
Edição Regional | www.jornalnoroeste.com
Sexta-feira, 06 de setembro de 2013 Edição 723 - Ano 19

“Deus seja louvado”
E-mail: jornalnoroeste@jornalnoroeste.com

JORNAL NOROESTE

Empresário Roberto Yuki parti-
cipa da recepção ao Secretário 

de Governo, Reinhold Stephanes

Na manhã de quinta-fei-
ra,05 de setembro, juntamente 
com demais lideranças políticas 
e empresariais, o empresário 

Roberto Yuki participou da re-
cepção ao secretário de governo 
Reinhold Stephanes, no gabine-
te do prefeito Gerson Zanusso. 

Roberto Yuki é amigo de longa 
data do Chefe da Casa Civil do 
Governo Beto Richa, Reinhold 
Stephanes.

Supermercados de 
Nova Esperança abrem 
amanhã 7 de setembro

MAIS INFORMAÇÕES NA PÁG. 3

PÁG. 3

Nova Esperança 
terá órgão regulador 

do trânsito

“Constantemente tem chegado anonimamente ao nosso conhecimen-
to, via fone, reclamações de munícipes, manifestando as mais diver-

sas insatisfações”, explicou o Promotor de Justiça Dr. Nivaldo Bazoti.

A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca 
de Nova Esperança firmou Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) com a Prefei-
tura,  onde esta se compromete a regu-

larizar o trânsito do Município de acordo 
com o S. N. T. O termo firmado observou  

também a ocupação irregular de calçadas 
por produtos de venda, mesas, cadeiras 
de lanchonetes, bicicletas dentre outros.

Floraí acolheu Beto Richa de braços abertos. Há 
mais de 14 anos que a cidade não recebia a visi-
ta de um governador. Na próxima edição, cober-

tura completa da visita de Beto Richa a Floraí

Prefeito Gerson 
Zanusso recepcio-
na Chefe da Casa 

Civil, Reinhold Ste-
phanes em Nova 
Esperança - PÁG. 3

***

José Antônio Costa

Osvaldo Vidual

Osvaldo Vidual

Osvaldo Vidual

***
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irritada. A presidente Dilma amea-
ça cancelar a viagem de visita oficial 
aos Estados Unidos. Além disso, no 
dia 24, ela usara a tribuna da As-
sembleia Gera das Nações Unidas 
- OBU em Nova York para cobrar 
ação internacional contra a violação 
de telefonemas e correspondências 
eletrônicas. Caso Barack Obama 
não dê explicações convincentes ou 
peça desculpas pelo ato, a presiden-
te cogita até mesmo chamar o Em-
baixador Mauro Vieira dos EUA,  o 
que representaria uma crise diplo-
mática sem precedentes.

Apagou as velinhas na última terça-
-feira, 03 de setembro, a querida 
Rúbia de OIiveira Cioffi. Receba o 
abraço dos seus familiares, amigos 
e da coluna! Deus a abençoe Rúbia!

 Quem apagou as velinhas na última 
quinta-feira, 05 de setembro, foi a 
Loja Grazy Modas! O “Apagando as 
Velinhas” não poderia esquecer dos 
quatro aninhos de muito sucesso 
deste empreendimento! Que Deus 
continue abençoando esta loja!!!!

GERAL - 3

ENTRELINHAS
***Obrigado Tatiane Granado, funcionária de destaque da Ótica Rosana, em Londrina, na Av. Bandeirantes, 657. 
Tatiane, leitora assídua desta coluna, é aquela funcionária muito competente, de uma grande amabilidade, capaz 
de cativar e muito a clientela. Obrigado pelas palavras interessantes sobre o blog Tatiane.***Por 452 votos a favor, 
a Câmara Federal decidiu que todas as votações serão em aberto. Só falta a aprovação do Senado.***Projeto na 
Assembleia Estadual do Rio de Janeiro proíbe o uso de máscaras nas manifestações no Rio de Janeiro.***Turbulência 
grave em voo da TAM que vinha da Europa deixa 15 feridos.***A Creche Municipal  Lúcia Nonciboni de Barão de 
Lucena fazendo um excelente  trabalho com as crianças. Rosângela, Zenilda e Paula são as professoras responsáveis 
por aquela instituição, assessoradas por várias estagiárias como Ariane, Lúcia, Heloísa, Marcela e outras. Parabéns 
pelo trabalho!*** “Viva a independência e separação do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu 
Deus, juro promover a liberdade do Brasil. Independência ou Morte! (Frase histórica de D.Pedro I em 07 de 
setembro de 1.822, às 16:30hs.)

Nova Esperança terá órgão regulador 
do trânsito e Promotoria mira também 

ocupações irregulares de calçadas 

TAC

A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca 
de Nova Esperança firmou Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) com a Prefei-
tura,  onde esta se compromete a regu-

larizar o trânsito do Município de acordo 
com o S. N. T. O termo firmado observou  

também a ocupação irregular de calçadas 
por produtos de venda, mesas, cadeiras 
de lanchonetes, bicicletas dentre outros.

Não é de hoje que inúme-
ros problemas no trân-
sito, muitos deles por 

falta da devida regulamentação 
incomoda os munícipes. Uma 
série de condutas no mínimo 
inadequadas de uma pequena 
parcela da população, entre estes 
comerciantes ou usuários do es-
paço público corroboram para a 
geração de situações no mínimo 
preocupantes. Com base nisso 
e após uma análise minuciosa 
sobre o tema foi que a 1ª Pro-
motoria de Justiça da Comarca 
de Nova Esperança firmou Ter-
mo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) com a Prefeitura com-
prometendo-se a regularizar o 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

trânsito do Município de acordo 
com o Sistema Nacional de Trân-
sito (SNT). Segundo o TAC, de-
vem ser regulamentadas as vagas 
de estacionamento para idosos 
e portadores de necessidades 
especiais, de estacionamento de 
carga e descarga e para motoci-
cletas.  

Também fica a cargo do Mu-
nicípio realizar a sinalização 
vertical e horizontal adequada 
das vias segundo a Legislação 
Municipal, a sinalização de ga-
ragens coletivas e calçadas em 
postos de combustíveis. A Pre-
feitura poderá solicitar à Polícia 
Militar a aplicação de advertên-
cias e multas cabíveis em caso de 
qualquer tipo de irregularidade. 
“Enquanto o Município, na con-
dição de compromissário não re-
gularizar e organizar seu próprio 
Departamento Municipal de 

Transito comunicará e solicitará 
expressamente ao órgão conve-
niado (Polícia Militar Estadual) 
a respeito da implementação 
das novas regras de trânsito na 
medida em que forem sendo for-
malizadas e sinalizadas nas vias 
públicas”, ressaltou o Promotor 
de Justiça  Dr. Nivaldo Bazoti.

O TAC ainda estabelece que 
seja criada uma autarquia mu-
nicipal ou um órgão municipal 
executivo  para a regulação do 
trânsito na cidade em integração 
ao Sistema Nacional de Trânsito, 
isto deverá acontecer até agosto 
de 2015.

Sinalização – Uso 
inadequado

Segundo procedimento ins-
taurado pela Promotoria, a Po-
lícia Militar identificou o uso 
inadequado de sinalização, uti-
lizando-se de pinturas e placas 
sobre a via e o uso privativo de 
vagas de estacionamento públi-
cas por parte de estabelecimen-
tos comerciais sem a autorização 
do Poder Público, o que não é 
permitido de acordo com reso-
lução do Código Nacional de 
Trânsito (CONTRAN). Segundo 
o Promotor de Justiça  Dr. Ni-
valdo Bazoti, “constantemente 
tem chegado anonimamente ao 
nosso conhecimento, via fone, 
reclamações de munícipes, ma-
nifestando as insatisfações do 
surgimento de vagas de estacio-

namento que estão sendo uti-
lizadas de forma incorreta por 
estabelecimentos comerciais (su-
permercados, farmácias, hotéis, 
revendedora de motocicletas, 
etc), utilizando-se de pinturas 
e placas, sobre a via, tornando 
assim de certa forma, estacio-
namentos privativos para tais 
estabelecimentos, o que não é 
permitido”, explicou Bazoti.

Também foi verificada 

ocupação irregular de calçadas 
por produtos de venda, me-
sas, cadeiras de lanchonetes, 
bicicletas que atrapalham a 
circulação livre dos pedestres 
e a falta de sinalização para es-
tacionamento de motocicletas. 
Segundo o TAC, os postos de 
combustíveis também não de-
limitaram as guias de entrada 
e saída de postos de gasolina e 
de garagens coletivas. 

“Constantemente tem chegado anonimamente ao 
nosso conhecimento, via fone, reclamações de muní-
cipes, manifestando as mais diversas insatisfações”, 

explicou o Promotor de Justiça Dr. Nivaldo Bazoti.

