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Acidentes com mortes no trevo de 
Atalaia alertam para problema crônico

Arquivo/Alex Fernandes França

MORTES:
Até quando?
Um dos grandes problemas 
apontados pela reportagem 
em relação a esta  rodovia 
é que a infra estrutura dela 
é inadequada em compara-
ção ao grande movimento 

que recebe. Em todo o 
trecho a rodovia não possui 

seus  cruzamentos,pelo 
menos um trevo compatí-
vel com o transito cada vez 
maior de veículos, conse-

qüência do aumento signi-
ficativo da frota brasileira.
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Você sabe o que é ser Calebe?
Nova Esperança recebe neste final de semana alguns jovens da 

Missão Calebe. Mas afinal de contas o que é ser um Calebe?

A Bíblia Sagrada relata no livro 
de Números, capítulo 13, a histó-
ria de Calebe. (Veja o quadro - Um 
pouco mais de história). Baseados 
na coragem deste homem, alguns 
jovens da “Missão Calebe 3.0” co-
meçam a chegar no final da tarde 
de hoje, sexta-feira, 26 de julho, 
a Nova Esperança e se despedem 
no domingo, 28 com muitas expe-
riências na bagagem. Eles são de 
Jandaia do Sul, Presidente Castelo 
Branco, Maringá, Mandaguari e 
Cruzeiro do Sul, e se juntam aos 
jovens de Nova Esperança com o 
objetivo de fazer a diferença.

“Ser Calebe é... ser útil, fazer a 
diferença, viver para servir. É fazer 
parte de uma geração que não quer 
apenas esperar para ver, mas quer 
trabalhar para apressar a volta de 
Jesus”, define assim a jovem no-
vaesperancense Gabriela Pissinati 
a Missão Calebe.

Para um Calebe não existe des-
culpas, no sábado, 27 de julho, bem 
cedo, cerca de 20 jovens estarão na 

Parte dos Calebes de Nova Esperança - Lucas Augusto, 
Eduardo, Lucas Vinícius, Jacqueline, Amanda e Gabriela 

na expectativa da programação para esse final de semana.

Igreja Adventista do Sétimo Dia 
para dirigirem toda a programação 
que terá seu ápice às 20h com uma 
cerimônia de investidura dos jovens 
novaesperancenses Lucas Berto-
lucce e Gabriela Pissinati a líderes 
Calebes, além de batismo da jovem 
Carla, amiga do grupo. Porém o dia 
não será apenas de cerimônias. No 
período da tarde os jovens sairão 
para realizar visitas e horas de ajuda 
humanitária para pessoas idosas.

“O projeto Calebe é um serviço 
voluntário Adventista é um progra-
ma oficial da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia que foi criado para você 
experimentar a alegria de servir em 
terras distantes, dando ao próximo 
o pão material e o pão espiritual, 
que é Jesus. No início do ano esti-
vemos em Arapongas ajudando as 
pessoas e demonstrando o verda-
deiro significado de amar ao próxi-
mo”, enfatizou Lucas Vinícius Ber-
tolucce, jovem integrante Calebe.

Durante as férias os Calebes 
são desafiados a deixar suas casas 
e ir para lugares desconhecidos por 
eles com a finalidade de evangeli-
zar, desenvolverem ações sociais 
como doação de sangue, auxílio ao 
município no combate a dengue, 
prevenção de doenças.

Um pouco de história Bíblica

O Senhor disse a Moisés para que enviasse homens para 
espiar a terra de Canaã, lugar que daria aos filhos de Israel. E 

um deles foi Calebe, representando a tribo de Judá.
A ordem era para observar tudo, desde a geografia do lugar 
até mesmo como o povo era organizado e como agiam. E as-
sim fizeram aqueles homens por 40 dias (Números 13:17-25).

Ao retornarem, juntaram-se a Moisés, Arão e a todos os 
filhos de Israel para contarem o que tinham visto. Porém, em 
vez de ver somente as coisas boas que poderiam conquistar, 

como por exemplo, uma terra próspera, preocupou-se com os 
problemas que viram e que enfrentariam para conquistar a 

terra. (Números 13:26-33).
Calebe e Josué foram os únicos que não se deixaram assustar 

com o que viram e creram somente na Palavra do Senhor, 
que prometeu Canaã a todos os filhos de Israel. O restante 

do povo e os homens que espiaram a terra reclamaram, 
julgando que Deus tinha prometido algo impossível e que era 

melhor que todos morressem no Egito (Números 14:1-9).

Para o pastor anfitrião, distrital 
de Nova Esperança, “a Missão Ca-
lebe proporciona a descoberta de 
dons espirituais. Os jovens apren-
dem: Deus me chamou e eu tenho 
um papel. Este grupo de jovens, 
provenientes de várias igrejas, de-

senvolveram também um vínculo 
de amizade. Isso vai fortalecer os 
membros desta região, dando a eles 
também a coragem de testemu-
nhar”, concluiu Paulo Nunes, pas-
tor da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Começa hoje o maior rodeio da história de Atalaia
Festa faz parte das comemorações dos 53 anos do mu-
nicípio e segue até domingo, 28 de julho com monta-
rias profissionais em touros, laço em dupla, rodeio em 
carneiros e shows, tudo de graça para a população!

O prefeito de Atalaia, Fa-
bio e o vice-prefeito 
Duda, estão em conta-

gem regressiva para o início do 
9° Atalaia Rodeio e o 1°Atalaia 
Rodeio Festival. Graças a par-
ceira viabilizada entre prefeitu-
ra e governo federal, através do 
Ministério do Turismo a festa 
que pela programação defini-
da, tem tudo para ser a maior 
rodeio de todos os tempos na 
cidade. Atalaia é a única cidade 
do Paraná a conseguir essa par-
ceria do Ministério do Turismo 
em 2013. E o que é melhor: a 
festa terá entrada gratuita para 
o público.

Pela primeira vez na cidade, 
o evento terá duas etapas do IPR 
(International Pro Rodeo) Su-
per Bulls, que é um dos maiores 
campeonatos de montarias em 
touros do Brasil. Isto, por si, já 
garante a presença de compe-
tidores de alto nível, inclusive 
muitos finalistas de grandes ro-
deios do país, como Barretos e 
outras festas de renome. E, da 
mesma forma, a participação 
das melhores boiadas do rodeio 
brasileiro.

O prefeito Fabio Vilhena 
analisa que a parceria com a 
IPR soma-se a outras inovações 
que já estão garantidas para o 
9° Atalaia Rodeio e o 1°Atalaia 
Rodeio Festival. Neste ano pela 
primeira vez, o rodeio também 
contará com prova de laço em 
dupla de alto nível. A competi-
ção vai acontecer todas as noites, 
na arena do Parque de Rodeios. 
“Essa prova terá a participação 
dos melhores laçadores do Bra-
sil e, com certeza, será a grande 
atração para o público”, disse o 
prefeito.

ATRAÇÕES
Entre as atrações da festa 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

PROGRAMAÇÃO:
Hoje, sexta-feira, 26 às 15h no Clube Recreativo de Atalaia - Reu-
nião Itinerante da AMUSEP. 20h - Abertura do 9° Rodeio de Ata-

laia/ 1° Atalaia Rodeio Festival com montaria infantil em carneiros, 
prova de laço em dupla, montaria em touros com o narrador Almir 

Cambra e show com a dupla João Lucas e Walter Filho.
Amanhã, sábado, 27 às 10h no Anfiteatro Vania Maria Simão - 

Entrega de Reservistas. 20h a festa continua com o 2°dia de rodeio 
com montaria infantil em carneiros, prova de laço em dupla, mon-

taria em touros com o narrador Almir Cambra e show com Jaime Jr.
Domingo, 28 - Missa do Agricultor em comemoração ao Aniversá-
rio de Atalaia às 10h na Igreja Nossa Senhora Rainha. 20h Encer-
ramento do rodeio com a grande final da prova de laço em dupla 
e montaria em touros com narrador Almir Cambra e show com a 

dupla Pedro Paulo e Alex.  

Arquivo JN

Prefeito Fabio Vilhena otimista com a grande festa de 
Rodeio que pela primeira vez na cidade, o evento terá duas 

etapas do IPR (International Pro Rodeo) Super Bulls, um dos 
maiores campeonatos de montarias em touros do Brasil              

Prefeito e vice junto a comissão organizadora do Concurso Rainha do Rodeio, candidatas e jurados

também está a Equipe Raphael 
Leal, que fará o rodeio em car-
neiros. O diretor da equipe, 
Alexandre Leal, informou que 
levará para Atalaia a mesma es-
trutura que utiliza no rodeio de 
carneiros de Barretos já há vários 
anos. “As crianças que participa-
rão do rodeio mirim terão trajes 
como calça de couro, colete e ca-
pacete, com a mesma qualidade 
dos equipamentos exigidos no 
rodeio profissional. O rodeio em 
carneiros é um entretenimento 
para família”, lembrou Alexandre 
Leal, diretor da equipe.

E se Raphael Leal vai narrar 
o rodeio mirim, as montarias 
profissionais terão nada menos 
que Almir Cambra no comando 
da narração. Almir, que é hoje, 
indiscutivelmente, um dos locu-
tores de rodeio mais premiados 
do Brasil, foi contratado para 
narrar as três noites de festa. Pela 
ordem, a programação diária 
começará com a cerimônia de 
abertura na arena, prova de laço 
em dupla, rodeio em carneiros, 
rodeio em touros e show musi-
cal. Outra novidade será a praça 
de alimentação. Além do Gover-

Prefeito Fabio e vice Duda entre as candidatas eleitas na noite de 19 de 
julho no Concurso Rainha do Rodeio. Thainá Languer Loddi (Princesa), 

Larissa Alves de Oliveira (Rainha) e Lohana Bosso Xavier (Miss Simpatia)

Gilvan-Cross Formaturas/Santa Fé

no Federal (Ministério do Turis-
mo) e da IPR, o 9° Atalaia Rodeio 
e o 1°Atalaia Rodeio Festival tem 
a parceria da Rádio Maringá FM 
e da Câmara de Vereadores, en-
cabeçada pelo presidente Carmo 
Ivo Torrente.

“Reforçamos que a entrada 
será franca, ninguém vai pagar 
nada para assistir a festa, pois 
queremos que todos venham 
participar conosco”, finalizou o 
prefeito Fabio Vilhena.
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ção do nosso Ensaio de Família!
As fotos ficaram maravilhosas! 

Estarei comemorando 30 anos e 
para eternizar este momento nada 
melhor do que um Ensaio Fotográfi-
co com as pessoas mais importantes 
da minha  vida!
Obrigada Wilson!
 Contato:
Wilson Cafasso
(44) 9931-9211
wilwsmi@gmail.com

Quem comemo-
rou idade nova 
no último dia 
24 de julho, foi a 
empresária Cris-
tina Herrero!

Receba os parabéns da coluna e que 
Deus a abençoe grandemente Cris-
tina!
  
Quem apagou as velinhas do último 
22 de julho, foi Raimundo Pereira, 
meu querido avô!
Seu Raimundo completou 78 anos 
abençoados por Deus! Parabéns vô!

GERAL - 3

ENTRELINHAS
***Parabéns Bruna, minha filhota, pelo seu “niver”. Familiares, amigos, colegas, estarão te abraçando neste final 
de semana, desejando a mais perene felicidade.***Abraços também para o amigo e médico  Omar Houssein 
Abdallah, filho do casal Mohamad/Munira, pelo seu aniversário neste sábado, 27 de julho.***Muitos amigos de 
Gramado estão lendo a coluna. Funcionários do Gramado Master  Palace  Hotel, as balconistas da Casa da Rua 
Coberta 2 Shopping, os irmãos Jayr e Milton e a balconista Enia da Silveira, da Couro Draes. Obrigado gente daí 
da Serra Gaúcha. Deliciem neste inverno com o vinho, chocolate e Fondue.***Morre dois monstros sagrados 
brasileiros. Djalma Santos, o melhor lateral direito que o futebol mundial conheceu e Dominguinhos, o rei da 
sanfona e do forró.***Surpreendentemente já nevou em mais de 100 cidades do Sul. Geou  também em outras 
tantas cidades.***Merenda que matou 23 crianças na Índia  foi feita com um óleo de cozinha contaminado com um 
pesticida da agricultura.***A gerente Evelynne dos Santos Camargo da empresa  Biju da Chica disse que é fã deste 
blog. Obrigado Evelynne.*** “Julgareis em vão dar grandeza à vossa alma se não fazeis crescer em virtude” - 
Platão (427 a. C. -347 a.C.).

