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Fabio e Duda agradecem 
a ministra Gleisi

O prefeito de Atalaia - Fa-
bio Vilhena e o vice-prefeito 
- Duda Mariani agradeceram 
pessoalmente a ministra chefe 
da Casa Civil - Gleisi Hoffm-
man pela entrega de uma re-
troescavadeira ao município.

A entrega de 63 máquinas, 
sendo 46 retroescavadeiras 
e 17 motoniveladoras acon-
teceu no sábado, 11 de maio 
em Marialva, aos municípios 
pertencentes à Associação dos 

Municípios do Setentrião Pa-
ranaense (Amusep) e Associa-
ção dos Municípios de Médio 
Paranapanema (Amepar).

A ação faz parte da segunda 
etapa do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC 2), 
do Governo Federal, que auxi-
liará os agricultores familiares 
na construção e manutenção 
de estradas vicinais, importan-
tes para o transporte de pedes-
tres e da produção agrícola.

Prefeito Fabio, ministra Gleisi e o 
vice-prefeito Duda  

Fase Regional dos Jogos Escolares do Paraná começa 
na próxima segunda-feira em Nova Esperança

Com abertura marcada para a 
próxima segunda-feira, dia 20 
de maio, às 20 horas no Ginásio 
de Esportes “O Capelão” será 

realizada em Nova Esperança a 
edição de número 60 dos Jogos 
Escolares do Paraná (JEP’S).  
Pág. 5

Nova Esperança recebe 
01 Retroescavadeira e 01 

Motoniveladora do PAC 2 - Pág. 7

Prefeita de Paranacity Ednea Buch Batista e Prefeito de Alto Paraná dr. Cláudio Golemba, 
vibram com os benefícios recebidos do PAC 2 pela Ministra Gleisi Hoffmman - Pág. 14

Pres. Castelo Branco recebeu 01 
Retroescavadeira da Ministra 

Gleisi Hoffmman
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Programa Saúde da Família de Barão de 
Lucena e Ivaitinga homenageia as mães

Da redação
jornalnoroeste@jornalnoroeste.com

Mais de 200 mães de 
Barão de Lucena e 
Ivaitinga compare-

ceram na última sexta-feira, dia 
10 de maio, no bonito  Salão de 
Festas da Comunidade do Dis-
trito de Ivaitinga para serem 
homenageadas pelo Programa 
Saúde da Família (PSF) dos dois 
Distritos.

O evento, que já vem se 
tornando tradição nos últimos 
anos, mais uma vez contou com 
a presença maciça das mães e na 
oportunidade foi oferecido um 
delicioso jantar. Na abertura do 
evento, a Coordenadora do PSF 
para os dois Distritos, enfer-

meira Flavia Maria Neves Torre 
fez uma bonita e calorosa sauda-
ção às mães. Na sequencia, agra-
deceu a todas as pessoas que 
contribuíram financeiramente 
ou doando seu tempo e traba-
lho além é claro, dos convidados 
presentes que somaram para 
o êxito da festa, com  destaque 
também para os integrantes do 
referido PSF.

O médico Dr. Juarez de 
Oliveira, integrante do Progra-
ma também fez sua saudação, 
lembrando que "tudo o que se 
falar sobre mãe ainda é pou-
co.  é como dizia o poeta Coe-
lho Neto:Ser mãe é padecer no 
Paraíso". A anfitriã do distrito, 
Auxiliar de Enfermagem Van-
deli Cunha Pereira leu um belo 
poema de saudação às mães. Na 

sequencia houve uma apresen-
tação artística, com dança do 
ventre, feita por Bruna Arruda 
de Oliveira e o Ballet Clássico, 
pela Bailarina Carolina Farias, 
da Cia de Dança Nara Caroli-
na. Ambas arrancaram muitos 
aplausos das mamães presentes. 
Em seguida foi servido o Jantar, 
com música ambiente a cargo de 
A.T. Som. Vale apena ressaltar 
que após o jantar, as mães esta-
vam tão felizes e radiantes com 
a homenagem que muitas delas 
até ensaiaram inúmeros passos 
de funk. A reportagem saúda os 
funcionários e coordenadores 
do PSF de Barão e Ivaitinga pela 
excelência do trabalho que vem 
desenvolvendo, servindo de 
modelo até mesmo para outros 
municípios circunvizinhos.