Opinião do Blog
Oh! que saudades que tenho
Neste sábado, 07 de setembro, 
comemora-se a Independência do 
Brasil, ocorrido no ano de 1.822,  
proclamada por D. Pedro I, às mar-
gens do riacho Ipiranga, em São 
Paulo. Ai que saudades que tenho 
de minha  época de ginásio, hoje, 
quinta a oitava série, quando havia 
desfiles cívicos pelas ruas de mi-
nha cidade natal, Santo Antonio 
da Platina, Pr. Todos os alunos da 
instituição de tênis branco, com 
o uniforme impecável  da escola, 
concentrados no pátio para o gran-
de desfile. As meninas com suas 
saias azuis de pregas e os meninos 
com calças de tergal azul. Primeiro 
uma preleção, como um grito de 
guerra, depois, todos enfileirados 
na rua, balizas a postos para as suas 
evoluções, a fanfarra inicia com os 
ruflares dos tambores, repiques nas 
caixas, evoluções dos pratos, toques 
das cornetas e tubas. A disputa com 
as demais escolas era ferrenha. To-
dos queriam ganhar. Cada escola 
fazia o melhor nos desfiles.  No 
final da tarde, havia uma confra-
ternização entre as escolas partici-
pantes, seguida de uma brincadeira 
dançante.  Os tempos passaram, 
acabaram com os desfiles cívicos e 
neste 07 de setembro, com certeza, 
muitos estarão viajando ou indo até 
o Paraguai fazer compras, ou fazen-
do joguinho nos computadores ou 
celulares.  Oh! que saudades que 
tenho, da aurora da minha vida, 
da minha infância querida, que os 
anos não trazem mais! ( Trecho do 
poema “ Meus Oito Anos “ de Ca-
simiro de Abreu ).-

Atitude que enxovalha a demo-
cracia
Lá pelos idos de 1990,  Natan Do-
nadon e o seu irmão Marcos des-
viaram  8,4 milhões de reais da 
Assembleia Legislativa de Rondô-
nia Marcos era o presidente da As-
sembleia Legislativa e Donadon,  o 

diretor financeiro. Com a ajuda de 
empresários, os dois forjavam paga-
mentos e dividiam os lucros entre 
o grupo. O agora deputado Natan 
Donadon, julgado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) tornou-se 
o primeiro deputado no exercício 
do mandato desde a Constituição 
de 1988, a ser condenado, por tre-
ze anos de prisão pelos crimes de 
formação de quadrilha e peculato. 
Quando todos esperavam que a Câ-
mara cassasse o seu mandato após a 
votação, Donadon continuou dono 
de seu mandato por decisão de seus 
colegas. Como ele não foi cassado, 
como deputado terá direito a quatro 
linhas de celulares, cinco computa-
dores, 25 assessores, salários men-
sais de 26.723 reais, mais 32.700 
reais pata gastar com alimentação e 
demais despesas de gabinete. Além 
disso, receberá 3.800 reais como 
auxílio paletó. Até o final de seu 
mandato no ano que vem, receberá 
todas essas regalias. Como pode um 
safado como Donadon que cria leis 
e é um presidiário por infringir as 
leis? Como é que pode um sem ver-
gonha como Donadon receber au-
xílio paletó se na cadeia ele vai usar 
só  camiseta  e calça de presidiário?  
Faça um exercício de imaginação  
de como tudo isso será possível.  O 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
através de uma liminar suspendeu 
a sessão da Câmara que não cassou 
Donadon. Como os poderes são 
independentes, muito  blá  blá blá 
ainda var rolar sobre o  assunto.

Seja um voluntário
Ser um voluntário, não significa 
apenas doar tempo e disposição a 
uma causa.  De uma maneira ge-
ral, ser voluntário é ser útil para o 
desenvolvimento da carreira pro-
fissional, principalmente no início.  
No trabalho voluntário, você apren-
de  na prática  para o desempenho  
da  sua  futura profissão,  tantas coi-
sas e  cresce  muito que na hora da 
disputa por uma vaga, esse tipo de 

trabalho poderá fazer a diferença. 
Hoje, as empresas procuram essas 
pessoas no mercado de trabalho 
por entenderem que as práticas que 
elas tem constituem meio caminho 
andado no desenvolvimento profis-
sional. . A ideia é que , ao prestar 
esse serviço voluntário, você estará 
aprendendo muitas coisas que se 
quer são ensinadas em sala de aula, 
que com certeza, complementará 
os seus estudos. Segundo pesqui-
sa, cerca de 80% dos executivos de 
recursos humanos ouvidos fizeram 
voluntariado. Faça um voluntariado 
você também”

Médicos cubanos
Está difícil de entender  essa histó-
ria da vinda de médicos de Cuba 
para o Brasil. Vieram 400. Em bre-
ve serão 4.000.  Assim como outras 
profissões, os médicos cubanos são 
vítimas do totalitarismo de Fidel e 
deveriam estar felizes ao chegarem 
ao Brasil.  Acontece que eles chega-
ram aqui pressionados pelo gover-
no cubano, apesar de estarem em 
território brasileiro. No meio do 
grupo há espiões para evitarem a 
deserção, além do que, os seus sa-
lários serão divididos em 50% para 
eles e 50% para  governo cubano. 
Mesmo assim, muitos deles afir-
maram que aqui ganharão 40 vezes 
mais que em seu país, onde muitos 
recebem pouco mais de 60 reais 
por mês. É mole! Será que em ter-
mos jurídicos isso é legal, baseado 
no fato de que eles estão no Brasil e 
devem viver sob a tutela de leis bra-
sileiras. Qualquer estrangeiro que 
venha ao Brasil, deverá seguir as 
leis do nosso país. Assim como nós  
quando vamos  à outros países, de-
vemos seguir as leis de lá. Será que 
essa história não foi uma válvula de 
escape encontrada pelo governo fe-
deral para ajudar Cuba?

Coisas do Cotidiano
• Colega e amigo José Máximo: 
somente as palavras de conforto 
e amizade podem amenizar o seu 
sofrimento pelo falecimento de sua 
genitora, Sra Sabina Cassitas Costa. 
Que Deus a acolha em sua divina 
companhia;
• Moradores de Barão de Lucena 
e Ivaitinga finalmente estão felizes 
pela  entrega  reformada de suas 
respectivas Unidades Básicas de 

Saúde.  As comunidades distritais 
agradecem ao Prefeito Gerson Za-
nusso pela entrega de tais obras, 
melhorando consideravelmente o 
atendimento das pessoas que pro-
curam os respectivos postos de 
saúde, assim como dando melhores 
condições de trabalho ao Programa 
Saúde da Família (PSF) dos dois 
Distritos;
• E a elegância continua chegando 
aos seus pés.  Estamos falando dos 
vestidos e saias longas que são bons 
para ser usados de dia ou de noite, 
no calor e também no frio. São ver-
sáteis, confortáveis e  em qualquer 
estampa deixam o seu visual cada 
vez mais fashion;
• Segundo estatística recente do 
IBGE, já somos mais de  201 mi-
lhões de brasileiros.  E o Paraná já 
tem  quase 11 milhões de pessoas;
• O salário mínimo deverá passar 
no próximo ano dos atuais R$ 678 
para R$ 722;
• Dados do Ministério da Saúde 
dizem que 12% dos brasileiros são 
fumantes;
• Professora encontra um tablete 
de maconha numa mochila de uma 
criança de três anos em uma creche 
de Maringá;
• A AMUSEP (Associação dos Mu-
nicípios do Setentrião Paranaense) 
vais construir um Centro Médico 
em Maringá com inúmeras especia-
lidades; 
• Surpreendentemente o PIB do 
Brasil cresceu 2,6%. A agropecuá-
ria, construção civil e a indústria 
de transformação foram os grandes 
responsáveis pelo crescimento do 
PIB nacional;
• Ato público dos professores em 
todo o Paraná pede mais apoio  à 
Educação;
• Mais de 42 mil brasileiros mor-
rem por ano vítimas de acidentes 

de trânsito;
• Novela Joia Rara, da Globo. Vai 
explorar a crença da reencarnação e 
preocupa os lideres religiosos  bu-
distas, assim como os evangélicos. 
“Assim pois aos homens está or-
denado morrer uma vez só, vindo 
depois disso o juízo” - Hebreus 9:27 
(Bíblia Sagrada)
• PSF de Barão e Ivaitinga faz uma 
mini palestra as comunidades, res-
saltando a importância da data de 
sete de setembro, Dia da Indepen-
dência do Brasil.

Será o mesmo filme?
Sem um real motivo, presidente 
Obama disse que está pronto para 
atacar  um país do Oriente Médio, 
no caso, a Síria, em represália a um 
suposto ataque  com armas química 
ocorrido em Damasco, no último 
dia 21 de agosto, matando 1.429 
pessoas. Aguarda apenas  o aval do 
Congresso Americano, mesmo sem  
ouvir o Conselho de Segurança da 
ONU. Será que Obama não vai dar 
uma de Bush quando fez a besteira 
de atacar o Iraque em 2003 e pas-
sou vergonha posteriormente? O 
motivo foi que Iraque de Saddam 
Hussein  não tinha armas químicas 
como afirmava Bush. Na realidade 
Bush fez a invasão de ódio de ter 
sofrido ataques do talibã em seu 
pais.  Será que estamos diante de 
um mesmo filme, mas com atores 
diferentes? O mundo não gosta dis-
so Obama!. Que resistência a Síria 
vai oferecer aos Estados Unidos?

Gostei Presidente Dilma
A atitude de nossa presidente de 
questionar os Estados Unidos pelo 
fato de estar espionando o gover-
no brasileiro e também o governo 
mexicano pela Agência Nacional de 
Segurança (NSA, deixou-a muito 

José Antônio Costa
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ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

IMÓVEIS
VENDE

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

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

RESIDÊNCIA COM 03 
DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUÍTE), BWC 
SOCIAL, SALA AMPLA, COZINHA, 
DESPENSA, GARAGEM COBERTA COM 
LAVANDERIA E CHURRASQUEIRA. RUA 
ULISSES ROSEIRA COM VER. JOSÉ GA-
ZOLA, 363. R$265.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA DE 215 M², COM 04 
DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUÍTE), 
SALA, COPA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA COBERTA, DESPENSA, 
EDÍCULA COM 01 BWC, 01 DORMI-
TORIO, GARAGEM PARA 04 CARROS, 
TERRENO DE APROX. 620M²
RUA VER. JOSÉ GAZOLA, 1718. 
R$250.000.00 - (44)98685200 - 
(44)32525200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COPA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA COBERTA, GARAGEM 
COBERTA. RUA DAS LARANJEIRAS,15- 
JARDIM DAS FLORES. R$83.000.00 - 
(44)98685200 - (44)98384941

UM SÍTIO DE 2,65 ALQUEIRES 
ARRENDADO COM MANDIOCA, 
BARRACÃO BICHO DA SEDA, 01 CASA 
. VALOR:R$200.000.00 - ACEITA CAMI-
NHÃO OU CASA DE MENOR VALOR EM 
NOVA ESPERANÇA - BARÃO DE LUCE-
NA - (44)98685200 - (44)98384941

RESIDÊNCIA 03 DORMITÓRIOS(SENDO 
01 SUITE), SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA,TERRENO DE 315M². RUA 
ANA NERY, 278. CONJUNTO JULIO 
ZACARIAS - R$150.000.00 - (44)98384941 
- (44)98685200