Opinião do Blog
Acidente no trevo: outra vez?
Há muitos anos,  grupo de es-

tudantes de Nova Esperança que 
estudavam em Maringá, já haviam 
enviado uma correspondência a 
Concessionária da Rodovia Br 376 
sobre os perigos de acidentes no 
cruzamento daquela rodovia com a  
de  Atalaia, em consequência de não 
oferecer segurança nenhuma. A res-
posta da correspondência, como era 
de se esperar, foi bastante evasiva. 
Os anos passaram, acidentes foram 
acontecendo,  muitos ficaram em ca-
deira de rodas, outros sofreram ape-
nas escoriações, mas também  mui-
tos velórios já foram registrados em 
consequência de inúmeras mortes 
naquele trevo  fatídico. Sábado úl-
timo, 20 de julho, outro gravíssimo 
acidente aconteceu no mesmo local. 
Às vezes  eu fico me perguntando: 
por que a Concessionária está cons-
truindo uma trincheira nesta mes-
ma rodovia, próximo de Maringá, 
para resolver o problema de entrada 
e saída de um Condomínio de Ricos 
e não constrói uma  naquele trevo, 
que é muito mais antigo e perigoso?  
A verdade, é que  faltam deputados, 
vereadores, autoridades para peitar 
a Concessionária e levá-la as barras 
dos tribunais por irresponsabilida-
de. Na última edição desde Jornal,  
um dos diretores ( Alex Fernandes 
França ) fez uma matéria importan-
te sobre os perigos da travessia de 
pedestres, no Shangri-lá, na mesma 
Rodovia, onde já aconteceram vá-
rios acidentes com vítimas, pedindo 
providências.  Enquanto tiver mor-
rendo pobre e anônimo naquele  
trevo, a Concessionária, pelo jeito, 
não tomará nenhuma providência.  
Talvez um dia que  morrer um “fi-
gurão”, ai todos vão se lamentar e 
providências serão tomadas, com 
certeza.  Ahhh se esta Concessio-
nária tivesse nos Estados Unidos já 
teria ido pro pau há muito tempo. 
Aliás, trevo desse tipo você não  en-
contra nas rodovias americanas!

Carpe diem
Assistindo um filme outro dia, 

num determinado diálogo  entre 

os atores apareceu a expressão Car-
pe diem, que há muitos anos eu não 
ouvia falar, a não ser como marca 
de perfume.  Mas qual o significado 
exato da  palavra Carpe diem? Fui a 
busca e encontrei, que é de origem la-
tina e escrita pelo poeta latino lírico 
e satírico  Horácio (65a.C.), conside-
rado um dos poetas mais inteligente 
da Roma Antiga.  Uma tradução para 
Carpe diem seria “ aproveite bem o  
momento ou o dia de hoje e confie 
o menos possível no dia de amanhã”. 
É interessante a tradução pois nos 
leva a concluir para aproveitarmos 
o máximo possível os momentos em 
que vivemos, o tempo presente, viver 
intensamente os momentos de  nos-
sa vida  sem pensar no futuro. Viver 
bem o dia de hoje sem preocupar 
com o dia de amanhã. 

Coisas do Cotidiano
• Moradores do Distrito de Ivai-

tinga ficaram contentes com a pre-
sença do prefeito Gerson Zanusso, 
Secretário do Meio Ambiente Do-
rival Boregio e dos vereadores para 
uma importante reunião sobre os 
destinos daquele importante Distri-
to. Veja a matéria neste Jornal;

• O prefeito Gerson Zanusso 
demonstrou uma certa insatisfação 
durante a sua presença na Ivaitinga 
pela ausência de praticamente todo 
o seu Secretariado, inviabilizando 
respostas mais conclusivas sobre di-
versos assuntos. Secretários de Saúde 
e Obras foram os grandes ausentes;

• O Senador Pedro  Simon ( 
PMDB - RS ), uma das reservas mo-
rais da política brasileira disse: “ O 
problema do PMDB é que a cúpula  
se vende por quaisquer  2.000 réis 
e não quer chegar ao governo, quer 
pegar uns carguinhos”. Na verdade, 
o problema não é só do PMDB, mas 
praticamente de toda a base aliada 
que exige  dinheiro para dar apoio 
aos projetos da presidente Dilma. 
Caso ela não dê a grana, não há apoio 
e o país ficará emperrado;

• Na última segunda-feira, 22 
de julho, o bebê mais aguardado do 
ano nasceu em Londres. É o herdeiro 
da coroa Britânica e sua Alteza Real, 
príncipe de Cambridge, filho do 

Príncipe William e da plebeia Kate 
Middleton, a tão badalada duquesa 
de Cambridge. O menino que ainda 
não teve seu nome revelado, será o 
terceiro homem na linha de sucessão 
do trono britânico, atrás do avô, o 
príncipe Charles e do pai;

• A atriz Cláudia Ohana diz: “Te-
nho medo de virar outra pessoa. Por 
isso temo cirurgia plástica, preenchi-
mentos e botox”; 

• Nesta sexta feira, 27 de julho, é 
dia da Avó. Se você gosta da sua avó,  
dê um presente a ela;

• PSF e moradores de Barão de 
Lucena e da Ivaitinga  agradecem à 
Enfermeira Nize Fávaro, Coordena-
dora Geral do Programa Saúde da 
Família (PSF) de Nova Esperança,  
pela sua dedicação aos Distritos, 
contribuindo e muito para a reinau-
guração de seus Postos de Saúde na 
próxima semana. Nize ficou muito 
feliz pela acolhida e também pelo 
excelente trabalho que o PSF dos 
Distritos vem fazendo, mesmo sem 
a presença de Coordenadora. De-
pois de uma instabilidade na Coor-
denação do PSF dos dois Distritos, o 
grupo retomou as rédeas e quer no-
vamente aquele PSF  em seu  lugar  
de destaque. Deixem o PSF de Barão 
e de Ivaitinga  trabalhar!

• Turista paulistana de 18 anos  
é atacada por tubarão na praia de 
Boa Viagem, Recife, Pernambuco, 
na última segunda feira, 22 de julho.  
Dado a gravidade do caso, a jovem 
Bruna que se encontrava em férias, 
teve a sua perna amputada e morreu 
posteriormente. Desde 1992 quando 
se iniciou o monitoramento dos tu-
barões nas praias pernambucanas, 24 
pessoas já morreram em 59 casos de 
ataques;

• E a lipoaspiração continua  fa-
zendo vítimas fatais . Desta vez  a 
vítima  foi Ivone Fretta Moreira, 60 
anos, esposa do vice-governador de 
Santa Catarina, Eduardo Pinho Mo-
reira ( PMDB ). A lipoaspiração se 
deu na Clínica Jane, em Florianópo-
lis, SC. Geralmente, a causa mortis, é 
a Embolia Pulmonar;

• Você já ouviu falar em cora-
ção inflamado? Pois é, nesta época 
do ano onde ocorre muitos vírus e 
bactérias no ar que causam gripes, 
sinusites, amidalites e outras doen-
ças, o coração poderá sofrer tam-
bém  um processo inflamatório em 
seu miocárdio( miocardite ) ou no 
pericárdio ( pericardite ). Como a 
clínica dos processos inflamatórios 
do coração é igual a qualquer outra 
doença, o diagnóstico definitivo so-
mente poderá ser feito com auxílio 

de eletrocardiograma, ressonância 
magnética, Rx de tórax e ecocardio-
grama. O tratamento dependerá do 
diagnóstico e sua causa

Francisco, o papa renovador
Primeiro papa jesuíta e latino-

-americano da história da Igreja Ca-
tólica, chegou ao Brasil na última se-
gunda feira, 22 de julho, , o argentino 
Francisco, 76 anos, para participar 
da Jornada Mundial da Juventude 
no Rio de Janeiro, sob os olhares de 
todo o mundo. É difícil não se ren-
der a simpatia do hermano, conheci-
do pelos hábitos e costumes simples, 
além de gostar de futebol. Por isso, 
a visita de Jorge Mario Bergoglio ( 
seu nome de batismo) ao país, é um  
bom incentivo para conhecer um 
pouco mais do papa, seus pensamen-
tos sobre temas triviais e polêmicos 
como a homossexualidade, aborto, a 
situação da Igreja Católica, as falca-
truas do Banco do Vaticano e tantos 
outros temas. Uma coisa é certa: o 
papa Francisco  traz de volta a  tra-
dição cristã, uma Igreja mais próxi-
mo de Cristo, renova a fé e busca nos 
jovens resgatar a esperança de um 
mundo melhor, mais humano, mais 
humilde.O papa vai cobrar também  
mais dignidade da classe política, 
mostrando, na prática,  que a Igreja 
precisa cumprir sua função social e 
não somente religiosa.O atual papa 
parece ter dado um choque na Igreja 
e por isso é tão admirado. Bienveni-
do  al Brasil, hermano Francisco!

Cai o consumo do leite
O leite de vaca pasteurizado ain-

da mantém o posto de alimento em 
maior quantidade pelas famílias bra-
sileiras, mas  é fato que o  consumo 
da bebida já não é tão grande como 
no passado. Segundo o IBGE, esse 
consumo caiu cerca de 40% nos úl-
timos 30 anos no país. Nos Estados 
Unidos se observa a mesma ten-
dência.  O Departamento de Agri-

cultura daquele país aponta tanto a 
quantidade como a frequência do 
consumo do leite caíram desde a dé-
cada de 70. Uma das explicações do 
órgão americano é a oferta cada vez 
maior de outras  inúmeras bebidas 
como isotônicas, águas vitaminadas 
e iogurtes. No Brasil, as explicações 
para a diminuição do consumo do 
leite, arroz e feijão, se deve a inges-
tão de iogurtes, refrigerantes e outros 
alimentos industrializados. A intole-
rância a lactose e alergia a proteína 
do leite também fizeram diminuir 
o consumo do produto. Ainda há 
aqueles que afirmam que o leite traz  
transtornos intestinais, inflamató-
rios, câncer e até transtorno como 
autismo. A verdade é que afastado 
alguns problemas que o leite possa 
trazer, como o excesso de gordura 
por exemplo, o leite continua sendo 
o grande alimento de nossas mesas, 
de custo muito baixo. Beba leite!

O que é a neve?
A causa principal do frio é a in-

tensidade de uma massa de ar seco e 
frio de origem polar. Um dos  fatores 
dessa   intensidade de frio que está 
ocorrendo, pode ser o aumento da 
camada de gelo na Antártida neste 
inverno. Mas quando ocorre neve? 
A neve ocorre quando a temperatu-
ra no céu é muito baixa, o suficiente 
para que os vapores de água da umi-
dade atmosférica passem diretamen-
te para o cristal,  precipitando em 
forma  de cristais de gelo isolados ou, 
por vezes, aglomerados. . Quando as 
regiões mais próximas da  superfí-
cie  tem temperaturas baixas, a neve 
se mantém. Chamamos de nevada, 
a própria queda da neve. Quando a 
nevada acompanhada de temporal é 
a chamada nevasca.

ENSAIO DE FAMÍLIA
 Eu e minha família gostaríamos 

de agradecer o excelente trabalho do 
fotógrafo Wilson Cafasso na realiza-

MORTES: Até quando?

Acidentes com mortes no trevo de Atalaia aumentam a 
cada dia e alertam para um problema crônico

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Retirada de vítimas entre as ferragens em acidente envolvendo um Fiat Uno e um 
caminhão. Um casal estava no carro. Até quando teremos que conviver com os 

acidentes cada vez mais freqüentes na BR376 no trevo de acesso à Atalaia? 