Fotos: Henrique Uzzuelli
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a ociosidade, proporcionando uma 
vontade incrível de viver. Converse 
esse assunto com quem tem animais 
de estimação e verá!

Um pouco de história
13 de maio de 1.888
Na época em que os portugueses 
começaram a colonização do Brasil 
por volta de 1.500, a única mão de 
obra era os índios, mas que eram 
defendidos pelos religiosos, para 
evitarem a escravidão. Foi aí que 
os colonizadores trouxeram os ne-
gros da África para submetê-los 
ao trabalho escravo. Com a chega-
da de navios negreiros, os escravos 
eram vendidos para os fazendeiros 
e senhores de engenho, que os tra-
tavam de forma mais desumana. 
Surgiu então, os abolicionistas que 
era um grupo formado por religio-
sos, literatos, políticos e gente do 
povo que iniciaram um trabalho 
visando acabar com a exploração 
do homem pelo homem. Depois de 
mais de 350 anos de escravidão no 
Brasil foi que o processo abolicionis-
ta ganhou força com a Lei do Ventre 
Livre em 28 de fevereiro de 1.871 ( 
era livre o filho de escravo que nas-
cesse a partir da promulgação da 
lei ); Em 1.885 foi aprovada a Lei 
Saraiva-Cotegipe ou dos Sexagená-
rios, que tornava livre os escravos 
que tivessem mais de 65 anos. Em 
13 de maio de 1.888, finalmente, 
a Lei Áurea assinada pela Prince-
sa Izabel, aboliu definitivamente a 
escravidão no Brasil. Apesar dessa 
grande conquista, mesmo depois 
da abolição  os negros encontraram 
grandes dificuldades  em consegui-
rem empregos, moradias, escolas, 
enfim, as mínimas condições de 
vida,  em consequência da coloniza-
ção europeia que chegava ao Brasil 
pelo início de sua industrialização. 
Até hoje, ainda persiste sequelas do 
racismo da época da escravatura.

O que é Big Data?
Há uma década, a Target,  a gigan-
tesca loja de departamentos com 
1.800 pontos de vendas nos Estados 
Unidos, atribuiu um número a cada 
um de seus  milhões de clientese pas-
sou a rastrear e armazenar todas as 
pegadas digitais deixadas por eles 
tais como produtos preferidos, hábi-
tos de consumo, média de gastos, uso 
de cupons,  cartão de fidelidade, etc. 
Somou a isso dados demográficos de 
cada um deles adquiridos em empre-
sa do ramo, sexo, idade, profissão,.
local de moradia, estimativa de ren-
da. Contratou estatísticos para ana-
lisar os dados e montou um retrato 
preciso do padrão de cada cliente. A 
evolução digital, abundância de da-
dos, sua variedade e velocidade é tão 
rápida que crianças americanas já 
estão presentes na web, mesmo antes 
de nascer, fruto da Ultrassonografia. 
O Universo digital está revolucio-
nando a civilização.

Animais de estimação 

 Pesquisa realizada pela Sociedade 
Americana de Psicologia aponta a 
importância de animais de estima-
ção para muitas pessoas em suas ca-
sas. Segundo essa entidade america-
na, e eu assino embaixo, está mais do 
que provado da importância desses 
bichinhos que ajudam a  combater 
a solidão, a depressão, o ostracismo, 
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ENTRELINHAS
***Coritiba é tetracampeão paranaenses e 37 títulos estaduais.***Redes sociais bombando fazendo os maiores 
elogios da festa do PSF de Barão/Ivaitinga homenageando as mães dos dois Distritos. 210 mães compareceram 
no jantar. Parabéns para toda a equipe!***Dia 13 de maio  último foi o dia da Enfermeira. Parabéns para essas 
colegas de trabalho. Com certeza, sem vocês, a saúde teria mais problemas. Os médicos reconhecem e muito  o 
seu valor em nosso dia a dia de trabalho***Enquanto a reforma do Posto de Saúde do Barão está quase pronto, 
a reforma do Posto da Ivaitinga iniciada  no ano passado está em ritmo de tartaruga.*** “Saber o que é correto 
e não o fazer é falta de coragem” - Confúcio (551 a.C. 479 d.C)