EDIFÍCIO ACRE - 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, EM FREN-
TE AO COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS, 
RUA LEVI CARNEIRO, 386 APTO. 
201 - R$ 155.000.00 - (44)98685200 - 
(44)98384941

TERRENO DE APROX.600m2 - RUA BA-
RÃO 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 + TERRENO AO LADO 
- RESIDÊNCIA DE 110M² COM 03 
QUARTOS, SENDO UM SUITE, SALA 
ESTAR, COZINHA COM MOVEIS PLA-
NEJADOS, BANHEIRO SOCIAL, VAGA 
DE GARAGEM COBERTA, LAVANDERIA 
- VALOR:R$220.000.00 (ACEITA FINAN-
CIAMENTO BANCÁRIO) - TERRENO DE 
APROX. 150M² - VALOR:R$80.000.00 - 
RUA EMILIO SBRANA,176 JARDIM DIAS 
I - MARINGÁ-PR
(44)98685200 - (44)98384941

OPORTUNIDADE 
DE EMPREGO:

Operador de Caixa – Ambos os 
sexos com experiência
Entregador (Motoboy) – CNH AB
Farmacêutico (a) – Ambos os sexos 
com experiência mínima de 2 anos em 
carteira
Atendente de Farmácia – Ambos os 
sexos com experiência

Interessados enviar 
curriculum para: zeca@

farmaciassaopaulo ou ain-
da entregar no balcão de 

anúncios do Jornal Noroes-
te – R. Gov. Bento Munhoz 
da Rocha Neto, 354 – Sala 

101 – (Sobreloja do Escritó-
rio Planu’s Contabilidade)

TERRENO DE APROX. 360 M² - EM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - CON-
DOMÍNIO 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 Imovel 
Pousada tipo Hotel 
Com 12 Apartamentos
Cama 
Televisão 
Ar Condicionado 
Estacionamento 
Receita Mensal R$ 30 Mil 
Ótimo Investimento 
Valor R$ 550.000,00
(44)98685200 - (44)98384941

RESIDÊNCIA DE 125M² EM TERRENO 
DE 15X55. AVENIDA ROCHA POMBO - 
PARANACITY-PR - R$130.000.00
(44)98685200 - (44)98384941

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, disponivel 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$45.000.00 - PARANACITY-PR
(44)98685200 - (44)32525200

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

CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA CO-
ZINHA, BWC SOCIAL, LAVANDERIA 
COBERTA,01 VAGA DE GARAGEM, 
SALÃO DE FESTAS. RUA INÊS, 364- 
CONDOMÍNIO 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

CASAS  NOVAS a partir de 
R$ 449,00 mensais

em Castelo Branco, ligue 
agora para 44

3305-7962 ou 9159-4546 
Vivo -9863-3000 Tim

Imóvel em construção 
financiado pela Minha Casa

Minha Vida, ganhe 
subsídios e use seu FGTS.
Ligue agora para maiores 

informações.

VENDE-SE EMPRESA DE SEGURANÇA
SEGURANÇA PERSONALIZADA PARA TODOS OS TIPOS DE 

EVENTOS. DEVIDAMENTE REGISTRADA, COM CNPJ.
CONTATO 9902.6346

VENDE-SE TERRENO 300m² - FUNDOS DA OFICINA G8.
AV. BRASIL (PRÓXIMO A FANP). TRATAR COM JULIANA 

- 9905.6192

VENDE OU TROCA 
CASA NA RUA MARQUÊS DO PARANÁ, 39

COM: 03 SALAS, 1 SUÍTE, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA
VALOR: R$600.000,00. CONTATO: 9824.2055 OU 3252-1384

VENDE-SE CASA 
Conjunto Julio Zacarias - região central de Nova Esperança, 

3 quartos, sala, copa, cozinha, suite, Edícula com despensa e 
banheiro. Casa com 144 m2 + edícula com 70 m2.

R$ 170.000,00 Tratar: (44) 9961-7627

ALUGO BARRACÃO
-Alvenaria;

-Várias adaptações indústriais;
-Instalação eletrica para 

máquinas pesadas;
-130 metros o barracão;

-25 metros escritório separado;
-Ala adaptada e coberta para 

carregar caminhão;
-Apróx. 500 metros de área total.

FONE: 3252-4921 / 9850-2609 
-OSVALDO

- 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 
imediata. 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 ten-
dência 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 DE MADEIRA EM TERRE-
NO DE 420M². EXCELENTE LOCALIZA-
ÇÃO. PRAÇA MAR. ARTHUR DA COSTA 
E SILVA R$120.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITORIOS, 02 BWC SOCIAL, SALA, 
COZINHA AMPLA ,GARAGEM COBERTA
RUA GEN. EUCLIDES BUENO,1002
R$150.000,00 - (44)98685200

LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO
UM ÓTIMO INVESTIMENTO, ENTREGA 
COM TODA INFRA INSTRUTURA
PREVISÃO PARA LIBERAR CONSTRU-
ÇÃO EM DEZEMBRO/2013. VENHA 
MORAR NO SEU PRÓPRIO IMÓVEL, 
ADQUIRA LOGO SEU LOTE. PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO FACILI-
TADOS, NÃO PRECISA PROVAR RENDA 
NEM CONSULTA SEU CPF.
(44)98384941 - (41)92776998
 
ATENÇÃO SRS. PROPRIETÁRIOS DE 
IMÓVEIS QUE QUEIRAM DEIXAR SOB 
NOSSA ADMINISTRAÇÃO, A IMOBI-
LIÁRIA MANZOTTI ESTA PRECISANDO 
PARA ATENDER CLIENTES NA LOCA-
ÇÃO  OU VENDA DOS MESMOS, NAS 
CIDADES DE NOVA ESPERANÇA, ALTO 
PARANÁ, PARANAVAÍ, ATALAIA, CRU-
ZEIRO DO SUL, PARANACITY, CASTELO 
BRANCO, MARINGÁ. CONTATO:
44-9838-4941 - 44-9868-5200
DEP. COMERCIAL E VENDAS

Sobrado R. Padre Manoel da Nobrega (Jardim 
Santo Antonio) - 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 cons-
truída. 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 

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
trabalhar no Frangos Canção de Paranavaí. 
Interessados comparecer dia 10/09 ás 14h30 
na Agência. 

PRECISA-SE URGENTE - Vaga para 
MECÂNICO de caminhão com expe-
riência em ar e  hidráulica. Interessados 
comparecer na Agência do trabalhador para 
maiores informações.

Vaga para FAMÍLIA ou CASAL trabalhar 
em um sítio no tratamento de ovinos e 
serviços gerais próximo a Iguatemi, interes-
sados comparecer na Agência para maiores 
informações.

Vagas para SOLDADOR, OPERADOR 
DE DOBRADEIRA, OPERADOR DE 
TORNO CNC, OPERADOR DE FURA-
DEIRA, OPERADOR DE CALANDRA, 
BORRACHEIRO OU AUXILIAR DE 
BORRACHEIRO, PINTOR INDUS-
TRIAL, OPERADOR DE GUILHO-
TINA para trabalhar na NOMA. Os interes-
sados devem comparecer na Agência do 
trabalhador para o preenchimento da ficha.

Vagas para SOLDADOR EXTERNO, 
LAMINADOR, AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO, MAÇARIQUEIRO, MONTA-
DOR, SOLDADOR E ASSISTENTE DE 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL para 
trabalhar na PASSAFARO. Os interessados 
comparecer dia 04/09 às 14h30 na Agência 
do trabalhador para entrevista.

Vaga para MOTORISTA (CNH-D/E), 
OPERADOR DE TRATOR (CNH B),  
SOLDADOR, FRENTISTA, LUBRIFI-
CADOR, VIGIA, AJUDANTE GERAL 
(PLANTIO,VINHAÇA,INDÚSTRIA,
AGRICOLA E ENGATE), TÉCNICO 
EM SEGURANÇA DO TRABALHO, 
TÉCNICO AGRICOLA, para trabalhar 
na USINA SANTA TERESINHA de Igua-
temi. Interessados comparecer na Agência 
para preenchimento da ficha.

Vagas para AUX DE PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL, AUX DE PRODUÇÃO 
AGRICOLA, AUX ADMINISTRATI-
VO, MOTORISTA, TRATORISTA, 
LUBRIFICADOR, MECÂNICO, BOR-
RACHEIRO, para trabalhar na USINA 
ALTO ALEGRE de Colorado, com direito 
a Transporte e Cesta básica. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha.

Vagas para AJUDANTE DE PESQUISA 

AGRICOLA para Safra 2013/2014 na em-
presa RURÍCULA.  Os interessados devem 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha de inscrição.

Vagas para AUXILIAR DE FABRICA-
ÇÃO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E 
AJUDANTE DE CARGA E DESCAR-
GA. Interessados comparecer na Agência 
do trabalhador. 

HÁ VAGAS PARA:
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO / 
AÇOUGUEIRO
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 
AJUDANTE GERAL
ALINHADOR DE PNEUS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PPD)
AUXILIAR ALMOXARIFADO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE SOLDADOR
BALCONISTA DE CREDIÁRIO
CABELEIREIRA
CAIXA 
CALDEIREIRO
CONTROLE DE QUALIDADE
COSTUREIRA EM GERAL
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
COZINHEIRA / AUXILIAR DE COZI-
NHA
ELETRICISTA DE AUTOS
ELETRICISTA INDUSTRIAL
ENCANADOR
ESTETICISTA
FECHADEIRA DE BRAÇO (COSTURA)
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
MANICURE
MARCENEIRO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE 
MÁQUINAS INDUSTRIAIS
MOTORISTA CARRETEIRO
MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK
MOTORISTA ENTREGADOR
OPERADOR DE GUINDASTE MÓVEL 
E MUNK
PINTOR DE AUTOMÓVEIS
PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, 
INGLÊS, INFORMÁTICA E MANU-
TENÇÃO
PROMOTOR DE VENDAS
REPOSITOR DE MERCADORIAS
TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO / 
INTERNO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TRABALHADOR RURAL
VENDEDOR
VENDEDOR DE SERVIÇOS
VENDEDOR EXTERNO

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

Terreno Jardim Sta. Cruz. Quadra 1 lote 7 
e 8. 367,20m².Valor R$100.000,00  Fone 
3252-8218.