Alex Fernandes França

BR-376 / Trevo de Atalaia -  No mês de março a colisão frontal de S-10 com 
Vectra de  Presidente Castelo Branco matou uma mulher de 63 anos. Algo 
precisa mudar naquele perigoso trecho para que vidas sejam poupadas

Arquivo/Divulgação

Neste momento em que 
você está lendo esta 
matéria, inúmeras fa-

mílias ainda choram o faleci-
mento de algum ente querido. A 
forma de iniciar este texto pode 
fugir do convencional, porém 
retrata a realidade, que embo-
ra triste, vem ocorrendo cada 
vez mais freqüentemente com 
incidência de acidentes graves 
e quase sempre com mortes no 
entroncamento da BR 376 no 
trevo de acesso ao município de 
Atalaia.  Um dos grandes pro-
blemas apontados pela reporta-
gem em relação a esta  rodovia 
é que a infra estrutura dela é 
inadequada em comparação ao 
grande movimento que recebe. 
Em todo o trecho a rodovia não 
possui seus  cruzamentos,pelo 
menos um trevo compatível 
com o transito cada vez maior 
de veículos, conseqüência do 
aumento significativo da frota 
brasileira.

Em especial no trevo de 
acesso de Atalaia. Devido a sua 
inapropriada localização, logo 
após uma elevação seria extre-
mamente necessário haver uma 
área de escape maior e instru-
mentos que obrigassem a baixa 
da velocidade naquele setor. O 
ideal seria construir um viaduto 
naquele lugar,pois o transito de 

carretas que entram sentido Ata-
laia é muito grande. Uma trin-
cheira, obra esta que obrigaria 
os veículos adentrarem à direita 
e passar por debaixo da BR 376 
sentido à Atalaia seria uma ou-
tra idéia importante e necessária 
de forma urgente a ser instalada.
Os recentes acidentes, quase to-
dos com vítimas fatais, talvez, 
na concepção dos interessados 
em apenas auferir lucros com a 
exploração do trecho, não são 
elementos suficientes fortes para 
a resolução daquele problema 
crônico, que se agrava em pro-
gressão geométrica. Ao sair de 
casa o condutor, muitas vezes 
acompanhado por familiares ou 

amigos, não sabe o que o aguar-
da. Não exclui-se aqui, de forma 
alguma, a imprudência de mui-
tos motoristas, porém, se obras 
fossem realizadas, minimizaria 
significativamente os efeitos das 
práticas erradas ate mesmo dos 
imprudentes e salvaria as vidas 
daqueles que acabam por se en-
volver, mesmo sem qualquer cul-
pa em ter causado a ocorrência.

 
Cadeirinha salva vidas
Vale à pena destacar que em 

uma, destas muitas situações, 
o uso da cadeirinha no banco 
detrás para crianças ajudou a 
salvar a vida de uma destas. Infe-
lizmente ainda existem pais que 

simplesmente ignoram o seu uso, 
colocando em risco a vida de seu 
filho. Quase sempre as ultrapas-

sagens proibidas e o excesso de 
velocidade formam as princi-
pais causas de acidentes, não só 
naquele trecho como em outros 
pontos das rodovias, sejam estas 
estaduais ou federais. No último 
sábado (20) fomos informados 
de que mais um acidente, envol-
vendo um caminhão e um veícu-
lo de passeio novamente ocorreu 
no trevo de Atalaia naquele dia. 
Até o momento não se tem in-
formações sobre a evolução no 
estado de saúde das vítimas, mas 
sabia-se de antemão que era gra-
ve. Chovia muito no momento 
da colisão. Podemos dizer que 
95% das ocorrências são provo-
cadas pelo excesso de velocidade 
e desrespeito à sinalização. Situa-
ções que se agravam ainda mais 
em condições de pista molhada. 
Ultrapassagens em local proi-
bido também é apontada como 
um dos principais fatores que 
desencadeiam os acidentes de 

transito. Se nada for feito, mais 
uma vez, infelizmente, teremos 
que noticiar uma nova tragédia. 
Incessantemente tanto a im-
prensa quanto os movimentos 
organizados pedem melhorias 
de duplicação na BR376 e mo-
dificações no trevo de acesso à 
Atalaia. Parece estarmos “enxu-
gando gelo”, como diz o adágio 
popular. Por mais que se cobre, 
nada de concreto está sendo fei-
to no sentido de preservar as vi-
das. Chega o mês de dezembro e 
com ele o aumento no preço da 
tarifa de pedágio. Pagamos para 
termos mais segurança e quali-
dade na trafegabilidade, porém 
estamos sempre à mercê da boa 
vontade dos responsáveis por 
tais melhorias. Algo precisa ser 
feito, ou infelizmente continua-
remos a lamentar, chorando as 
perdas de familiares, amigos ou 
anônimos, enfim, vidas ceifadas 
prematuramente!

Começa hoje o maior rodeio da história de Atalaia
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GEM. AVENIDA EIDI. PARANACITY-PR
R$45.000.00 - (44)98685200

CHÁCARA DE LAZER RECANTO 
VERDE- AREA DE 3.900M². ABASTE-
CIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO 
ARTESIANO, CAIXA D´ÁGUA COM 
50.000 LITROS PARA O CONDOMÍNIO, 
RUA PRINCIPAL COM CASCALHO, 
ARBORIZAÇÃO NA RUA, PORTAL DE 
ENTRADA, CHÁCARAS COM MATRÍCU-
LAS INDIVIDUALIZADAS - A PARTIR DE 
R$75.000.00 - (44)98685200

 RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITORIOS, SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, EDÍCULA. RUA PARANÁ, 646
R$170.000,00 - (44)98685200

CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA CO-
ZINHA, BWC SOCIAL,LAVANDERIA 
COBERTA,01 VAGA DE GARAGEM, SA-
LÃO DE FESTAS. RUA INÊS, 364- CON-
DOMÍNIO AMOREIRA - R$135.000.00  
(44)98685200

CONDOMÍNIO MIRANTE DO RIO 
PARANÁ-PORTO RICO
DETALHES DO EMPREENDIMENTO:
- Portaria
- Rampa naútica exclusiva
- Espaço Gourmet com churrasqueira
- Quadra de Tênis
- Academia Terceira Idade
- Estacionamento rotativo para barcos e 
carretas
- Praça central
- Quadra poliesportiva
Lotes a partir de 450 m² financiados em até 
120 meses com lavratura de escritura imedia-
ta. A PARTIR DE R$65.000.00. 
(44)98685200

LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO
O loteamento JARDIM PARAÍSO, localiza-
-se no perímetro urbano, a 800 metros da 
FANP - Faculdade do Noroeste Paranaense, 
na saída para Uniflor, próximo ao Conj. Novo 
Horizonte e Clube Campestre, no munícipio 
de Nova Esperança.
Possui 429 lotes de 202 a 518 m².
Excelente localização, sendo a tendência de 
crescimento da cidade nesta região.
INFRAESTRUTURA
A infraestrutura já esta incluída no preço:
- Asfalto e Meio Fio;
- Galerias de águas pluviais;
- Luz e Energia;
- Rede de água;
- Arborização;
- Lotes demarcados;
- Rede de Esgoto.
Parcelamento em até 156 meses.
Parcelas a partir de R$ 358,34 mensais
(44)98685200 - (44)9838-4941

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITÓRIOS, 02 BWC SOCIAL, SALA, 
COZINHA AMPLA ,GARAGEM COBERTA
RUA GEN. EUCLIDES BUENO,1002
R$150.000,00 - (44)98685200
 
VENDAS ESPECIAIS
Apartamentos Em Lançamentos e Pronto para 
morar. Maringá, Mandaguaçu, Nova Esperan-
ça e São Jose dos Pinhais/Curitiba
44-9838-4941 - 44-9868-5200

Casa Rua Perez Uchoa, 274 – Centro – 
(Fundos Residencial Pará) Alvenaria com 3 
quartos sendo uma suíte, 01 sala, 01 cozinha, 
banheiro social, 01 varanda coberta – Em fase 
final de Construção entrega até 20/07/2013. 
Valor 750,00 - Fone 3252-8218.

Sobrado Rua Machado de Assis, 19 ao lado 
do nº27 -  3 quartos, sala, cozinha,2 banhei-
ros, área de serviço, garagem e varanda nos 
fundos. Valor R$ 800,00 – Fone 3252-8218.

Casa Rua Perez Uchoa, 272 – Centro – 
(Fundos Residencial Pará). Alvenaria com 

4 - CLASSIFICADOS

Anuncie aqui! |44| 3252-3908 | contato@jornalnoroeste.com

ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

ALUGA

IMÓVEIS

VENDE

MOTOS
YAMAHA – NEO - 2007

PRATA – R$3.290,00
FONE  - 3252 – 9009 / 9941 - 7567

HONDA – TWISTER - 2005
VERMELHA – R$4.990,00

FONE – 3252 – 9009 / 9941 2160

HONDA - FAN 125 ES - 2010
VERMELHA – R$ R$4.290,00

FONE – 3252 – 9009 / 9941 7567

HONDA – CG TITAN KS – 2009
PRETA – R$4.290,00

FONE – 3252 – 9009 / 9941 2160

YAMAHA  - YBR FACTOR K – 2010
VERMELHA – R$ 4.290,00

FONE – 3252 – 9009 / 9941 7567

YAMAHA YBR FACTOR ED (COMPLETA) 
2010

ROXA – R$4.490,00
FONE – 3252 9009 / 9941 2160

AUTOMÓVEIS
PALIO 98 - CINZA, 2 PORTAS - TRATAR COM SEBASTIÃO 

9865-0302

O frio nunca foi tão esperado e gostoso

Reserve já o seu 
convite pelos 

fones: 9952-4784 
ou 3252-3292

Jantar Italiano com vinho 
direto da serra gaúcha, dia 10 
de agosto no Bistrô Gourmet

R$ 60,00 o casal com direito a entrada, jantar e sobremesa.

Entrada: Bruschettas, Caponata e frango à passarinho
Salada: Almeirão com bacon e salada de farfalle
Pratos Quentes: 
Lasanha a Bolonhesa
Rondelli 4 Queijos
Nhoqui a Bolonhesa
Espaguete com salsicha
Sobremesa

PAMPA ANO 93
Motor novo, Pneus novos, Bateria nova, Mola 
Adicional, Capota Marítima, Trava e Alarme. 

Tratar com Maurício - 9804-3503

Fone: (44) 9804-3503

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga 
para trabalhar no Abatedouro Coroaves 
de Maringá. Interessados comparecer 
dia 24/07 ás 14h30 na Agência.

Vaga para SOLDADOR, OPE-
RADOR DE DOBRADEIRA, 
OPERADOR DE TORNO CNC, 
OPERADOR DE FURADEIRA, 
OPERADOR DE PRENSA, OPE-
RADOR CALANDRA, BORRA-
CHEIRO, PINTOR INDUSTRIAL, 
ZELADOR, OPERADOR DE GUI-
LHOTINA. Para trabalhar na NOMA. 
Interessados comparecer na Agência 
dia 26/07 ás 14h00.

Vaga para MOTORISTA D/E, SOL-
DADOR, LUBRIFICADOR, VIGIA, 
AJUDANTE GERAL (ENGATE, 
CULTIVO OU HERBICIDA, CAPI-
NA QUÍMICA), BORRACHEIRO 
para trabalhar na USINA SANTA 
TERESINHA de Iguatemi. Interes-
sados comparecer na Agência para 
preenchimento da ficha.

Vagas para AUX DE PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL, AUX DE PRODU-
ÇÃO AGRICOLA, AUX ADMI-
NISTRATIVO, MOTORISTA, 
TRATORISTA, LUBRIFICADOR, 
MECÂNICO, BORRACHEIRO, 
para trabalhar na USINA ALTO 
ALEGRE de Colorado, com direito a 
Transporte e Cesta básica. Interessados 
comparecer na Agência para preenchi-
mento da ficha.

Vagas para AJUDANTE DE PES-
QUISA AGRICOLA e TRATO-
RISTA AGRICOLA para Safra 
2013/2014 na empresa RURÍCULA.  
Os interessados devem comparecer 
na para preenchimento da ficha de 
inscrição.