Opinião do Blog
Apenas como Sugestão
Quando eu exerci a função de ve-
reador (entre 1.988 -1992), como 
Presidente da Câmara  Municipal 
de Nova Esperança ou   como ve-
reador, uma das minhas maiores 
preocupações era estudar a fundo 
com os demais colegas,  todas os 
Projetos de Leis  apresentados pelo  
Executivo ou mesmo oriundo da 
própria Câmara.  Quantas e quan-
tas vezes  reunimos com pessoas da 
comunidade, profissionais compe-
tentes sobre determinadas maté-
rias, buscava subsídio em outras 
regiões como Maringá, Paranavaí, 
Cianorte, Umuarama, Londrina, 
etc., para evitar de aprovar Leis 
totalmente furadas. Graças a isso, 
deixamos de aprovar uma Lei Mu-
nicipal onde a Prefeitura faria um  
grande empréstimo em uma insti-
tuição bancária local para aplica-
ção em obras na cidade. Na reali-
dade, o Projeto do Executivo era 
falho e só iria encher os bolsos do 
prefeito de grana. Estou chamando 
a atenção dos senhores vereadores 
para evitarem a aprovação de inú-
meras Leis sem um prévio e quali-
ficado estudo como aconteceu com 
a dúbia Lei sobre a RT ( Respon-
sabilidade Técnica) que a Câmara 
anterior aprovou e hoje provoca 
discussões sem fim.

Facebook mata a produtividade
Uma pesquisa divulgada  recen-
temente  pela Triad Productivity 
Solutions sobre o que os brasileiros 
mais adiam no dia a dia, revelou 
que um dos principais motivos 
que levam as pessoas a procrasti-
narem é a distração com à Inter-
net.  E-mails, redes sociais, blogs, 
etc, foram apontados por 62,3% 
dos entrevistados. De acordo com 
a empresa pesquisadora Triad, os 
e-mails e a internet em geral são 
ferramentas que fazem parte da 
rotina de muitas pessoas, mas nem 

sempre são utilizadas corretamente. 
Só para se ter ideia, pesquisa pela 
empresa Page Talent aponta que 
46% dos entrevistados  checa as re-
des sociais durante o trabalho.   Com 
isso, a produtividade do dia a dia cai 
assustadoramente pelo tempo perdi-
do em troca de mensagens,Twitter 
facebook e outras coisa mais.Além 
de terem sido criadas por uma cau-
sa, as redes sociais invariavelmente 
estão sendo usadas como trampolim 
para intrigas, ociosidades e criação 
de desafetos. Você conhece alguém 
assim?

Cristina Kirchner no bico do uru-
bu

Desde que a imprensa argentina, 
principalmente o jornal “El Clarin” 
começou a fazer divulgações de fal-
catruas no governo e, por causa dis-
so, começou a receber uma série de  
retaliações, inúmeros problemas tem 
acontecido com a presidente  dos ar-
gentinos. O mais recente escândalo 
foi  a declaração pela ex-secretária 
e  amante do ex-presidente Nestor 
Kirchner ( já falecido) esposo da 
atual presidente, que afirmou em 
programa de TV que no governo do 
seu amante Nestor Kirchner, sacolas 
e mais sacolas de dólares e lingotes 
de ouro eram entregues na Casa 
Rosada, com o aval da esposa Cris-
tina Kirchner, cujo o seu patrimônio 
particular aumentou onze vezes des-
de 2003. Depois da mercadoria ser 

inspecionada por Nestor Kirchner, 
eram levadas  de avião para diver-
sos locais no interior,onde a família 
tem propriedades. A ex secretária e 
amante Mirian Quiroga continua 
afirmando que Cristina Kirchner sa-
bia de tudo. Evidentemente que com 
a morte de Nestor Kirchner, a secre-
tária e amante foi despedida,  ficou 
desempregada, razão pela qual, re-
solveu fazer a denúncia.