Apartamentos Residencial Araguaia – Rua 
Francisco Beltrão s/n – Com 02 quartos, 
sala, cozinha, Bwc, área de serviço e uma 
vaga de garagem. Financiado na planta pelo 
programa Minha Casa Minha Vida ou direto 
pela Construtora (entrega até março de 2015). 
Fone 3252-8218. 

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

Apartamento – Rua Levi Carneiro, Aparta-
mento 601 - Ed. Rio Branco – (Edificio com 
Elevador), 3 quartos  (sendo 01 suite), sala, 
copa, cozinha, bwc social, área de serviço, 01 
vaga de garagem. Valor Aluguel 750,00 Fone: 
3252-8218.

Casa – Praça do Forum – Casa Alvenaria 
com 3 quartos sendo uma suíte, duas salas, 
cozinha, dispensa, área de serviço com chur-
rasqueira, Bwc social, garagem, cerca elétrica 
e portão eletrônico. Valor R$ 1.000,00 – Fone 
3252-8218.

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

Casa – Rua Nilo Cairo, 10 – (Esquina com 
Av. Felipe Camarão). Com 03 quartos sendo 
uma suíte, sala, copa, cozinha, Bwc social, 
dispensa, área de serviço e garagem. Valor 
R$1.200,00 – Fone 3252-8218.

Casa - Rua Inês, 341 - Jd das Amoreiras 
Com 3 quartos, sendo 1 suite, sala, cozinha 
com pia e bancada de mármore, sala home, 
wc, laje com gesso, piso porcelanato, dispensa 
com pia de mármore, lavanderia nos fundos,  
garagem grande coberta, quintal com pedra 
(frente com jardim), portão eletrônico,cerca 
elétrica. Valor R$800,00. Fone 3252-8218.

Casa Rua Florianópolis, 151 – Jd Village 
Com 03 quartos sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, dispensa e garagem.
Valor R$850,00 – Fone 3252-8218.

Casa Rua Primo Gazola, 143- Requião 3 
Com 02 quartos, sala, cozinha, área de servi-
ço, banheiro e garagem. Valor R$480,00 Fone 
3252-8218.

Casa Rua projetada A, 273 – Jd.  Novo Hori-
zonte. Com 3 quartos, sala, cozinha, área de 
serviço. Valor R$350,00 Fone: 3252-8218.

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COPA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA. EXCELENTE LOCALIZA-
ÇÃO. RUA MARINS ALVES DE CAMAR-
GO, 1378. AO LADO DO SILVA PNEUS
R$550,00. (44)98685200

APARTAMENTO CENTRO DE NOVA 
ESPERANÇA. AVENIDA 14 DE DE-

ALUGA

ZEMBRO,789. SOBRELOJA MANZOTTI 
IMÓVEIS - R$800,00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA 03 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, BWC SOCIAL, LAVANDERIA, 
GARAGEM COBERTA - RUA INES, 364 
CONDOMINIO AMOREIRA - R$580,00 + 
CONDOMINIO - (44)98685200

APARTAMENTO EM EXCELENTE LOCA-
LIZAÇÃO. RUA LUIZ ZACARIAS,440
EDIFICIO 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 GUI-
LHERME DE ALMEIDA, 780 - CASA DO 
FUNDO - R$250,00 - (44)98685200
PARANACITY-PR

KITNET COM 01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
AVENIDA 14 DE DEZEMBRO,789-
-CENTRO - R$495,00,COM ARMARIO 
NA COZINHA, (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 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.
R$650,00 + condomínio
(44)98685200 - (44)32525200

EDIFÍCIO ACRE - 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, 
EM FRENTE AO COLÉGIO CORAÇÃO 
DE JESUS - RUA LEVI CARNEIRO,386 
APTO. 201 - R$600,00 + CONDOMÍNIO - 
(44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 02 
DORMITORIOS, SALA, COPA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA
RUA ANA NERY,288 PROXIMO A APAE
R$560,00
(44)98685200
(44)98384941

RESIDÊNCIA COM 03 
DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUÍTE), BWC 
SOCIAL, SALA AMPLA, COZINHA, 
DESPENSA, GARAGEM COBERTA COM 
LAVANDERIA E CHURRASQUEIRA
RUA ULISSES ROSEIRA COM VER. JOSÉ 
GAZOLA,363
R$700,00
(44)98685200

RESIDENCIA EM MADEIRA COM 04 
DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA,
AVENIDA SÃO JOSÉ,1736
R$600,00
(44)98685200
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Entrando no eixo
A 1ª Promotoria da Comarca de Nova Esperança e a Prefeitura de Nova 
Esperança firmaram na última semana um Termo de Ajustamento 
de Conduta  no sentido de regularizar o transito no município. Pois 
bem, não é de hoje que o problema se arrasta e ganha paulatinamen-
te proporções maiores. Fatores ligados à cultura local de uma minoria 
acabam complicando e bastante a harmonia para a boa convivência, 
não só no trânsito mas também no tocante à outras áreas. Quer um 
exemplo? Quanto incômodo geram as construções, principalmente as 
da região central, que optam por comprar materiais como areia e pedra 
e deixá-los na calçada?  Só para se ter um parâmetro, em Maringá a 
venda de areia e pedra para construções no comércio só podem ser 
feitas se estas forem ensacadas, facilitando o manuseio, o depósito além 
de não ocupar o espaço público, a exemplo daqueles montes que ficam 
nas calçadas. O que dizer então das caçambas destinadas à colocação 
de entulhos que, muitas delas, embora tenham o prazo máximo de 48 
horas para o seu recolhimento, quase sempre extrapolam este limite 
estabelecido?  Uma minoria de comerciantes acha que a calçada lhes 
pertence, ignorando que a via é pública. Colocam mesas, assadores de 
frango (aqueles mesmo chamados de televisão pra cachorro), churras-
queiras fumacentas com os famosos espetinhos de “gato’ dentre outras 
reprováveis práticas, que muito incomodam. O que não for regulamen-
tado, necessário se faz legislar sobre o tema. Uma boa discussão para os 
nossos vereadores.

Calçadas sem pavimentação
Você sabia que, de acordo com o código de postura do município de 
Nova Esperança, todo terreno, onde haja a guia (os chamados meios-
-fios) seus proprietários são obrigados por lei fazer o calçamento do 
mesmo? A Lei 1821/2008 em seu artigo 260 diz isto, mas infelizmen-
te não acontece. Talvez se a fiscalização se intensificasse mais neste 
sentido, a lei seria cumprida. Creio que, se o bom senso prevalecesse 
desnecessário seria chegar a este extremo, mas infelizmente alguns só 
entendem quando o seu próprio bolso dói. Na inexistência da calçada, 
o transeunte se vê obrigado, principalmente em dias de lamas, a mudar 
sua trajetória e desviar pelo asfalto, local destinado ao trânsito de veí-
culos. Se você possui um terreno nestas condições, faça o calçamento, 
pois além de fazer cumprir a lei, você exercerá cidadania e ainda verá a 
valorização do seu imóvel, melhorando a sua apresentação visual. Pense 
nisso!

Espionagem
Algo muito grave a espionagem que os Estados Unidos da América fi-
zeram ao Brasil (Presidente Dilma) e a outros diversos países. O Bra-
sil precisa tomar uma posição séria com relação aos Estados Unidos, 
a menos que tais “bisbilhotices” revelem fatos que os nossos políticos 
não gostariam que a população soubesse. Se estes nada temerem na 
eventualidade de chantagens norte americanas, uma retaliação preci-
sa urgentemente acontecer. O jornalista Glenn Greenwald, coautor da 
reportagem exibida no último domingo,01 pelo Fantástico, foi quem 
recebeu os papéis das mãos de Edward Snowden - o ex-analista da 
NSA que deixou os EUA com documentos da agência com a intenção 
de divulgar o sistema de espionagem americano no mundo. Você se 
lembra do escândalo Watergate ocorrido na década de 1970 nos Es-
tados Unidos que, ao vir à tona, acabou por culminar com a renúncia 
do presidente americano Richard Nixon eleito pelo partido republica-
no? Durante a campanha eleitoral, cinco pessoas foram detidas quan-
do tentavam fotografar documentos e instalar aparelhos de escuta no 
escritório do Partido Democrata, no complexo de Edificios Watergate. 
Foi durante essa campanha de 1972 que se verificou o incidente na sede 
do Comitê Nacional Democrático. Durante a investigação oficial que 
se seguiu, foram apreendidas fitas gravadas que demonstravam que o 
presidente tinha conhecimento das operações ilegais contra a oposição. 
Em 9 de Agosto de 1974, quando várias provas já ligavam os atos de es-
pionagem ao Partido Republicano, Nixon renunciou à presidência. Foi 
substituído pelo vice Gerald Ford, que assinou uma anistia, retirando-
-lhe as devidas responsabilidades legais perante qualquer infração que 
tivesse cometido. Lá tal espionagem como se vê teve  diversos desdo-
bramentos. E aqui, será que acabará tudo em pizza? Obrigado Edward 
Snowden. O mundo agradece!!!

Vacina contra catapora
Crianças de 15 meses que já tenham recebido a primeira dose da trí-
plice viral vão passar a ser vacinadas também contra catapora, incluída 
na vacina tetra viral, que protege ainda contra a rubéola, caxumba e 
sarampo. A nova vacina (injetável) substitui a segunda dose da trípli-
ce viral.Com a inclusão, a ideia é reduzir em 80% as internações pela 
doença. Por ano, cerca de 9 mil pessoas são internadas e mais de 100 
morrem por causa da catapora. A vacina tetra viral tem 97% de eficácia 
e raramente causa reações alérgicas. Cabe o município definir como e 
quando será feita a imunização.