HÁ VAGAS PARA:
ADMINISTRADOR DE RH
AJUDANTE GERAL
ALINHADOR DE PNEUS
ATENDENTE DE BALCÃO
ATENDENTE DE LANCHONETE
ATENDENTE DE TELEMARKE-

TING/COBRANÇA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE ESCRITORIO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE SOLDADOR
AUXILIAR DE PETSHOP
CABELEIREIRA
CALDEIREIRO
COSTUREIRA DE MÁQUINA 
RETA
COSTUREIRA DE MÁQUINAS
 INDUSTRIAIS
COSTUREIRA EM GERAL
ELETRICISTA DE AUTOS
EMPACOTADOR
ENCANADOR
ENCARREGADO DE FRIOS
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS
ESTETICISTA
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
GARÇOM
INSTALADOR DE ANTENAS DE 
TELEVISÃO
INSTALADOR DE SISTEMA DE
 SEGURANÇA
MARCENEIRO
MOTORISTA DE CAMINHÃO – 
GUINCHO PESADO COM MUNK
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
TRUCK
OPERADOR DE CAIXA
OPERADOR DE GUINDASTE
PINTOR DE AUTOMÓVEIS
PROFESSOR DE ADMINISTRA-
ÇÃO, INGLÊS, INFORMÁTICA E 
MANUTENÇÃO
PROMOTOR DE VENDAS
REPOSITOR DE MERCADO-
RIAS
SERRALHEIRO
SUPERVISOR COMERCIAL
SERVENTE DE PEDREIRO
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TÉCNICO DE SUPORTE EXTER-
NO / INTERNO
TRABALHADOR RURAL
VENDEDOR
VENDEDOR DE SERVIÇOS
VENDEDOR E INSTALADOR DE 
BATERIAS
VENDEDOR EXTERNO
ZELADORA

CHÁCARACOM 31.131.85 M²
ATRÁS DA COCAMAR R$ 7,00 O M².
9988-2677

CHÁCARA FRENTE PARA A RODOVIA 
IDEAL PARA INDÚSTRIA COM 30.000 M² 
R$ 13,00 O M². 9988-2677

CHÁCARA FRENTE PARA A RODOVIA 
COM 36.029,20 M² R$ 13,00 O M². 
9988-2677

CHÁCARA COM 34,492,50 R$ 7,00 O M² 
PRÓX. A RODOVIA BR 376. 9988-2677

CASA NOVA EM ALVENARIA RUA 
PADRE MANOEL N° 451 COM 2 QUAR-
TOS, SALA, COZINHA, BWC, ÁREA DE 
SERVIÇO, GARAGEM, EDÍCULA COM 
DESPENSA 100M² DE CONSTRUÇÃO 
VALOR 155.000,00. 9988-2677

SOBRADO COMERCIAL COM ÁREA 
DE 200M² DE CONSTRUÇÃO PISO 
SUPERIOR: COM 1 SUITE + 2 QUARTOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, ÁREA, 
DESPENSA, TÉRREO COM SALÃO CO-
MERCIAL. JARDIM SANTO ANTÔNIO. 
R$ 280.000,00. 9988-2677

FRANQUIA COLCHÕES ORTOBOM CEN-
TRO DE NOVA ESPERANÇA, ESTOQUE 
CONSIGNADO, 38.000,00 ESTUDA-SE 
PARCELAMENTO. 9988-2677

VENDE-SE CHÁCARA NA VILA RURAL 
NOVA ESPERANÇA EXCELENTE 
PADRÃO COM ENTRADA CASA COM 
3 QUARTOS,SALA, COZINHA ,BWC 
SOCIAL,  AREA, GARAGEM, PASTO, 
CERCADA, MANGUEIRA NOVA, COM 
5.000 M² R$ 200.000,00. 9988-2677

CASA  ALVENARIA COM 107 M² DE 
CONSTRUÇÃO PRÓXIMO AO FÓRUM 
COM  3 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA, 
COZ, LAVAND. TERRENO C/ 600 M² 
VENDE OU TROCA POR CASA MAIOR 
VALOR. 9988-2677

- Sobrado R. Padre Manoel da Nobrega 
(Jardim Santo Antônio) - Salão Comercial em 
baixo 150 m² - em cima Apartamento: com 
1 suite com banheira de hidromassagem, + 
2 quartos, sala, copa, cozinha, bwc, área de 
serviço, área de lazer em cima, garagem e 
piscina.  360 m² terreno e Sobrado com 300 
m² de área construída. Valor 400.000,00 - 
Fone 3252-8218

- Casa de Alvenaria Av. Felipe Camarão, 159 
Com: 03 quartos, sendo 01 suite, 02 salas, 
copa, cozinha, bwc, àrea de serviço, garagem.
Edicula com bwc, despensa.  Área construida 
- 218,56 m² terreno com +/- 600 m². Valor 
450.000,00 - Fone 3252-8218.

Casa de Alvenaria, Av. Paraná, 646 – com 
02 casas – Casa da frente- 03 quartos, sala, 
copa, cozinha, bwc, área de serviço. Casa 
fundos- 02  comodos (opcional sala e quarto) 
Bwc, cozinha, área de serviço, churrasqueira. 
– Valor R$ 180.000,00 - fone 3252-8218

TERRENO DE APROX.600m2. RUA 
BARÃO CERRO AZUL. BAIRRO SANTOS 
DUMOND. QUADRA 43, DATA 10
AO LADO DA FACULDADE UNIPAR. 
R$180.000.00 - PARANAVAÍ-PR. ACEITA 
CARRO EM BOM ESTADO ATÉ NO 
VALOR DE R$30.000,00. TRATAR NO 
CELULAR: (44)98384941. (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 03 QUARTOS, SENDO 

UM SUITE, SALA ESTAR, COZINHA, 
BWC  SOCIAL, VAGA DE GARAGEM CO-
BERTA, LAVANDERIA INCLUI TERRENO 
AO LADO. JARDIM DIAS I. R$280.000,00
MARINGÁ-PR. (44)98685200

TERRENO DE APROX. 360 M². EM EXCE-
LENTE LOCALIZAÇÃO. CONDOMÍNIO 
BARBIERI. R$80.000,00 - (44)98685200
(44)98384941

TERRENO DE APROX. 436M²
RUA ANTONINO DE A. BARBOSA
JARDIM VILLAGE. R$95.000,00 - 
(44)98685200

RESIDENCIAL JOMAR
APARTAMENTO NOVO
 Apartamentos com 70 mt²:
* 02 Dormitorios sendo 1 Suite 
* Sala Estar/Jantar
* cozinha
* Bwc Social 
* Area de Serviço 
* 1 Vaga para Garagem 
Àrea de Lazer:
* Salão de Festa todo mobiliado 
* Playground
Excelente localização situado na Rua Emilia-
no Perneta Próximo ao Parque das Grevilhas
(44)98685200 - R$165.000,00
ACEITA FINANCIAMENTO

Pousada em Paranacity 
Localizada a Av. Rocha Pombo nº 1197 
Centro 
Caracteristicas do Imóvel 
Pousada tipo Hotel 
Com 12 Apartamentos
Cama 
Televisão 
Ar Condicionado 
Estacionamento 
Receita Mensal R$ 30 Mil 
Ótimo Investimento 
Valor R$ 650.000,00. (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITORIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA
RUA VICTOR DO AMARAL, 95
PRÓXIMO AO JAIME CANET.
R$160.000,00 - (44)98685200

RESIDENCIAL VILA ITÁLIA
APARTAMENTO COM:
*02 QUARTOS
*BANHEIRO
*SALA DE TV/JANTAR
*AREA DE SERVIÇO
*COZINHA
*GUARITA
*CENTRAL DE GLP
*WC DE LAZER
*ATI/API
*SALÃO DE FESTAS 
*QUADRA POLIESPORTIVA 
*ESTACIONAMENTO
ÁREA TOTAL DO APTO. 56,62 M2 
LOCALIZAÇÃO:
AV. NEY BRAGA- s/n- Mandaguaçu -PR
Residencial já liberado, disponÍvel para finan-
ciamento Minha Casa Minha Vida e Outros.
R$95.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, GARA-
GEM. RUA MARANHÃO, 321-CIDADE 
ALTA- NOVA ESPERANÇA-PR
R$50.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 
APROX. 70 M². TRAVESSA DAS ANDORI-
NHAS,1441. R$65.000.00. PARANACITY-
-PR - (44)98685200 - (44)32525200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITÓRIOS, 02 SALAS, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA 
COM APROX. 45M². RUA INGÁ, 1250
R$60.000.00 - PARANACITY-PR
(44)98685200 - (44)32525200

RESIDÊNCIA COM 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, GARA-

HONDA CR-V LX 2011, PRATA, 
ÚNICO DONO, 28600KM

MONTANA LS 2013, BRANCA, 
COMPLETA COM ABS/AIRBAG, 

ÚNICO DONO, 15700KM

TEL.44-9830-7722, 3252-3019 E 3252-8841- EDILSON

GOLF 1.6 EDITION LIMITED 
2013, COMPL. C/TETO, BRAN-
CO, ÚNICO DONO, 16100 KM

PEUGEOT 407 SEDAN AL-
LURE 2009, AUTOMATICO, 

PRATA,COMPLETO.

2 quartos, sala,  cozinha, banheiro social, 
varanda coberta – Em fase final de Construção 
entrega até 20/07/2013. Valor 650,00 – Fone 
3252-8218.

-Apartamento Edifício Rio Branco, (em frente 
Colégio Sagrado Coração de Jesus). Com  
Elevador, 03 quartos, sendo 01 suite, sala, 
cozinha, Bwc,área de serviço, 01 vaga de 
garagem – Valor R$700,00 – fone 9893-4114.

- Apartamento – Edifício Marabá, Rua Julio 
Zacharias -Jardim São José. Com 02 quartos, 
sala jantar/estar, cozinha, Bwc, área de 
serviço, garagem 01 veiculo. Valor R$400,00 
– fone 3252-8218

- Sala Comercial Av. Santos Dumont, 914 
com +/- 45 m², com Bwc. R$500,00 - Fone 
3252-8218

- Salão Comercial – Avenida Brasil, 537 (anti-
go prédio do Depósito Razente), com +/- 550 
m² com 02 bwc, cozinha, escritório. Podendo 
ser alugado salão fundo separadamente.Valor 
total 2.500,00 - Fone 3252-8218

Rua Manoel Ferreira Rua Projeta H, Casa de 
alvenaria / laje.Com 2 Quartos,Sala,Cozinha,
Bwc,Área de Serviço,Garagem.Valor 500,00. 
Fone 3252-8218

Casa Alvenaria - Rua Pioneiro Agostinho 
-Jardim Sto Antonio, com 02 quartos, sala, 
cozinha, bwc, área de serviço,e garagem. 
Valor 500,00. Fone 3252-8218

APARTAMENTO EM EXCELENTE LOCA-
LIZAÇÃO. RUA LUIZ ZACARIAS,440
E DIFICIO MARABÁ. R$450,00 + CONDO-
MÍNIO. (44)98685200

GALPÃO COM APROX. 700M². RUA 
PARAGUAI, PRÓXIMO AO CONJUN-
TO NOVA ESPERANÇA. R$1.800,00 - 
(44)98685200

RESIDÊNCIA COM 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BWC. RUA GUILHER-
ME DE ALMEIDA, 780. CASA DO FUNDO
R$250,00 - (44)98685200 - PARANACITY

SOBRELOJA EM EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO, REGIÃO CENTRAL. 03 DORMI-
TÓRIOS, SALA 02 AMBIENTES AMPLA, 
02 BWC SOCIAL, COZINHA, 01 CLOSET, 
ESTACIONAMENTO COM 01 VAGA 
PRAÇA MELO PALHETA, 23
R$1.100,00 - (44)98685200

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA, GARAGEM COBERTA . 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. EDIFÍCIO 
CAICÓ - R$550,00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
02 SALAS AMPLAS, COZINHA, BWC 
SOCIAL, GARAGEM COBERTA
RUA LORD LOVAT. EDIFÍCIO CAICÓ
R$600,00. (44)98685200
 
KITNET COM 01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
AVENIDA 14 DE DEZEMBRO,789-CEN-
TRO. R$475,00 (INCLUSO ÁGUA, GÁS E 
CONDOMÍNIO). (44)98685200

SALA COMERCIAL DE APROX. 480M²
02 BWC, COZINHA, MEZANINO
RUA IBRAHIM IBRAHIM, 105 EM FREN-
TE A QUIMISA.R$3.000,00 - (44)98685200

RESIDENCIAL JOMAR
 Apartamentos com 70 mt²:
* 02 Dormitórios sendo 1 Suite 
* Sala Estar/Jantar
* Cozinha
* Bwc Social 
* Area de Serviço 
* 1 Vaga para Garagem 
Àrea de Lazer:
* Salão de Festa todo mobiliado 
* Playground
Excelente localização situado na Rua Emilia-
no Perneta Próximo ao Parque das Grevilhas.
R$650,00 + condomínio. (44)98685200
(44)32525200

ClassiNoroeste
Classificando 
o noroeste do 

Paraná.

QUER 
ANUNCIAR NOS 
CLASSIFICADOS 

DO JORNAL 
NOROESTE?

ENTRE EM 
CONTATO 
CONOSCO:

|44| 3252-3908
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PALIO 98 - CINZA, 2 PORTAS - TRATAR COM SEBASTIÃO 
9865-0302

 Cidadania:

Associação de moradores de Ivaitinga propõe 
projeto de desenvolvimento comunitário para o 

distrito e pede pavimentação asfáltica

Na quinta-feira 18, 
nas dependências 
do salão da comuni-

dade Ivaitinga, os moradores 
e lideranças dos poderes le-
gislativo e executivo se reu-
niram para a apresentação do 
projeto de desenvolvimento 
comunitário, intitulado “O 
desenvolvimento comunitá-
rio para a prática da susten-
tabilidade – SOS – Ivaitinga”. 
O projeto propõe promoção 
social e econômica para os 
moradores, para isso, reivin-
dicam a pavimentação asfál-
tica entre o Distrito e a Rodo-
via Júlio Zacharias.

O projeto desenvolvido 
pela Associação de Morado-
res, e apresentado pelo pro-
fessor Valdemir (presidente 
da entidade), retoma a his-
tória do desenvolvimento de 
Nova Esperança e chama a 
atenção da contribuição do 
distrito na economia desse 
município por meio de três 
ciclos econômicos: café, bi-
cho da seda e a cana-de-açú-
car.

A associação questiona: 
"em que medida essa contri-
buição ao longo da história 
retornou em desenvolvimen-
to para o distrito, sendo que a 
mesma contava com um co-
mércio interno forte e grande 
números de habitantes". 

De acordo com a asso-
ciação de moradores esse úl-
timo ciclo econômico, “está 
determinando a expulsão do 
trabalhador para a cidade e 
agravando os problemas so-
cioambientais, de modo es-
pecial a vida dos moradores 
dessa comunidade, já que os 
outros dois (café e o bicho da 
seda), agregavam as famílias 
no desenvolvimento da pe-

Alto Paraná participa do Circuito 
SESC- etapa Maringá de Atletismo

Atleta Cleide Henrique Ciboldi, de 
Alto Paraná participou no domingo, 
21, do Circuito SESC Etapa Maringá, 

obtendo a 3ª Colocação no GERAL - 5 KM - 
FEMININO.

 Um excelente resultado, pela garra e dedi-
cação aos treinamentos, mais um exemplo de 
superioridade. A Atleta vem sempre conquis-
tando pódio nas suas participações.

 Participaram ainda do circuito atletas 
de Alto Paraná: Tico Ciboldi, João da Costa 
Gandra, Humberto Frachinconi, Wanderley 
Atanael da Silva, Marcio Ereno.

Os melhores 
no pódio 

do Circuito 
SESC – eta-
pa Maringá 

de atletismo

Fotos Alex Fernandes França

O projeto, desenvolvi-
do pela Associação de 

Moradores do distrito de 
Ivaitinga (AMI), foi apre-

sentado pelo  Presidente 
da entidade, professor 

Valdemir Izidio 

A professora 
Rozana Salvaterra 

Izidio conduziu o 
cerimonial, dando  

as boas vindas 
aos participantes 

O Presidente da Câ-
mara de Vereadores 
de Nova Esperança, 

Roberto Pasquini, 
manifestou apoio às 

reivindicações dos 
moradores do distrito

O prefeito Gerson 
Zanusso elogiou a ini-
ciativa e disse que “as 

reivindicações serão 
estudadas com muito 

carinho e que a licitação 
do asfalto ligando a Ro-

dovia Júlio Zacharias ao 
distrito de Ivaitinga

tem um tempo
hábil de três a
quatro meses

para a
conclusão”,

explicou

Um bom público lotou as 
dependências do Salão 
Comunitário de Ivaitinga

quena propriedade”. 
O projeto ainda mencio-

na que, embora muitos ou-
tros projetos poderiam ter 
sido concluídos, principal-
mente o de novos empregos 
e pavimentação asfáltica das 
estradas, o distrito tem uma 
boa  estrutura, e que políticas 
públicas eficientes para essa 
região colaborarão também 
com o crescimento econômi-
co do município. Segundo a 
Associação, há constatação 
evidentes de que, quem fo-
menta o comércio local são os 
pequenos proprietários e os 
trabalhadores.

Infraestrutura do distrito
Na educação, os alunos 

que concluíram o Ensino 
Fundamental (grande maio-
ria) cursam o Ensino Supe-
rior; possui ainda o distrito, 
quadra de esporte  e campo 
de futebol com arquibancada, 
ambas cobertas, atendimento 
médico no posto de saúde; 
academia da terceira idade; 
assistência de dois provedores 
de internet; agência do cor-
reio; salão comunitário.  “no 
entanto muitos estão saindo 
da comunidade, pela falta de 
acessibilidade das estradas e 
empregos”, explica o professor 
Valdemir Izidio.

No final da apresentação 
ainda é ressaltada a Lei Or-
gânica do município de Nova 
Esperança, para respaldar o 
trabalho da associação na rei-
vindicação dos direitos dos 
moradores: 

Art. 125 A - O Município 
promoverá o seu desenvolvi-
mento econômico, observa-
dos os preceitos estabelecidos 
no parágrafo único do artigo 
119 desta Lei Orgânica, por 

Os membros da Associação dos Moradores de Ivaitinga pedem socorro para que o dis-
trito não desapareça do mapa, com a migração das famílias para a cidade: SOS Ivaitinga!

sua própria iniciativa ou em 
articulação com a União e o 
Estado do Paraná.

§ 7º - O planejamento mu-
nicipal incluíra metas para o 
meio rural, visando a:

I - fixar contingentes po-
pulacionais na zona rural;

II - estabelecer a infra-
-estrutura destinada a tornar 
viável o disposto no inciso 
anterior.

Ao término da apresen-
tação os vereadores: Roberto 
Pasquini, Issamu Kobayashi, 

Laercio Salvaterra, Pedro 
Paulo, Dirceu Trevisan e o 
Secretário do Meio Ambiente 
Dorival Boregio disseram que 
apoiarão as reivindicações. 
Estiveram presentes também 
os vereadores: Cláudio An-
tonio de Brito e Eurides Fer-
nandes.

 Em seguida o prefei-
to municipal Gerson Zanus-
so, elogiou a iniciativa e disse 
que “as reivindicações serão 
estudadas com muito carinho 
e que a licitação do asfalto li-

gando a Rodovia Júlio Zacha-
rias tem um tempo hábil de 
três a  quatro meses para a 
conclusão, fazendo com que a 
comunidade tenha esperanças 
dessa pavimentação asfáltica 
e que os moradores possam 
viver com sustentabilidade 
nesse distrito”, concluiu Ger-
son. Destaque para as obras 
de conservação da estrada 
rural lingado o distrito de 
Ivaitinga ao Bairro Bela Vista 
(Rodovia Julio Zacarias), que 
sem dúvida ameniza a situa-

ção dos produtores rurais e 
estudantes , garantindo assim 
favoráveis, porém ainda não 
ideais, condições de trafega-
bilidade. Ao término da re-
união o sentimento de que o 
manifesto  promissor agradou 
a todos, foi demonstrado por 
conta do clima positivo  que 
tomou conta tanto dos orga-
nizadores do evento quanto 
das autoridades e imprensa 
presentes no local. Apoio de 
divulgação: Clínica Pediátrica 
Dr. Juarez de Oliveira
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SEPARADOS NA MATERNIDADE

Raul Gil – Apresentador 
de TV ( SBT)

Silvio Berlusconi – Dirigente 
do Milan F. C. (Itália)

Paulo Sérgio da Silva – 
Vigilante Banco Bradesco

“Cirção” – Corretor e 
cantor boêmio

Cuba Gooding Jr. – Ator 
norte-americano

Shrek – Personagem de 
desenho animado

Marcos Oliver – Ator, modelo e 
participante de A Fazenda

Rafael Emanuel de Oliveira – 
Professor da Rede Sagrado e 
Estudante de Letras da UEM

CARICATURA DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

ERROS DE JORNAIS IMPRESSOS
Este espaço destina-se a publicar, de forma bem humorada, gafes ou 
equívocos cometidos pelos nossos colegas, profissionais da imprensa.

Dicas de Pesca
Dica para pescar tilápia

Para pescar tilápia, precisa uti-
lizar varas de 2,70m, sempre pes-
car tilápia no barranco.

Ceva: Ração de coelho
Isca: Bigato de laranja ou mas-

sa.
Para pescar tilápia nunca bater 

o pé no barranco
Massa completa para a Pesca 

em geral.                                                               
Gentileza Agro-Iscas   
Ingredientes:   
Quatro bananas amassadas, 

Seis paçocas de amendoim,   50 g 
de quilo ralado, Uma batata doce 
cozida  

e amassada, duas colheres de 
mel, quatro colheres de chocola-
te em pó, um ovo cru com gema 
e clara,   (para amaciar a massa), 
Quatro colheres de óleo de cozi-
nha, (para a massa não grudar nas 

mãos).
 Modo de preparar:   
Mistura-se tudo em uma bacia 

e o resultado é uma massa gos-
menta. Junta-se farinha de trigo 
e se sova até ficar igual a massa de 
pão, no ponto de fazer bolinhas 
de um centímetro. Ela pode ser 
guardada em geladeira e, no dia 
da pescaria, caso esteja meio mole,  
basta  juntar  mais  farinha de trigo 
até dar o  ponto de " massa de pão 
".  Na pedra da pia,  deve ser sova-
da com uma garrafa   ou um  pau 
de macarrão.   Essa massa, de tão 
cheirosa e gostosa, te dará  vontade  
até de comer...  OBS: Ingredientes 
suficientes para fazer massa para 
quatro pescadores.

Pão de queijo duro também é 
ótima isca de tambaqui e tilápia 
em pesque pagues.  

Divulgação

As tilápias tem a  carne bas-
tante apreciada, pois é leve 
e saborosa. O comprimento 
médio da tilápia é de cerca 

de 20 centímetros, mas 
pode chegar a 40 centíme-

tros ao longo dos anos. 

Comunican-
do o faleci-
mento “com 
prazer”???? 
Baita gafe...
kkkkk

Manchete muito 
louca: Saco de lixo 
“atira em motorista”? 
Como assim???

HUMOR
 MUITO CALOR
Um casal decide passar férias numa 
praia do Caribe, no mesmo hotel 
onde passaram a lua de mel há 20 
anos atrás. 
Por problemas de trabalho, a mulher 
não pode viajar com seu marido, dei-
xando para ir uns dias depois.
Quando o homem chegou e foi para 
seu quarto do hotel, viu que havia um 
computador com acesso a internet, 
então decidiu enviar um e-mail a sua 
mulher, mas errou uma letra sem se 
dar conta e o enviou a outro endereço. 
O e-mail foi recebido por uma viúva 
que acabara de chegar do enterro do 
seu marido e que ao conferir seus e-
-mails desmaiou instantaneamente.
O filho, ao entrar na casa, encontrou 
sua mãe desmaiada, perto do compu-
tador, onde na tela poderia se ler:
- Querida esposa: Cheguei bem. Pro-
vavelmente se surpreenda em receber 
noticias minhas por e-mail, mas ago-
ra tem computador aqui e pode enviar 
mensagens às pessoas queridas. Aca-
bo de chegar e já me certifiquei que já 
está tudo preparado para você chegar 
na sexta que vem. Tenho muita vonta-
de de te ver e espero que sua viagem 
seja tão tranquila como a minha.
Obs: Não traga muita roupa, porque 
aqui faz um calor infernal!