Novo sistema – Bateu
O sistema eletrônico para registrar acidentes de trânsito sem vítimas 
está implantado em todo o Estado.Só este ano, até 15 de agosto, foram 
15.295 registros pela internet, no Paraná, que evitaram deslocamento 
de policial ao local do acidente e dos motoristas a unidades da Polícia 
Militar. O sistema possibilita ao condutor registrar o seu envolvimento 
em um acidente de trânsito, sem vítimas, pelo site www.bateu.pr.gov.br, 
com inclusão de até 10 fotos e a livre declaração do envolvido no aci-
dente. As fotos, posteriormente, terão uma validade jurídica .O sistema 
padroniza o registro de ocorrências e dá mais agilidade ao processo. 

Avanço de carreira/reajuste
O secretário da Educação e vice-governador do Paraná, Flávio Arns, 
confirmou esta semana a implantação, em setembro, das promoções e 
o avanço de uma classe na carreira de todos os funcionários do Qua-
dro de Profissionais da Educação Básica do Estado. A medida beneficia 
cerca de 16 mil servidores da rede estadual de ensino, que terão ga-
nho de aproximadamente 3% na remuneração. A lei que assegura os 
avanços dos profissionais QFEB foi encaminhada pelo governador Beto 
Richa e aprovada pela Assembleia Legislativa em maio deste ano. Esse 
avanço na carreira representa acréscimo no salário dos agentes admi-
nistrativos, merendeiros e pessoal da limpeza das escolas estaduais que 
ingressaram no Estado. A equiparação do salário dos professores foi 
um compromisso do governador Beto Richa com a categoria e que está 
sendo integralmente cumprido. A diferença salarial entre as carreiras 
era de 26% e seria zerada em 2014. Bacana!

“O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir; 
eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente.  

– (Jesus Cristo) João 10:10”

Famílias de Alto Paraná assinam 
contratos da casa própria

O Governo do Paraná - 
por meio da Compa-
nhia de Habitação do 

Paraná (Cohapar) - a Caixa 
Econômica Federal e a Prefei-
tura de Alto Paraná, no No-
roeste do Estado, assinaram 
os contratos da casa própria 
com 88 famílias. 

Serão investidos R$ 3 mi-
lhões nas moradias que fazem 
parte do programa Minha 
Casa Minha Vida. 

José Boni, gerente do es-
critório regional da Cohapar 
em Paranavaí, destacou que 
o governo do Paraná está rea-
lizando o maior programa 
habitacional da história do 
Estado. “Estamos presentes 
em 99% dos municípios pa-
ranaenses e temos o aval do 
governador Beto Richa, que 
entende que precisamos levar 
moradias dignas a todos os 
cantos do Paraná”, disse. 

O gerente regional da Cai-
xa, Leandro Dornela, ressal-
tou as parcerias como o prin-
cipal fator para o sucesso dos 
programas habitacionais no 
Estado. “A disposição em to-
dos as esferas de governo faz 
com que a gente atenda cada 
vez mais famílias”, afirmou. 

O prefeito de Alto Paraná, 
Cláudio Golemba, elogiou o 
trabalho do governo do Pa-

raná na área de habitação. 
“Nunca tivemos essa atenção 
que temos agora. Com toda 
certeza esse governo ficará 
marcado na história do Para-
ná por essa determinação em 
atender as famílias que mais 
precisam”, disse. 

Participaram da cerimô-
nia o deputado estadual Te-
ruo Kato, e o representante 
da Sanepar, Anderson Silva, 
além de secretários munici-
pais e funcionários do muni-
cípio de da Cohapar. 

FELICIDADE – Claudi-
nei e Cleusa Ferreira, casados 
há 15 anos, não esconderam 
a alegria de assinar o contra-
to da casa própria. “Passamos 
a vida pagando aluguel, um 
dinheiro jogado fora. Agora 
poderemos investir no que é 
nosso e vamos deixar a casa 
do jeito que sempre sonha-
mos”, disse Cleusa. 

Wilson e Daniela Delaro-
se estão ansiosos pela entrega 
da nova moradia. “Desde que 
casamos, sempre sonhamos 
com o dia em que teríamos a 
nossa casa. Mas os anos foram 
passando e não conseguimos 
guardar dinheiro para com-
prar um terreno e construir. 
Vai ser o dia mais feliz de nos-
sas vidas”, disse Wilson. 

O governo do Paraná, por meio da Cohapar, a Caixa Econômica 
Federal e a prefeitura de Alto Paraná assinaram os contratos da 
casa própria com 88 famílias. As moradias fazem parte do pro-
grama Minha Casa Minha Vida e serão investidos R$ 3 milhões.

Semana da Pátria

Os departamentos de 
Educação e Cultura 
iniciaram no dia 02 de 

setembro a semana da pátria 
em Floraí, a formalização acon-
teceu pela manhã em frente a 
prefeitura onde as bandeiras do 
município, estado e país foram 
hasteadas pelo prefeito, vice e 
presidente da câmara.

Houve a participação dos 
alunos declarando frases em pró 
à nossa pátria, também aconte-
ceu o canto dos hinos nacional e 
da independência. Vale lembrar 
que no dia 07 de setembro, as 
15 horas na praça João Marques 
haverá desfile e fanfarra para co-
memorar os 191 anos da inde-
pendência brasileira.

Comunidade em 
Debate com os 

alunos do Col. Est. 
Urbano Pedroni

Floraí

Na manhã des-
ta quarta-feira 
(28/08/13), foi 

realizado mais uma edi-
ção do programa "Comu-
nidade em Debate". Desta 
vez o evento contou com a 
participação dos alunos do 
Colégio Estadual Urbano 
Pedroni.

Na ocasião foram deba-
tidos alguns temas com os 
alunos das três séries do en-
sino médio como: esporte, 
lazer, cultura, cursos técni-
cos e empregos. Fizeram-se 
presente o prefeito e vice de 
Floraí, a presidente da câ-
mara, vereadores, professo-
res e direção do colégio.

A reunião proporcionou 
as autoridades presentes 
ouvir o que os jovens de 
nosso município anseiam, 
logo o trabalho poderá ser 
melhor desenvolvido e fo-
cado no que foi debatido. 
Com mais essa reunião, o 
programa comunidade em 
debate chegou a quarta edi-
ção e já contou com a par-
ticipação dos empresários, 
comércio, Nova Bilac e es-
tudantes.

Corrida Rústica 
Atleta Cleide Henrique 

Ciboldi, participou dia 
01/09 - Domingo da 

Corrida Rústica da Indepen-
dência na Cidade de Astorga , 
onde , obteve mais um excelente 
resultado, em um total no geral 
de mais de 1000 atletas, Cleide 
ficouem 2º LUGAR em sua ca-
tegoria.

Participaram ainda: Tico 
Ciboldi, João da Costa Gandra 
e Wanderley Atanael, todos de 
Alto Paraná.

ZEMBRO,789. SOBRELOJA MANZOTTI 
IMÓVEIS - R$800,00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA 03 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, BWC SOCIAL, LAVANDERIA, 
GARAGEM COBERTA - RUA INES, 364 
CONDOMINIO AMOREIRA - R$580,00 + 
CONDOMINIO - (44)98685200

APARTAMENTO EM EXCELENTE LOCA-
LIZAÇÃO. RUA LUIZ ZACARIAS,440
EDIFICIO 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 GUI-
LHERME DE ALMEIDA, 780 - CASA DO 
FUNDO - R$250,00 - (44)98685200
PARANACITY-PR

KITNET COM 01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
AVENIDA 14 DE DEZEMBRO,789-
-CENTRO - R$495,00,COM ARMARIO 
NA COZINHA, (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 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.
R$650,00 + condomínio
(44)98685200 - (44)32525200

EDIFÍCIO ACRE - 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, 
EM FRENTE AO COLÉGIO CORAÇÃO 
DE JESUS - RUA LEVI CARNEIRO,386 
APTO. 201 - R$600,00 + CONDOMÍNIO - 
(44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 02 
DORMITORIOS, SALA, COPA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA
RUA ANA NERY,288 PROXIMO A APAE
R$560,00
(44)98685200
(44)98384941

RESIDÊNCIA COM 03 
DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUÍTE), BWC 
SOCIAL, SALA AMPLA, COZINHA, 
DESPENSA, GARAGEM COBERTA COM 
LAVANDERIA E CHURRASQUEIRA
RUA ULISSES ROSEIRA COM VER. JOSÉ 
GAZOLA,363
R$700,00
(44)98685200

RESIDENCIA EM MADEIRA COM 04 
DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA,
AVENIDA SÃO JOSÉ,1736
R$600,00
(44)98685200
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Atualmente o culto ao corpo 
perfeito vem se tornando moda. 
Moda esta que tem levado mui-
tas pessoas a fazerem uso de 
medicamentos e drogas sem o 
acompanhamento de um pro-
fissional habilitado. A procura 
acontece em inúmeros lugares 
onde em muitas das vezes os 
estabelecimentos e os produtos 
não são de procedência colo-
cando assim a vida do consumi-
dor em risco.

O uso mais comum nes-
tes casos é dos anabolizantes, 
estes esteroides são derivados 
principalmente da testostero-
na, hormônio responsável por 
muitas características que di-
ferem homem e mulher. Eles 
atuam no crescimento celular 
e em tecidos do corpo, como o 
ósseo e o muscular. Estes vêm se 
tornando, a cada dia, um hábito 
comum, principalmente pelas 
pessoas que praticam esportes, 
para aumentar a competitivi-
dade, ajudar na cura de lesões 
ou simplesmente por questões 
estéticas. Porém, o consumo 
excessivo desse tipo de produto 
é muito perigoso e pode causar 
danos irreparáveis ao corpo hu-
mano.

O uso de anabolizantes gera 
efeitos colaterais, tanto em ho-
mens e mulheres, como: aumen-
to de acnes, queda do cabelo, 
distúrbios da função do fígado, 

Anabolizantes:
Falsa ilusão

tumores no fígado, explosões 
de ira ou comportamento 
agressivo, paranoia, alucina-
ções, psicoses, coágulos de 
sangue, retenção de líquido no 
organismo, aumento da pres-
são arterial e risco de adquirir 
doenças transmissíveis (AIDS, 
Hepatite).