A GRAVATA
Um turco está andando no deserto, 
desesperado por um pouco de água, 
quando vê algo ao longe que parece 
um oásis. Na esperança de encontrar 
água ele se arrasta até a imagem, mas 
só encontra um velho árabe sentado 
junto a uma mesa cheia de gravatas.
O turco implora:
- Por favor, estou morto de sede, pode 
me dar um pouco de água?
O velho responde:
- Eu não tenho água, mas por que você 
não compra uma gravata? Tenho uma 
aqui que combina muito bem com sua 
roupa!
O turco exclama furioso:
- Eu não quero uma gravata, seu idio-
ta! Eu quero água!
- Tá certo, não compre minha gravata 
- diz o velho árabe, mas para lhe mos-
trar como sou um sujeito legal, vou lhe 
contar que depois daquela colina ali, 
cerca de 5 quilômetros daqui, tem um 
ótimo restaurante. Vá até lá e você po-
derá tomar quanta água você quiser.
O turco agradece e sai em direção à 
colina e desaparece. Seis horas depois 
ele volta se arrastando até a mesa do 
velho árabe, que pergunta:
- Eu lhe disse, cinco quilômetros de-
pois da colina. Você não encontrou?
E o turco responde:
- Encontrei. Só que não deixam entrar 
sem gravata!

SEPARADOS PELA PRISÃO, CINEMA E FUTEBOL

+ =
Fernanda Torres ValdiviaAlexandre Nardoni 

Dr. José Benatti - 
Advogado e ex-prefeito 

de Nova Esperança 
(gestão 1997 a 2000)
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Alex Fernandes França
EM FOCO
alexnoroeste@hotmail.com

Desrespeito
Nota-se em Nova Esperança que há um profundo desrespeito por 
parte dos motoristas em relação aos cadeirantes. Acontece que muitos 
acabam estacionando seus veículos onde consta o rebaixamento da 
guia, feito exclusivamente com o intuito de facilitar o acesso tanto aos 
cadeirantes quanto de mães que empurram o carrinho de seu bebê. 
Com o carro obstruindo a passagem, o espaço, criado para garantir 
acessibilidade, fica sem qualquer propósito, já que a alternativa que  
resta é procurar em outro ponto da calçada, com a guia em altura 
normal, para poder, com muita dificuldade, escalá-la.  Ao estacionar 
o carro é importante observar estes espaços e não parar sob hipótese 
alguma, pois que assim o proceder, estará dificultando a vida dessas 
pessoas que, como eu e você, tem o direito de ir e vir. Vamos cooperar. 
Não custa nada.

Bueiros
Quase sempre encontramos bueiros sem tampas em  Nova  Esperança. 
Não pelo fato de que o departamento de obras  da Prefeitura não faça 
a reposição, pois tais tampas são sim sempre repostas.  O que ocorre é 
que vândalos acabam retirando tais tampas para extrair o ferro usado 
e revendê-lo, muitas vezes até mesmo com o intuito de utilizar o di-
nheiro para a compra de drogas. Infelizmente é o que está ocorrendo 
com freqüência.  Sem as tampas, as bocas-de-lobos tornam-se peri-
gosas demais para quem passa pela calçada, principalmente à noite e 
em pontos de baixa luminosidade. Idosos e crianças estão entre a par-
cela da população com maiores riscos. Uma queda num bueiro des-
ses pode comprometer a integridade física ou até mesmo, conforme a 
gravidade, levar à morte. Ao observar alguém retirando o destruindo 
tampas de bocas-de-lobos, não se cale. Denuncie!

S.O.S. Ivaitinga
A Associação dos Moradores do Distrito de Ivaitinga está propondo 
uma série de ações, como parte integrante de um Projeto entregue 
à administração municipal, no sentido de que, com a migração das 
famílias para a cidade e o estabelecimento da monocultura da cana-
-de-açucar, são grandes as possibilidades, caso nada seja feito, de que 
Ivaitinga simplesmente desapareça do mapa, o que seria extremamen-
te lamentável. Com a pavimentação asfáltica ligando a Placa Zacarias 
e o distrito de Ivaitinga, a vida tanto dos que moram naquelas cerca-
nias quanto dos que residem na cidade tende a melhorar. Ivaitinga 
tem tudo para explorar também o turismo rural. Demais ações devem 
ocorrer para a revitalização daquele lugar, que já contribuiu (e muito) 
para o desenvolvimento econômico de Nova Esperança. Na última re-
união compareceram além do prefeito Gerson Zanusso, o presidente 
da Câmara Roberto Pasquini, o Secretário de Meio Ambiente Dorival 
Borejo além de diversos vereadores.

Abono salarial
A Caixa Econômica Federal iniciou esta semana o pagamento do 
Programa de Integração Social (PIS) aos trabalhadores com direito a 
saque do benefício no exercício 2013/2014.Até 30 de junho de 2014, 
data de encerramento do novo exercício, 19,4 milhões de trabalha-
dores terão direito ao abono salarial, e mais de 26,5 milhões poderão 
receber os rendimentos do PIS.Hoje, o benefício está disponível para 
trabalhadores que têm conta-corrente ou poupança na Caixa. Segun-
do o banco, empresas conveniadas ao Caixa PIS-Empresa creditam o 
benefício diretamente na folha de pagamento dos meses de julho ou 
agosto. Os demais beneficiários poderão sacar os abonos e rendimen-
tos do PIS a partir de 13 de agosto, conforme calendário de pagamen-
to, ordenado pelo mês de nascimento do trabalhador. Os benefícios 
ficarão disponíveis até 30 de junho de 2014. Mais dinheiro circulando 
no comércio. Têm direito ao abono os trabalhadores cadastrados no 
PIS até 2008 (cinco anos de cadastramento) e que tenham trabalhado 
no mínimo 30 dias, consecutivos ou não, no ano de 2012, com carteira 
de trabalho assinada por empresa.

Exame médico especial de direção
Os exames médicos para candidatos à habilitação com necessidades 
especiais ao dirigir, como uso de veículo adaptado, por exemplo, não 
serão mais feitos exclusivamente na sede do Departamento de Trân-
sito do Paraná em Curitiba. Clínicas médicas credenciadas, de todas 
as cidades do Estado, já podem se adequar para prestar o serviço, que 
será parcialmente custeado pelo próprio Detran. Na nossa região, Co-
lorado já iniciou os atendimentos (Rua Prefeito Rafael Gil, 571, Cen-
tro). A expectativa é que em breve o serviço esteja disponível em mais 
cidades. Qualquer clínica, já credenciada no Detran, pode se habilitar. 
Para isso, é necessário manifestar interesse junto ao órgão, apresentar 
a documentação exigida e ter a equipe médica mínima.

Exame de drogas I
O exame toxicológico – que detecta se uma pessoa é usuária de maco-
nha, anfetaminas, cocaína e álcool – está sendo pedido por empresas 
antes de contratar seus funcionários. Além disso, os testes são solici-
tados, como rotina, para os funcionários já contratados.
Empresas que atuam principalmente nos ramos de segurança e vi-
gilância patrimonial e transportes coletivos pedem os exames. Mas 
há outros setores, dependendo da atividade (o uso de máquinas na 
área metalmecânica ou de construção, por exemplo), que exigem tais 
testes.

Exames de drogas II
Como são feitos os testes
Para identificar a presença de:
Anfetaminas (substâncias encontradas em medicamentos para ema-
grecer e anabolizantes): O exame é feito através da urina e o resultado 
sai em até três dias úteis.
Maconha: O exame é feito através da urina e o resultado é divulgado 
em até três dias úteis. A substância é detectada quatro horas depois de 
seu consumo e apresenta-se positivo na urina até 10 dias após o uso.
Etanol (álcool): O fígado do paciente, ao ingerir bebidas alcóolicas, 
tem o metabolismo alterado. O que o órgão não consegue metabolizar 
é retido no sangue. Assim, ele é detectado através de bafômetro ou 
exame de sangue. O resultado é divulgado em até três dias úteis. De-
pendendo da quantidade, a substância pode ser encontrada no orga-
nismo até uma hora após o consumo.Observação: Cada exame custa, 
em média, R$ 50.

“As revoluções, como os vulcões, tem seus dias de chamas e 
os seus anos de fumaça” Victor Hugo (1802-1885)

Doação de sangue: Seja 
solidário e arregace as mangas
Menos de 2% da população brasi-

leira doa sangue anualmente. Você 
sabia que, com esse gesto de solida-
riedade, é possível salvar até quatro 

vidas em apenas 40 minutos?

Para você, o que é ser um ci-
dadão responsável? Talvez 
sua resposta seja algo como 

reciclar, economizar água ou respei-
tar a faixa de pedestres. No entanto, 
nos países europeus, essa noção vai 
além: faz parte da rotina do bom 
samaritano a doação sanguínea. As 
atrocidades das   guerras que mas-
sacraram o local no século 20 mu-
daram o comportamento por lá. Ao 
verem parentes, amigos e inocentes 
feridos, os povos do velho continen-
te passaram a encarar o gesto como 
uma ação cotidiana, passada de ge-
ração em geração.

Mas por aqui o cenário é diferen-
te. Apenas 1,9% da população doa 
sangue anualmente, segundo dados 
da Fundação Pró-Sangue, o maior 
hemocentro da América LatinaA 
opinião corrente é que o problema 
tenha origem cultural. Especialistas 
que defendem essa teoria sustentam 
que, ao contrário da Europa, o ter-
ritório brasileiro nunca foi atingido 
por guerras avassaladoras. Por esse 
motivo, nossa nação não teria de-
senvolvido o hábito de doar. Para 
reverter o quadro, então, o primeiro 
passo é entender o que está por trás 
de todo o processo de transfusão.No 
Brasil, é possível doar de quatro for-
mas: voluntária, vinculada - também 
chamada de reposição -, específica e 
autotransfusão. Na primeira, o indi-
víduo contribui com os bancos de 
sangue. No segundo caso, o doador 
tem a intenção de repor a quantida-
de de líquido vermelho utilizada no 
tratamento de um conhecido. Na ca-
tegoria específica, a bolsa é destina-
da a um determinado paciente. Por 
fim, a autotransfusão permite que a 
pessoa reserve seu sangue para, mais 
tarde, ela mesma utilizá-lo

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Graça divina

Todos nós nascemos com a graça 
e as bênçãos de Deus, algumas pes-
soas nascem as vezes com algum tipo 
de necessidades especiais, outras 
com falta de algum tipo de gene que 
faz com que o organismo tenha di-
ficuldades em produzir um sistema 
de defesa fazendo que o corpo sofra 
com variações imunológicas, com  o 
passar do tempo o própio organismo 
vai desenvolvendo algumas doenças 
que nós mesmos provocamos e o or-
ganismo vai precisando de reposição 
de alguns hemo-componentes que 
vão faltando ao organismo, as vezes 
isto acontece em virtude de: alguma 
doença hereditária, acidente, cirur-
gias, leucemia, HIV, câncer e outras 
doenças que exigem uma reposição 
de sangue.

Sempre têm alguém esperando 
por este gesto de amor e carinho em 
qualquer lugar, mas men todos têm a 
sorte ou o tempo hábil para receber 
este gesto, sabemos que o sangue é 
um tecido vivo que circula por todo 
o corpo humano irrigando todo o 
sistema e é essencial à vida, mas, não 
são todas as pessoas que conhecem a 
importância de em fazer doação de 
sangue, algumas por medo outras 
por falta de informações e esclareci-
mentos, temos que ter em mente que 
doar sangue é um ato de solidarieda-
de e amor ao próximo que muitas ve-
zes não conhecemos, quando acon-
tecem catástrofes como temporais, 
chuva de granizo, enchentes e outras 
intempéries do tempo seja no Brasil 
ou no exterior nós fazemos nossas 
doações seja em: dinheiro, roupas, 
calçados, utensílios domésticos, re-
médios, produtos de higiene pessoal, 
doar sangue não é diferente e só 
depende de cada um de nós, é uma 
atitude de cidadania, solidariedade, e 
acima de tudo um gesto de amor que 
salva vidas. 

A doação de sangue não engros-
sa e nem afina o sangue e o doador 
não precisa fazer doação constante-

mente tudo isto é mito. A Associa-
ção de colaboradores e doadores de 
sangue de Nova Esperança através de 
seus voluntários realiza todos os anos 
em parceria com o banco de sangue 
do hemocentro de Maringá 04 cole-
tas de sangue em Nova Esperança, 
sendo muito boa a participação dos 
voluntários em todas as campanhas 
em média são feitas de 120 a 130 tria-

Requisitos para doar sangue:
- Levar documento oficial com foto (original)

- Estar em boas condições de saúde 
- Ter entre 16 e 67 anos (menores de 18 anos precisam de docu-

mentos e formulário de autorização)
- Ter peso superior a 50 quilos

- Ter dormido no mínino de 06 a 08 horas
- Estar alimentado (alimentação leve)

- Respeitar o prazo de doação: 90 dias para homens e 60 dias para 
mulheres

- Não ter ingerido bebidas alcoólicas
- Passar pela entrevista de triagem e exames preliminares

- Ter avaliação positiva para fazer a doação
- Lembrando que o sangue é reposto naturalmente pelo próprio 
organismo através da ingestão de líquidos (água, sucos e chás).