No caso das mulheres, o 
uso de anabolizantes pode 
gerar características masculi-
nas no corpo, como engrossa-
mento da voz e surgimento de 
pelos além do normal. Além 
disso, aumento do tamanho 
do clitóris, irregularidade ou 
interrupção das menstruações, 
diminuição dos seios e aumen-
to de apetite. Nos homens, o 
excesso de anabolizantes pode 
causar aparecimento de ma-
mas, redução dos testículos, 
diminuição da contagem dos 
espermatozoides e calvície. 

A beleza para quem recor-
re a este tipo de droga possui 
prazo de validade, o que tem 
que ser mudado não é o corpo 
e sim a mentalidade, como diz 
aquela frase “mente sã, corpo 
são”. O individuo precisa en-
tender que maior que a beleza 
externa tem de ser a qualidade 
de vida. Nem sempre o que se 
busca em uma pessoa é um 
corpinho bonito e sarado, mais 
sim inteligência, maturidade e 
presença de espírito. 

-I-
A independencia que eu sonho e penso

É a do cidadão com seu nome e endereço
Do poder público agindo com bom senso  

É a independência que eu acho que mereço
 -II-

A independência por vezes tão festejada
Não vi ainda nem ao menos seu começo  

Aquela que por mim é tão sonhada
É justo aquela que eu ainda não conheço

 -III-
É a independência com escola estruturada

Que nela estudo e nunca me esmoreço
Com docência altamente qualificada

Com aluno e mestre se tratando com apreço
-IV-

É a independência com o salário justo
Que a despensa fim do mês eu abasteço
Da cesta básica comprada a baixo custo

Do pão na mesa com o qual me fortaleço
 -V-

É a independência que me faz pensar
Sem ameaça nem perigo de tropeço

A que permite que se possa prosperar
Respeitando o cidadão de cabelo crespo

 -VI-
É a independência sem o trabalho escravo

Valorizado como eu sempre reconheço
Do trabalhador visto sempre como um bravo

Da liberdade acima de qualquer preço
-VII-

É a independência sem político salafrário
Com o eleitor sem o voto pitoresco

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL Do eleito que não rouba nosso erário
Da eleição sem o voto de cabresto

-VIII-
É a Independência do cidadão sem trapassa

Da justiça justa e dentro do contexto
Do juiz íntegro como figura senjassa

E da sentença redigida com bom texto
-IX-

É a Independência da família sempre unida 
Que repudia o comportanto dantesco

Da sociedade qualificada e polida 
Do elegante se sobrepondo ao grotesco

-X-
A do humilde tratado com igualdade
Do letrado com o qual me esclareço
Da  riqueza no campo e  na  cidade

Distribuída desde o início até o desfecho
 -XI-

A do alimento presente sobre a mesa
Do alimentado que não vive de pretexto

A do talento aliado com a destresa
Que oportuniza a todos encher o cesto

-XII-
Da liberdade desde o sul até o norte
Do Brasil desenvolvido e gigantesco

Da vitória independente da sorte
Do grito sem pensar em holofote

Como fez o filho de João Sexto

INDEPENDÊNCIA OU MORTE!

Jorge Gualberto dos Anjos
(Autor)

SEMANA DA PÁTRIA
SETEMBRO DE 2013

ALTO PARANÁ-PR.

1° Copa Amidos Pasquini 
de  Futebol Suiço

3ª RODADA - 14/09
Campo: Coringa

14:15 - Auto Elétrica Hernandes x Estância Ouro 
Verde

15:15 – Amigos F.C. x Sucão C.E.
16:15 - Ardengui Seguros x Tropa de Elite 

Campo: Pasquini
14:15 – Agro Brasil/Farmais x MRG/Fido Dio

15:15 – Natucor x Tessarolo Auto Peças
16:15 – Servopa x Móveis Brasil 

Alto Paraná realiza obras de infraestrutura, investe 
em habitação e busca recursos para sericicultura

O prefeito dr. Cláudio 
Golemba (PSDB), fa-
lou a reportagem do 

Jornal Noroeste na tarde de 
terça-feira, 03 de setembro. Em 
um momento onde diversos 
municípios sentem a estagna-
ção econômica do país a cidade 
de Alto Paraná tenta caminhar 
na contramão.

Em vários bairros da cidade 
estão sendo executadas obras 
diversas que incluem galeria, 
pavimentação e habitação. “A 
cidade é um grande canteiro 
de obras. Temos percorrido os 
bairros e conversado com tan-
tas famílias que manifestam sua 
satisfação com o asfalto que está 
saindo na frente de suas casas, 
com a resolução dos problemas 
de galerias. O trabalho não para 
e vamos continuar fazendo tudo 
o que for possível para transfor-
mar Alto Paraná numa cidade 
cada vez melhor”, destacou Go-
lemba.

Logo na entrada da cidade, 
um trecho que não possuía ga-
leria hoje está recebendo o be-
nefício e após será contemplado 
com o recape asfáltico. O recape 
será por toda extensão da via 
contemplando um trecho de 
aproximadamente 9 mil metros.

Recentemente o prefeito 
Golemba assinou em Curitiba 
na Secretaria de Infraestrutura 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

“O trabalho não para e vamos continuar fazendo tudo o 
que for possível para transformar Alto Paraná numa cidade 

cada vez melhor”, destacou o prefeito Cláudio Golemba

A construção de 52 casas com toda infraestrutu-
ra incluindo asfalto, galerias e iluminação pública 

é parte das conquistas dos altoparanenses.

investimentos orçados em R$ 
940 mil para as estradas vicinais. 
“Serão 3 quilômetros que rece-
berão o pavimento de bloque-
tes. O Meio Ambiente não nos 
deixa asfaltar, então, nós vamos 
recuperar tudo, com bloquetes, 
vai ser calçado. Vai ficar muito 
bonito”, salientou o prefeito. As 
peças de bloquetes são de con-
creto intertravadas e permitem 
maior permeabilidade do solo e 
retenção da água superficial.

INVESTIMENTOS: 
Graças aos investimentos na 

educação com merenda escolar 
de boa qualidade supervisiona-
da pela nutricionista do municí-
pio, construção de escola nova, 

Fotos: José Antônio Costa

além da saúde que tem propor-
cionando um atendimento mais 
humanizado e aumento da ren-
da per capita a cidade cresceu 
no índice de desenvolvimento 
humano, hoje em 0,743.

Para outubro a cidade vai 
receber o programa “Patrulhas 
do Campo”. O programa é uma 
parceria do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER-PR) 
– pertencente a Secretaria de In-
fraestrutura do Estado – com a 
Companhia de Desenvolvimen-
to Agropecuário do Paraná (Co-
dapar) e a prefeitura. O DER-PR 
é o responsável pela locação do 
maquinário, treinamento dos 
operários e apoio técnico. A Co-
dapar oferece o suporte técnico 

aos municípios, ajudando no 
processo de recuperação das es-
tradas. E a prefeitura dispõe de 
pessoal e combustível. “Ao todo 
serão readequados mais de 30 
quilômetros de estradas vicinais 
e será colocado cascalho em 
trechos mais íngremes”, frisou 
Cláudio Golemba – prefeito de 
Alto Paraná.

Cada patrulha é composta 
por escavadeira, trator de estei-
ra, motoniveladora, pá-carre-
gadeira, rolo compactador, ca-
minhão-comboio, carreta para 
as máquinas e cinco caminhões 
basculantes. 

O município tem garantido 
uma verba do governo do Esta-
do para a sericicultura no valor 
de R$ 108.000,00 para compra 
de trator e implementos incluin-

do uma roçadeira hidráulica, 
arado, distribuidor de calcário, 
forrageira, afofador e subsola-
dor hidráulico. Ainda está sen-
do viabilizado um projeto para 
captação de recursos para a 
compra de um caminhão com-
pactador para coleta de lixo só-

lido. “A população pode esperar 
mais obras já que no Paranaci-
dade temos buscado cerca de R$ 
2 milhões para asfalto novo para 
diversas ruas de Alto Paraná e 
Maristela”, finalizou otimista o 
prefeito de Alto Paraná, Cláudio 
Golemba.
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lido. “A população pode esperar 
mais obras já que no Paranaci-
dade temos buscado cerca de R$ 
2 milhões para asfalto novo para 
diversas ruas de Alto Paraná e 
Maristela”, finalizou otimista o 
prefeito de Alto Paraná, Cláudio 
Golemba.

No domingo, 01 de se-
tembro, foi inaugura-
do o Mural do Artista 

Plástico Marcos Andruchak, 
que veio para embelezar a cida-
de. O Projeto partiu do Colégio 
Coração de Jesus em parceria 
com a Prefeitura e Secretaria 
Municipal de Educação. “É mui-
to importante para nosso mu-
nicípio receber projetos como 
esse, a prefeitura apoia esse tipo 
de iniciativa por se tratar de 
interesses socioculturais, é um 
bem, um patrimônio cultural 
que agora será um cartão postal 
na praça onde acontecem even-
tos e que passam milhares de 
pessoas. A Secretaria de Educa-
ção e Prefeitura parceiras nesse 
projeto cederam o local, a mão 
de obra dos pedreiros e auxilia-
res, e grande parte dos materiais 
como o cimento, tintas, pincéis, 
entre outros. Esse projeto só foi 
possível devido a nossos parcei-
ros e colaboradores e ao artista 
que esteve à frente nessa criação 
artística tão maravilhosa”, desta-
cou Roberta Fernandes – Coor-
denadora de Cultura.

Prefeito Gerson Zanusso recepcio-
na Chefe da Casa Civil, Reinhold 
Stephanes em Nova Esperança

O prefeito Gerson Za-
nusso juntamente 
com seu secretariado, 

vereadores, lideranças políti-
cas, empresariais e convidados 
recepcionaram na quinta-fei-
ra, 05 de setembro, no gabine-
te, o Chefe da Casa Civil, do 
Governador Beto Richa, Rei-
nhold Stephanes.