- O sangue é composto basicamente por: plasma, hemácias, leou-
cócitos, plaquetas, e fatores de coagulação.

A vida de alguém depende de você, doe sangue, cadastre-se 
como doador de medula óssea.

Próxima coleta de sangue em Nova Esperança será no dia: 
31/08/2013, no salão de festas da comunidade Nossa Senhora das 

Graças (Vila Silveira).

gens por coleta, chegando o número 
de bolsas coletadas a média de 100. A 
Associação de colaboradores e doa-
dores de sangue de Nova Esperança 
conta hoje com aproximadamente 
1.000 pessoas cadastradas com vo-
luntários ou doadores venha você 
também fazer parte desta corrente de 
amor, informações: 99532250 com o 
pezão.

Alex Fernandes França

Adelson Benassi – Presidente da Associação dos  Cola-
boradores e Doadores de Sangue de Nova Esperança

Atleta de Nova Esperança 
conquista 04 medalhas 

de Ouro na 53º edição dos 
Jogos Universitários 

O município de Campo Mou-
rão sediou a maior compe-
tição desportiva universi-

tária do Paraná. A cidade recebeu, 
entre 19 e 25 de julho, a 53ª edição 
dos Jogos Universitários do Paraná 
(JUPs), onde participaram mais de 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

30 instituições, representadas por 
224 equipes, somando em torno 
de 1,7 mil pessoas, entre atletas e 
dirigentes. O competidor novaes-
perancense Cleiton Cezário Abrão 
(Nardo), morador do Conjunto resi-
dencial Nova Esperança (saída para 
o distrito de Barão de Lucena), des-
taque nas provas de atletismo, par-
ticipou co evento conquistando 04 
medalhas de ouro nas provas de 800 

metros, 1500 metros e 3.000 metros 
com obstáculos, no revezamento 
4x400 metros. Sempre se destacando 
nas provas das quais participa, 

“Nardo” acumula em sua galeria 
mais de 30 troféus e 60 medalhas e 
isto é só o começo de uma carreira 
que já está sendo muito promissora, 
sendo que já competiu com nomes 
famosos como Elenilson Silva, Wan-
derley Cordeiro de Lima e se orgu-
lha em ter no currículo o mérito de 
já ter vencido diversos atletas que-
nianos, considerados os melhores do 
mundo. Durante os Jogos Universi-
tários ao todo foram disputadas 14 
modalidades esportivas, 12 delas no 
masculino e no feminino - atletismo, 
badminton, basquete, futsal, hande-
bol, judô, natação, taekwondo, tênis 
de mesa, voleibol, vôlei de praia e xa-

Divulgação

O atleta Cleiton Cezário Abrão 
(Nardo) mais uma vez foi destaque 

nas provas das quais participou

drez. O futebol 7 foi  disputado ape-
nas no naipe masculino e o basquete 
3 x 3, somente no feminino.
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"A Secretaria Municipal de Assis-
tência Social buscando a valorização 

da terceira idade realizou no dia 12 
de julho um delicioso passeio com os 

idosos atendidos pelo CRAS Esperan-
ça, acompanhados pelas psicólogas do 
CRAS Patrícia Prates e Melina, e pelas 

agentes de saúde Kelly e Neide.
O passeio foi no Parque do Ingá, em 

Maringá, onde os idosos puderam des-
frutar da bela natureza do local e tam-

bém saborear um caprichado lanche.
Agradecimentos ao Prefeito Gerson 

Zanusso pelo total apoio e incentivo, 
a Secretaria Municipal de Saúde pela 
parceria, e a Secretaria Municipal de 

Educação pelo transporte."
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Alto Paraná inaugurou o novo 
Fórum Eleitoral da Comarca

Novo Fórum atende as cidades de 
Alto Paraná, São João do Caiuá 
e Santo Antônio do Caiuá. Aten-
dimento ao público é das 12h às 

19h de segunda a sexta-feira

“Esse novo prédio irá beneficiar não somente aos 
moradores de Alto Paraná, mas também, moradores 
de São João do Caiuá e Santo Antônio do Caiuá, que 
fazem parte da nossa Comarca,” destacou Golemba

Fotos José Antônio Costa

Foi inaugurado na noite 
de segunda-feira (22), em 
Alto Paraná, o Fórum Elei-

toral Desembargador Ronaldt 
Grollmann, que também atende 
a moradores dos municípios de 
São João do Caiuá e Santo An-
tônio do Caiuá. O novo prédio 
com 250 metros quadrados deu 
lugar às instalações provisórias 
em uma sala locada na cidade. 
“Antes de sermos servidores da 
Justiça Eleitoral somos eleitores, 
e esse Fórum foi construído para 
atender bem com todo o con-
forto e comodidade os morado-
res dessa Comarca”, destacou o 
desembargador e presidente do 
TRE/PR Rogério Coelho.

Para o prefeito Cláudio Go-
lemba a inauguração do novo 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
Com informações Ricardo Paiva - DN

Deputado federal Edmar Arruda, desembargador e presidente do TRE/PR 
Rogério Coelho, juíza eleitoral dra. Rita Prestes e o prefeito de Alto Paraná 

dr. Cláudio Golemba no momento do descerramento da placa inaugural

Alana Golemba; primeira dama – Madalena; prefeito de Alto Paraná - dr. Cláu-
dio Golemba, juíza eleitoral de Alto Paraná - dra. Rita Prestes; dep. federal 

- Edmar Arruda; presidente do TRE-PR - desembargador dr. Rogério Coelho; 
Danuta Golemba e o Promotor eleitoral - dr. Ricardo Barison Garcia

Fórum Eleitoral demonstra o 
compromisso que o TRE/PR tem 
com a democracia. “Esse novo 
prédio irá beneficiar não somen-
te aos moradores de Alto Paraná, 
mas também, moradores de São 
João do Caiuá e Santo Antônio 
do Caiuá, que fazem parte da 
nossa Comarca,” destacou Go-
lemba.

A juíza eleitoral Rita Luci-
meire Machado Prestes falou 
dos avanços da Justiça Eleitoral 
em todo o país. “As eleições no 
Brasil ganharam notoriedade in-
ternacional com a modernização 
a aplicação de novas tecnologias 

no processo eleitoral, somos 
exemplo”, disse a Juíza.

NOVO PRÉDIO
O novo espaço conta com 

área ampla de espera climati-
zada para os dias mais quentes, 
banheiros adaptados para porta-
dores de necessidades especiais, 
sala de audiência, salas adminis-
trativas e um depósito para ar-
mazenamento e manutenção das 
urnas eletrônicas.

O deputado federal Edmar 
Arruda, autor da emenda parla-
mentar que destinou recursos da 
União para a construção do Fó-

rum Eleitoral falou do trabalho 
em conjunto com o TRE. “Es-
tamos dando apoio ao TRE/PR 
na destinação de emendas para 
construção de Fóruns Eleitorais 
por todo o estado”, destacou o 
parlamentar que já destinou ou-
tra emenda para construção do 
Fórum Eleitoral na comarca de 
Paraíso do Norte.

Para a benção inaugural o Pr. 
André Luís de Souza da Igreja 
Batista Ebenézer de Alto Paraná 
fez uma aplicação do Salmo 1 e 
concluiu com as palavras de Ma-
teus 6:33 – ‘Busquem, pois, em 
primeiro lugar o Reino de Deus e 
a sua justiça, e todas essas coisas 
serão acrescentadas a vocês’. Esse 
verso é oportuno, pois demons-
tra o que esta acontecendo hoje 
aqui, quando as bênçãos de Deus 

são derramadas e colocadas em 
primeiro lugar”, destacou o pas-
tor André.

Estiveram participando ainda 
da inauguração do Fórum elei-
toral de Alto Paraná, prefeitos, 

vereadores, promotores, juízes 
de outras comarcas, entre outras 
autoridades. O Fórum Eleitoral 
Desembargador Ronaldt Groll-
mann atende ao público das 12h 
às 19h, de segunda a sexta-feira.
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Convite
A Prefeitura Municipal de Nova Esperança, a Secretaria Municipal 

de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência So-
cial, convidam Vossa Senhoria para participar da: 

X Conferência Municipal de Assistência Social.
Data: 01 de agosto de 2013 – Início 8:00 horas às 16:00 horas

Local: Asserne

Organização: Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Esperança

vereadores, promotores, juízes 
de outras comarcas, entre outras 
autoridades. O Fórum Eleitoral 
Desembargador Ronaldt Groll-
mann atende ao público das 12h 
às 19h, de segunda a sexta-feira.
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CONVITE 
A Prefeitura Municipal de Uniflor, através 
do Departamento Municipal de Assistên-
cia Social e o Conselho Municipal de As-
sistência Social – CMAS convidam toda 
população uniflorense para participar da    
IX Conferência Municipal de Assistência 
Social a realizar-se no dia 01/08/2013 
a partir das 13:00 horas no Centro de 
Eventos Agenor Fumagalli.
Sua presença é muito importante para 
avaliarmos a Política de Assistência So-
cial do nosso município!! Participe!
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A chegada de um bebê pode 
ser considerada como uma benção 
para a família. Este novo ser traz aos 
mesmos um novo recomeço o inicio 
de uma nova história. Mas existem 
situações onde mesmo dentre tanto 
amor e carinho no seio familiar um 
desequilíbrio emocional acontece 
por parte materna. Este evento é 
denominado como depressão pós-
-parto, e esta é uma depressão que 
pode ser considerada moderada ou 
grave que acomete a mulher após 
ela ter dado à luz um bebê. Ela pode 
ocorrer logo após o parto ou até um 
ano depois. Na maioria das vezes, 
ocorre dentro de 3 meses após o 
nascimento do bebê.

Quando a mulher descobre que 
está grávida e quando a criança nas-
ce ocorrem inúmeras mudanças em 
sua vida como, alterações no cor-
po causadas pela gravidez e pelo 
parto, mudanças no trabalho e nas 
relações sociais, ter menos tempo e 
liberdade, privação de sono e preo-
cupações com a habilidade como 
mãe. È muita coisa acontecendo na 
vida de uma pessoa que muitas das 
vezes é precursora da família, não 
há nervos que resista.

Os sintomas mais típicos desta 
patologia é a mãe apresentar sen-
sação de ansiedade, irritação, ten-
dência a chorar e inquietação é algo 
comum na primeira ou na segunda 
semana depois do parto. Existem 
casos em que esses sintomas quase 
sempre desaparecem logo sem a ne-
cessidade de tratamento. Em situa-

Depressão pós-parto
ções mais complexas apresentam 
agitação e irritabilidade seguida 
de falta de apetite, sensação de 
inutilidade ou perda, sensação de 
reclusão ou desconexão social, 
falta de prazer em todas ou qua-
se todas as atividades, sentimen-
tos negativos em relação ao bebê, 
pensamentos sobre morte e suicí-
dio, problemas para dormir, ser 
incapaz de se cuidar ou cuidar da 
criança, ficar com medo de ficar 
sozinha com a prole.

Algumas mulheres tem uma 
probabilidade maior a desenvol-
ver a depressão como em casos 
em que a mulher faz uso abusivo 
de álcool, caso não tenha planeja-
do ou desejado a gravidez, histó-
rico de depressão antes da gesta-
ção incluindo depressão em uma 
gravidez anterior, dificuldades 
na gravidez, relação difícil com o 
parceiro ou se não for casada, re-
ceber pouco apoio da família, dos 
amigos e do parceiro.

A família percebendo os sin-
tomas e atitudes alteradas deve 
conduzir a mesma até o médico 
para o diagnostico clínico e co-
meçar o tratamento com terapias 
e com medicamentos.