O ilustre visitante ao fa-
lar aos presentes disse “estou 
me sentindo em casa aqui em 

Nova Esperança, pois além de 
alianças políticas tenho nes-
ta cidade verdadeiros amigos, 
cultivados desde a gestão dos 
ex-prefeitos Armando de Lima 
Uchoa de saudosa memória, 
dr. Severino Ramos Bezerra 
e família Zanusso”, Stephanes 
também lembrou da amizade 
com o vice-prefeito Fábio Ya-
mamoto, dr.Edson Elias e de-
mais companheiros.

Após a visita de cortesia no 
gabinete do prefeito, Stephanes 
foi convidado com sua comiti-
va para um delicioso almoço de 
confraternização com os ami-
gos de Nova Esperança.

Prefeitura e Secretaria de Educa-
ção apoiaram a vinda do artista 
Marcos Andruchak ao município

NOVA ESPERANÇA

Obra da professora novaesperan-
cense Rosemara Albuquerque Melo

A Secretária de Educação 
Aparecida de Fátima Gilio Pas-
quini não mediu esforços para 
colocar em prática esse projeto, 
que hoje ao ver o resultado da 
obra realizada percebe a valori-
zação do espaço.

Muitos professores ajudaram 
no projeto, destacando também 
a professora Mara. “Sempre ouvi 
falar dos projetos da professora 
Mara através de outras pessoas 
e agora tive a oportunidade de 
conhecê-la pessoalmente e fir-

mar então uma amizade e uma 
parceria muito boa, pois temos 
os mesmos interesses artísticos 
para Nova Esperança, temos 
sede de cultura. A Professora 
Mara fez uma releitura mara-
vilhosa baseada nas obras de 
Andruchak e mostrando nossa 
cidade. Projetos como esses são 
de comum interesse da Prefei-
tura Municipal e Secretaria de 
Educação de Nova Esperança”, 
finalizou Roberta. Assessoria 
de Imprensa
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EXPEDIENTE

Asilo São Vicente 
de Paulo de Nova 

Esperança adquire 
Kombi 0km.

A diretoria do Asilo 
São Vicente de Pau-
lo de Nova Esperan-

ça divide com toda popula-
ção a conquista que tem o 
apoio da comunidade.

Desde quarta-feira, 04 de 
setembro, os internos já po-
dem contar com uma Kombi 
0km à disposição. “Estamos 
muito felizes em ter conse-
guido adquirir este veículo 
para atender a necessidades 
da entidade. Foi unicamen-
te e exclusivamente possível 
devido a participação da co-
munidade de Nova Esperan-

ça que sempre responde às 
promoções que realizamos 
durante o ano. Será de muita 
utilidade na locomoção de 
nossos idosos, na coleta da 
feira, em nossas promoções, 
dentre outras tantas coisas”, 
salientaram os membros da 
diretoria.

A diretoria do Asilo, fun-
cionários e principalmente 
todos os internos, expres-
sam os sinceros agradeci-
mentos a toda comunidade 
e aproveita para convidar a  
todos para visitarem as ins-
talações.
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Ademir Mulon recebe engenheiros do DER 
e faz reivindicações para Cruzeiro do Sul

Na tarde de terça-feira, 
03 de setembro, o en-
genheiro Osmar Lopes 

Ferreira - superintendente regio-
nal do DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem do Paraná), 
juntamente com o engenheiro 
Iran Sabatini Moreira Filho - ge-
rente de operações rodoviárias 
foram recebidos no gabinete do 
prefeito de Cruzeiro do Sul, Ade-
mir Mulon. Na pauta de reunião, 
reivindicações e melhorias para a 
cidade em obras asfálticas foram 
deliberadas.

No gabinete, o prefeito Ade-
mir acompanhado pelo vice-pre-
feito, César Sugigan e o vereador 
Vanderlei Aparecido Vicente – 
“Vando”, usaram o mapa do mu-
nicípio para apontar alguns pon-
tos que necessitam de maior 
atenção.

Os engenheiros fizeram ques-
tão de conhecer in loco cada item 
apontado pelo prefeito Mulon. O 
superintendente do DER – Os-
mar Lopes garantiu de imediato 
melhorias na sinalização hori-
zontal do trecho urbano que liga 
Cruzeiro do Sul a Paranacity, 
além de obras na “Pista de Cami-
nhada”. A equipe do DER ainda 
acompanhou o trabalho das Pa-
trulhas do Campo.

PROGRAMA
O Patrulhas do Campo é um 

programa do governo estadual 
que está recuperando estradas 
rurais, para evitar perdas no es-
coamento da produção agrícola, 
além de oferecer maior segurança 
ao transporte escolar e ao deslo-
camento das pessoas que vivem 
no campo.

Há mais de 20 anos, agricul-
tores paranaenses esperavam por 
um programa de ampla recupera-
ção das estradas rurais do Estado, 

como é o Patrulhas do Campo, 
serviço executado pelo Departa-
mento de Estradas de Rodagem 
(DER-PR), vinculado à Secretaria 
de Estado da Infraestrutura e Lo-
gística, “a meta do governo Richa 
é restaurar 110 mil quilômetros 
de estradas rurais do Paraná”, afir-
mou o engenheiro Osmar Lopes.

Essa é a primeira passagem 
das Patrulhas do Campo em Cru-
zeiro do Sul sendo parte do Pro-
grama do Desenvolvimento Su-
croalcooleiro do Paraná. Segundo 

o prefeito de Cruzeiro do Sul, 
Ademir Mulon, o programa dará 
mais agilidade ao escoamento da 
safra e facilitará a manutenção 
das estradas. "O programa para o 
setor sucroalcooleiro é arrojado. 
O investimento dinamiza a eco-
nomia local. Como os caminhões 
pesados deixarão de passar pelas 
estradas principais, isso diminui 
as irregularidades nas rodovias", 
disse o prefeito.

Até o fim do ano serão en-
tregues 60 conjuntos de maqui-
nários para os municípios. Até o 
momento foram entregues 30. Ao 
todo, 200 municípios serão bene-
ficiados.

Cada patrulha é composta 
por escavadeira, trator de esteira, 
motoniveladora, pá-carregadeira, 
rolo compactador, caminhão-
-comboio, carreta para as máqui-
nas e cinco caminhões basculan-
tes.

José Antônio Costa

Ilustrativa

Vice-prefeito César Sugigan, Prefei-
to Ademir Mulon, Superintendente 
do DER Osmar Lopes e o Gerente 
de Operações do DER Iran Moreira

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A passagem do “Programa Patru-
lhas do Campo” em Cruzeiro do Sul 
faz parte do Programa do Desenvol-
vimento Sucroalcooleiro do Paraná 
de readequação de estradas rurais.

Presidente do PT-PR, deputado estadual 
Enio Verri visita o Jornal Noroeste

O presidente do PT do 
Paraná, deputado esta-
dual Enio Verri, visitou 

na manhã de quinta-feira, 05 de 
setembro o Jornal Noroeste.

A visita a cidade se deu pelo 
motivo do estreitamento dos 
laços com a imprensa, além 
de tratar das decisões relativas 
as eleições internas do PT que 
acontecem em 10 de novembro. 
Enio Verri será candidato a ree-
leição na presidência estadual e 
Valdemar Gonçalves será o can-
didato a presidência da sigla em 
Nova Esperança. Atualmente o 
PT é presidido pelo sindicalista 
Wagner Bera.

De maneira bem descon-
traída o deputado Enio Verri, 
acompanhado do assessor e pré-
-candidato a deputado estadual 
Arilson Chiorato e do assessor 
Elio Marques falou aos diretores 
do Jornal Noroeste, José Antô-
nio Costa e Osvaldo Vidual. 

Jornal Noroeste: Qual o 
motivo da visita em Nova Es-
perança?

Enio Verri: Nós temos aqui 
em Nova Esperança uma boa 
relação. Estivemos aqui há pou-
co mais de um mês em uma 
reunião com nossa ex-verea-
dora Vera, Valdemar, Wagner 
juntamente com o prefeito e a 
primeira dama, onde discuti-
mos um pouco sobre a relação 
do PT com a prefeitura. Além 
disso nós também fizemos um 
bom debate com o pessoal do 
PT sobre o futuro do partido em 
Nova Esperança, mas também 
no Paraná e no Brasil, já que dia 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

10 de novembro teremos as elei-
ções internas que vão escolher o 
novo Presidente Nacional, Esta-
dual e Municipal do PT. Nesta 
disputa em 10 de novembro eu 
sou candidato a reeleição à pre-
sidência estadual, como candi-
dato eu estou fazendo a minha 
campanha, procurando os nos-
sos filiados e pedindo apoio e, é 
claro que quando você faz uma 
visita como essa você não deixa 
de perguntar também a questão 
eleitoral e afinal de contas no ano 
que vem temos às eleições para 
presidente da República, Senado, 
Governo, Deputados e nós tra-
balhamos com a reeleição da Dil-
ma, trabalhamos também com a 
candidatura da Gleisi Hoffmann 
ao governo, para o senado va-
mos apoiar o ex-senador Osmar 
Dias que é do PDT , e aqui o que 
muda um pouco no cenário po-
lítico regional, é que deixo de ser 
candidato a Estadual e passo a 
disputar uma vaga para Depu-
tado Federal tendo o Arilson na 
disputa a Assembleia do Estado. 
Esse é o cenário que nos estamos 
construindo hoje e estamos dia-
logando com as lideranças polí-
ticas, em especial do PT. 

JN: A respeito do Paraná, o 
que o Deputado pode nós falar?

EV: Primeiro a nossa extre-
ma preocupação com as contas 
públicas, o Paraná passa por uma 
dificuldade gigantesca, dá pra 
afirmar que há uma dificuldade 
na gestão do governo Beto Richa 
e isso tem levado a preocupação, 
se você ver as notícias de ontem 
(quarta-feira, 04 de setembro)  
nos jornais de caráter estadual, 
por exemplo os fornecedores já 
começam a reclamar que estão 
recebendo atrasado, o governo 
acabou esclarecendo o seguin-
te para não pagar fornecedores 

para poder pagar 13°, o Estado 
está passando por dificuldades. 
A Lei de Responsabilidade Fis-
cal, que diz que os municípios 
e o Estado tem um limite para 
gastar com folha de pagamen-
to, o Governo do Estado passou 
esse limite, conseqüentemente, 
enquanto ele não ajustar essas 
contas ele não pode receber re-
cursos do governo federal, então 
ele está sem receber recursos do 
governo federal até que ele me-
lhore a gestão do estado, hoje o 
estado passa por um dos piores 
momentos da história.