Receber apoio da família, 
dos amigos ajuda a reduzir a se-
riedade da depressão pós-parto. 
Quando nasce um filho ao mes-
mo tempo nasce uma mãe e inde-
pendente da circunstancia o amor 
é mutuo, e este superará todas as 
dificuldades.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
ze@jornalnoroeste.com

[O
pinião]

Uma cena no mínimo revol-
tante me chamou a atenção na 
manhã de sábado, 20 de julho ao 
qual me levou a essa reflexão.

Estava com velocidade perto 
dos 20km/h e trafegava pela rua 
Niterói no Jardim das Amorei-
ras, na minha frente uma Savei-
ro cor vinho, pelo modelo pare-
cia ser ano 90 com dois cidadãos 
que transportavam com a tampa 
traseira aberta algumas madei-
ras. A cena continua com dois 
cachorrinhos brincando na rua, 
quando de repente um ouviu o 
barulho do carro e correu para 
calçada infelizmente o outro de-
morou um pouco mais e o mo-
torista da Saveiro, usando toda 
a sua negligência faz questão de 
passar por cima do animal, o ci-
dadão não teve a capacidade de 
desviar ou pisar no freio, mas 
preferiu deixar o animal gritan-
do e sair arrastando as patas tra-
seiras.

Fiquei perplexo com a cena 
que era real. Tentei abordar o ci-
dadão, mas se esquivou do dever 
de prestar socorro e ainda disse 
algumas palavras impublicáveis.

O mais revoltante não é pen-
sar apenas no pequeno e inde-
feso animal diante de um carro 
que pesa aproximadamente uma 
tonelada, mas sim no animal 
motorista, aquele despreparado 
que está atrás do volante e usa 
sua habilitação, se é que possui, 
como uma arma municiada para 
matar.

O que leva uma pessoa a 
passar por cima de um animal 
quando podia sem risco algum 
frear ou desviar?

Acredito nas palavras bíbli-
cas de Mateus 24:12 - “e por se 
multiplicar a iniquidade, o amor 
de muitos esfriará”?

Hoje, as pessoas estão mais 
frias. Imagine se fosse uma 
criança que estivesse brincando 
ou um idoso que tem a mobili-
dade reduzida estivesse atraves-
sando a rua. Qual seria a reação 
do motorista? Passar por cima 
também, sem nenhuma conse-
quência!

Chego a pensar que a falta de 
amor não é frieza. Frieza é a au-
sência de sentimentos de afeto, 
compaixão, culpa, solidariedade. 
Falta de amor é apenas a ausên-
cia de sentimentos não cultiva-
dos durante a vida. É aquela his-
tória do “não faço questão”.

A reflexão é tão ampla que 
sem parecer filosófico demais 
questiono: As pessoas se relacio-
nam sozinhas e não entre si? A 
resposta está estampada na dis-
tância e na frieza dos sorrisos, 
na frouxidão dos abraços, na 
indiferença do “bom dia”, quase 
que sussurrados. É uma reação 
em cadeia tudo o que fazemos. 
O atropelador não imagina que 
existe o dono do cachorro que 
com certeza ficou muito triste 
ao ver seu animalzinho se arras-
tando.

Ao observar o discurso do 
prefeito Gerson Zanusso (PSD) 
durante a visita do governador 
Beto Richa (PSDB) ele disse algo 
interessante: “vocês mais jovens 
falem bom dia, boa tarde, boa 
noite as pessoas mais idosas, não 
que eu já esteja chegando nesta 
idade, mas é muito bonito uma 
juventude que respeita os mais 
velhos”.

Não penso apenas na juven-
tude, mas todos, pois devemos 
respeitar o nosso próximo, um 
mundo de paz é utópico, porém 
ao mudar sua atitude e respeitar 
seu semelhante você faz com que 
a sua cidade se torne um lugar 
melhor pra se viver.

Por pensar que o silêncio é 
a maior demonstração de in-
sensibilidade, covardia e frieza, 
manifesto aqui minha indigna-
ção com a atitude ridícula de um 
motorista atropelador de ani-
mal, que continua por aí, rodan-
do pelas ruas sem ter o mínimo 
de sensibilidade em relação ao 
sentimento humano.

“O maior pecado para com 
os nossos semelhantes, não é 
odiá-los mas sim tratá-los com 
indiferença; é a essência da de-
sumanidade”.

George Bernard Shaw 

O atropelador de cachorro

SEGURANÇA:

Carceragem de Nova Esperança sob responsa-
bilidade da SEJU investe em mais segurança 

O Setor de Carceragem Tem-
porária (Secat) da 25ª De-
legacia de Polícia de Nova 

Esperança está desde janeiro sob a 
responsabilidade da Secretaria da 
Justiça, Cidadania e Direitos Huma-
nos do Paraná (Seju).

Alguns procedimentos são com-
partilhados entre a Seju e a Polícia 
Civil, porém os serviços administra-
tivos e a guarda dos detentos ficam a 
cargo da Secretaria do Estado. Com 
a medida alguns investigadores que 
eram cedidos à carceragem voltam 
atuar na função.

A solicitação já era uma luta 
antiga da Polícia Civil. A iniciativa 
possibilitou o aumento no número 
de investigadores e isso sem dúvida 
tem refletido nas ações e operações 
diárias.

O responsável pela cadeia pú-
blica de Nova Esperança é o chefe 
Antônio Rodney de Oliveira que 
também é presidente do Conselho 
de Comunidade e Segurança de Alto 
Paraná. Desde a determinação do 
governo do Estado, a equipe, que 
fica responsável pela guarda dos pre-
sos, é composta por agentes de ca-
deia pública concursados e devida-
mente treinados para desempenhar 
a função.

 CONQUISTAS
Desde o início do ano quando 

a carceragem da Delegacia de Nova 
Esperança deixou de ser responsa-
bilidade da Secretaria da Segurança 
Pública (SESP), para estar sob os 
cuidados da Secretaria da Justi-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Fotos Alex Fernandes França

“Em todo Paraná a Seju assumiu a responsabili-
dade de carceragens que possuíam acima de 30 

presos condenados”, destacou Rodney de Oliveira 
– chefe da CEPESPE – Cadeia Pública Esperança

ça, Cidadania e Direitos Humanos 
(SEJU) várias mudanças foram im-
plantadas.

“Em todo Paraná a Seju assumiu 
a responsabilidade de carceragens 
que possuíam acima de 30 presos 
condenados, a exemplo de Nova 
Esperança”, destacou Rodney de Oli-
veira – chefe da CEPESPE – Cadeia 
Pública Esperança.

Várias conquistas em materiais 
de segurança são enumeradas pelo 
chefe da carceragem como: 40 pares 
de algemas; 2 raquetes detectoras de 
metais, banco detector de metais, 
instalação de 4 portões eletrônicos e 
uma equipe formada por 12 agentes 
de cadeia pública.

REVISTAS E MUDANÇAS:
Durante as revistas constantes 

na carceragem sempre realizada 
com o apoio da Polícia, os agen-
tes já retiram aproximadamente 50 
aparelhos celulares, uma quantia 
significativa de droga e armamento 
perfurocortante.

“Com o sistema de portão ele-
trônico, uma porta intermediária é 

acionada automaticamente reduzin-
do as possibilidades de fuga, anali-
sou Rodney.

A carceragem passa por mudan-
ças frequentes, atualmente a popula-
ção carcerária é de aproximadamen-
te 70 detentos. “Foi implantado no 
setor de carceragem a reciclagem. 
Diariamente são consumidas quase 
200 marmitex, os presos lavam as 
embalagens que posteriormente se-
rão prensadas e vendidas para que 
a renda seja revertida em benefí-
cios para os próprios presos como 
a aquisição de material de higiene 
pessoal”, salientou Rodney.

Para o chefe da CEPESPE, Rod-
ney de Oliveira, os serviços dos 
agentes não se limitam apenas a 
segurança, mas sim a reeducação e 
ressocialização dos detentos, com 
um trabalho mais humanizado. “A 
ressocialização dos presos é algo que 
vai gerar ganhos a toda a sociedade. 
O agente é hoje um reeducador so-
cial e na nossa ótica garantir tam-

bém um retorno social que benefi-
cie toda a população é nossa meta", 
concluiu.

  Com dados de março, em 
todo Paraná a Seju assumiu a res-
ponsabilidade de 60 carceragens de 
delegacias, que estavam a cargo da 
Secretaria da Segurança Pública. 
Estas cadeias têm aproximadamen-
te 6.792 presos em 2.796 vagas. Os 
agentes cumprem jornada diária de 
12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso.

Recentemente o governador 
Beto Richa autorizou a contratação 
de 1.235 agentes. Como nem todas 
as vagas foram preenchidas na pri-
meira chamada do teste seletivo rea-
lizado pela Universidade Estadual 
de Londrina (UEL) em novembro 
passado, estão sendo feitas novas 
chamadas para concluir o efetivo 
necessário para mais 26 distritos 
policiais. O governo garante ainda 
investimento em ressocialização dos 
detentos.

Banco detector de metais, raquetes detectoras além de 04 portões eletrô-
nicos na carceragem auxiliam o trabalho dos agentes da cadeia pública.
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Deputado Edmar Arruda 
participa da inauguração do 

Fórum Eleitoral de Alto Paraná

O deputado federal Ed-
mar Arruda participou 
na noite desta segun-

da-feira (22) da inauguração do 
Fórum Eleitoral de Alto Paraná. 
O município recebeu emenda 
no valor de R$ 400 mil proposta 
pelo deputado para construção 
do novo prédio, que tem 250m². 
O restante do valor da obra foi 
custeado pelo TRE – Tribunal 
Regional Eleitoral. O Fórum 
Eleitoral Des. Ronaldt Groll-
mann pertence à 87ª Zona Elei-
toral e atenderá mais de 17 mil 
eleitores das cidades de Alto Pa-
raná, São João do Caiuá e Santo 
Antônio do Caiuá.

Na solenidade, a Juíza 
Eleitoral de Alto Paraná, Rita 
Lucimeire Machado Prestes 
destacou a importância  do tra-
balho desenvolvido pelos TREs 
e agradeceu o apoio do deputa-

Claudio Golemba (Prefeito de Alto Paraná), Desembargador Rogério 
Coelho (Presidente do TRE/PR), deputado federal Edmar Arruda, Rita Lu-
cimeire Machado Prestes (Juíza Eleitoral de Alto Paraná) e família Groll-
mann (representando o patrono do Fórum Eleitoral, Ronaldt Grollmann)

Claudio Golemba (Prefeito de Alto Paraná), deputado federal 
Edmar Arruda, Rita Lucimeire Machado Prestes (Juíza Eleito-
ral de Alto Paraná) e Lauro Henrique Bittencourt Grollmann 

(filho do patrono do Fórum Eleitoral, Ronaldt Grollmann)

do Edmar Arruda na realização 
da obra, que irá proporcionar 
um melhor atendimento aos ci-
dadãos. O presidente do TRE/
PR, Desembargador Rogério 
Coelho, reforçou o agradecimen-
to ao deputado pelo esforço e 
comprometimento em beneficiar 
Alto Paraná e outros municípios 
da região com a destinação de 

recursos para a construção de 
novos fóruns eleitorais.

Em um breve discurso, o de-
putado Edmar Arruda expressou 
sua satisfação com a conclusão 
e entrega da obra. “Fiz as emen-
das porque tinha certeza que 
elas resultariam em instalações 
para proporcionar dignidade ao 
povo”, comentou.
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Ex-diretores da FANP,  Marlene Meneguetti Afonso e Diniz Afonso estiveram 
esta semana no gabinete do executivo municipal de Nova Esperança. Na oca-
sião posaram para registro fotográfico ao lado do Secretário da Administra-

ção, Dr. Alexandre Manzotti, Presidente da Câmara Roberto Pasquini, Prefeito 
Gerson Zanusso e Secretário da Indústria e Comércio Jean Flávio Zanchetti.

Alex Fernandes França

José Antônio Costa

Durante a inauguração 
do prédio do novo Fórum 
Eleitoral de Alto Paraná, 
os servidores da Justiça 
Eleitoral: Ricardo Apare-
cido Cardin, Flávio Mi-

guel de Souza e Rodrigo 
Pacheco Cabral, junta-

mente com a magistrada 
eleitoral dra. Rita Luci-

meire Machado Prestes e 
o promotor de justiça dr. 
Ricardo Barison Garcia.