JN: Não se trata então de 
uma questão política?

EV: Não é uma questão po-
lítica, é uma questão de dados 

O deputado estadual Enio 
Verri durante visita ao Jornal 
Noroeste disse que, caso não 
assuma a Prefeitura de Marin-
gá, a depender do julgamento 
pelo TSE da inelegibilidade do 
candidato eleito, vai disputar 
uma cadeira na Câmara Fede-

ral nas eleições de 2014.

que são públicos. O Estado hoje 
passa por dificuldades, e essa 
questão das dificuldades quem 
mais sente são os municípios. 
Aqui em Nova Esperança na 
última reunião que estivemos, 
anunciamos recursos para a uma 
nova Unidade Básica de Saúde 
no valor de R$ 528 mil, além de 
R$ 142 mil para reforma. Mos-
trando que nós temos um com-
promisso com o município, e o 
mais bonito ainda que é impor-
tante ressaltar, o PT não apoiou 
o prefeito Gerson Zanusso, mas 
mesmo assim o PT aqui de Nova 
Esperança falou ‘Enio, libera 
porque o povo precisa’ e eu acho 
que isso é uma coisa muito elo-
giável. Só nessas obras que nós 
liberamos os recursos damos 
uma força muito grande a po-
pulação. Nós podemos até fazer 
oposição a prefeitura local, mas 
nós nunca vamos fazer oposição 
ao povo, isso é importante perce-
ber. Pra nós do PT o compromis-
so com o povo é maior do que o 
compromisso com o prefeito, e é 
isso que fazemos.

JN: Hoje então a nível Esta-
dual a Gleisi Hoffmann é a can-
didata? 

EV: É o seguinte, a Glei-
si Hoffmann hoje é o melhor 
nome que o PT tem, e o histó-
rico dela, só para vocês se lem-
brarem a Geisi para o Senado 
fez mais votos que o Beto para 
o governo. Ela hoje é um nome 
“cacifado” pela experiência dela, 
pelos contatos, ela vem muito 
forte, ela tem essa disposição que 
é importante para nós e, é claro 
o PT recebe isso de braços aber-
tos. Isso tem provocado também 
a construção de alianças, como 
por exemplo com o PDT, porque 
na eleição passada foi o Osmar 
para governador e a Gleisi para 

o senado, agora o nosso projeto é 
inverter, a Gleisi para o Governo 
e o Osmar para o senado. 

JN: O deputado fala sobre 
essa construção de alianças, vi-
ria junto o PMDB ou não?

EV: Olha, nós estivemos jun-
tos com o Requião, conversamos 
muito com ele. O Requião tem 
muita disposição em ser can-
didato a governador. Eu diria 
a você que o cenário hoje seria, 
Beto Richa, Requião e a Gleisi 
disputando as eleições do Go-
verno. 

JN: Falando de futuro, a dis-
puta para Câmara dos Deputa-
dos é o projeto de 2014? 

EV: A candidatura para de-
putado federal é o resultado do 
debate interno do partido. Para 
o governo Dilma avançar cada 
vez mais, a presidente preci-
sa ter mais deputados da base, 
que sejam confiáveis, que sejam 
comprometidos com a base e 
em especial os deputados do 
PT. Então a tarefa do partido é 
aumentar muito a bancada na-
cional, essa é a minha tarefa. Eu 
faço parte de pessoas que tem 
por tarefa aumentar a bancada 
de deputados federais do PT. A 
nossa expectativa aqui no Paraná 
é a seguinte: temos 7 deputados 
estaduais, esperamos chegar a 
9. Temos 5 deputados federais e 
queremos chegar a 7. Queremos 
aumentar a bancada de deputa-
dos estaduais e federais. Os esta-
duais para base do governo Glei-
si e no nosso caso dos federais, 
precisamos o maior número de 
deputados do PT e também das 
alianças, essa é a nossa tarefa. 

JN: Deputado, qual é o desa-
fio sempre? 

EV: É aproveitar as oportu-
nidades. Hoje o governo federal 
tem muito recurso. Vejo o prefei-

to Gerson com uma equipe mui-
to boa. Hoje tem mais dinheiro 
do que projetos lá em Brasília. 
Desde que se faça bons projetos 
e os remeta pra lá tem condições 
de capitar recursos e nos coloca-
mos à disposição da prefeitura. 
Nova Esperança é uma cidade 
que, eu além de gostar dela e 
achar bonita tem potencial e o 
seu povo trabalha, isso é impor-
tante, o resto nós estamos aqui 
para ajudar.

JN: E aqui da região, tendo 
em vista que o Jornal Noroeste 
circula em 12 municípios tem 
algum prefeito que o deputado 
gostaria de destacar?

EV: Fabinho, prefeito de Ata-
laia. É um grande companheiro 
nosso, foi vereador, presiden-
te da Câmara começou agora 
como prefeito e o vejo como 
futuro Deputado. Ele é um me-
nino muito inteligente, tive a 
honra de ser professor dele na 
universidade, dinâmico, vem de 
uma família muito boa, com o 
histórico excelente, eu acredito 
muito no Fábio quanto liderança 
política aqui da região noroeste, 
tanto quanto falamos sobre as 
eleições nesta região tanto eu 
(Enio) quanto o Arilson temos o 
Fábio como referência.

JN: Sobre Nova Esperança 
qual a mensagem que o senhor 
deixa para cidade?

EV: É uma cidade que tem 
um potencial alto, tem um IDH 
muito bom, é uma cidade que 
tem tudo para se desenvolver, 
tem descoberto novos caminhos 
e eu acredito que temos muita 
coisa a esperar de Nova Espe-
rança, e claro que Nova Esperan-
ça tem muita coisa a esperar nós, 
afinal de contas, como político 
aqui da região, estamos anun-
ciando esses investimentos que 
nós conseguimos. Quero conti-
nuar trazendo recursos para essa 
cidade. É uma cidade dinâmica 
que consegue se desenvolver. 
Uma cidade bonita, arrumada e 
que sempre recebe investimen-
tos. Resumindo, Nova Espe-
rança tem um potencial muito 
grande.

Hauney Malacrida
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Pescaria no Rio Paraná

DICAS

SEPARADOS NA MATERNIDADE

Vinicius Vieira Lopes Pereira – 
Pedreiro

Daniel Alves – jogador do 
Barcelona e da Seleção

Rodrigo Santin Marcelo Adnet - HumoristaPr. Paulo Alves de Almeida – 
Igreja Batista Ebenezer

Marcos Antonio Batista dos 
Santos – Protético

Aparecido Donizete 
de Sá – Comerciante

Geraldo Gelain – Comerciante

CARICATURAS DA SEMANAERROS DA IMPRENSA
Este espaço destina-se a publicar, de forma bem humorada, gafes ou 

equívocos cometidos pelos nossos colegas,  profissionais da imprensa.

“Chapeúzinho” 
- Advocacia 

Andrade

O Rio Paraná é muito 
conhecido por ser 
um excelente local 

de pesca de grandes piaparas. 
Para uma boa pescaria no Rio 
Paraná é importante seguir 
algumas dicas.

Algumas Piaparas encon-
tradas no Rio Paraná chegam 
a medir 70 centímetros de 
comprimento, por isso o local 
ficou tão famoso pelos aman-
tes da pesca. Além disso, a 
piapara é um peixe extrema-
mente forte e briguento, o 

que traz uma grande emoção 
ao pescador.

Muitos pescadores costu-
mam fazer uma ceva para a 
piapara e isso aumenta bas-
tante a chance de pescá-la.

Para fazer uma ceva pró-
ximo ao barranco é preferível 
escolher um local com fundo 
de pedra e deverá haver cor-
renteza. Pegue um covo (que 
pode ser feito com uma lata 
grande cheia de furos com 
uma pedra dentro ou com um 
cano), coloque bastante isca, 
prenda em uma corda e solte 
até tocar o fundo do rio.

Geralmente as iscas uti-
lizadas nas cevas de piapara 

Piau de três pintas: peixe encontrado em abundância no Rio Paraná

são milho cozido, quirera co-
zida e azeda ou soja também 
cozida e azeda. Para pescar 
isque o anzol com minhoca, 
caramujo, massas ou filé de 
peixe apodrecido, pois o forte 
odor ajudará a atrair melhor 
os peixes.

Procure sempre observar 
a correnteza e lançar a isca da 
vara um pouco abaixo da ceva 
ou ao lado.

Entretanto, para fisgá-las 
é necessário um pouco de 
experiência. As Piaparas cos-
tumam apenas “beliscar”, di-
ficilmente “carregam” a isca, 
por isso é necessário utilizar 
uma vara de ponta fina e uma 

Divulgação

linha não muito grossa (entre 
25 a 40 mm).

As piaparas possuem uma 
boca pequena, por isso utili-

ze anzóis proporcionalmente 
pequenos, porém com uma 
boa resistência.

As piaparas geralmente 

nadam em cardumes, assim 
,quando ele for encontrado, 
há grandes chances de se ob-
ter sucesso na pescaria.

POR: PAULO NUNES

Sidnei Faccin 
- Tesoureiro 
Pref. Pres. 

Castelo Branco
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nadam em cardumes, assim 
,quando ele for encontrado, 
há grandes chances de se ob-
ter sucesso na pescaria.
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Adriano Palma, do 
Palma Auto Center, 
esteve presente na 

Convenção Nacional 
dos Revendedores dos 
pneus Yokohama que 
aconteceu no Bourbon 

Curitiba Convention 
Hotel. Na foto acima,  
Dr. Shigeaki Ueki, ex-
-ministro de minas e 

energia e ex-presidente 
da Petrobrás, um dos 

palestrantes do evento.

Divulgação