Jogos Escolares
Começa na próxima segunda-feira 
(20) os Jogos Escolares do Paraná - 
fase regional em Nova Esperança. 
Essa nova diretoria de Esportes, co-
mandada por Airton Felipe, pessoa 
talhada para este cargo, está indo 
muito bem. Em 05 meses de traba-
lho já fez muito mais do que os 08 
anos de esporte da administração 
anterior. O esporte educa, forma 
cidadãos e tira o indivíduo das si-
tuações de risco, como por exemplo 
as drogas e marginalidade. Vamos 
receber bem os visitantes dos 21 
municípios integrantes do Núcleo 
Regional de Educação de Paranavaí.

Coisas do Cotidiano
• Reforma de primeira está ficando 
o Posto de Saúde de Barão de Lu-
cena. A reforma está quase pronta, 
inclusive com blindex nas janelas. 
O prefeito Gerson caprichou e a po-
pulação daquele distrito está muito 
satisfeita;
• Apesar de estarmos apenas com 
cinco meses de administração, a bu-
raqueira em diversas ruas da cidade  
está preocupando demais os  mora-
dores;

• Não sei de  qual Departamento  é 
a responsabilidade, mas há muito 
entulho e sujeira na entrada da es-
cadaria que liga a pracinha com a 
Rodoviária. Do jeito que está é im-
possível usar as escadarias;
• Muitas pessoas vieram me cum-
primentar pelo assunto interessante 
da semana passada deste blog so-

bre a parceria Prefeitura Munici-
pal e ACENE. A maioria acha que 
se acontecesse, seria excelente para 
Nova Esperança. Eu também acho;
• Professores paulistas afirmam que 
44% dos docentes da rede estadual 
ouvidos em pesquisa feita pelo Sin-
dicato da categoria afirmaram que 
já foram vítimas de agressão física 
ou verbal em sala de aula. Que bar-
baridade!;
• Muita gente está fugindo da Coreia 
do Norte, um dos regimes mais bru-
tais do planeta, em direção  à China, 
vindo pelo Rio Yalu, que separa a 
Coreia do Norte da China. O resi-
dente coreano Kim está furioso;
• Parabéns Maringá pelos 66 anos;
• Um quintal  propício para a re-
produção do mosquito da Dengue 
próximo a Concha Acústica, fez com 
que três pessoas  vizinhas, de uma 
mesma  família, adquirisse a doen-
ça;
• Deputados federais do PMDB re-
solveram somente em  votar a fa-
vor do governo no caso da Medida 
Provisória para modernização dos 
Portos caso recebessem uma grana 
violenta. Pode uma coisa dessa?
• Radicalizando, a atriz Angeline 
Jolie, tirou as duas mamas (mas-
tectomia total ) como profilaxia do 
câncer de mama, causa  morte d 
mãe da atriz.
• Bruno, goleiro do Palmeiras engo-
liu um frangaço no jogo em que seu 
time perdeu para o Tijuana do Mé-
xico por 02x01em casa e foi elimina-
do da Taça Libertadores.
• O Corinthians com seu time mi-
lionário (Alexandre Pato recebe 400 
mil mensais), sucumbiu diante de 
um Boca Juniors, (02x01 - Placar 
agregado) apenas aguerrido, abrin-
do um grande espaço para Atlético 
Mineiro, Fluminense e Grêmio de 
Porto Alegre conquistar a Taça Li-
bertadores de 2013.

Nova Esperança

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL: Um espaço gratuito 
destinado à busca por conhecimentos e novas culturas
Localizada nas instalações da Casa da Cultura, a Biblioteca 

Pública Municipal é um local aprazível para a prática da leitura 
e está disponível à toda a comunidade nova esperancense

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Com informações do Mundo da 
Educação/Elen Cristine

Cultivar o hábito da leitura 
é algo fundamental na ob-
tenção de conhecimentos e 

na valorização da cultura. As obras 
de ficção possibilitam vivenciar um 
mundo fictício, inatingível, porém 
muitas vezes não inimagináveis. 
Quem nunca sonhou chegar à Lua? 
Após a chegada do homem ao satélite 
natural da terra ficou mais “fácil” de 
se imaginar tal feito.  A Lua sempre 
atraiu a atenção do homem, e este 
interesse ficou registrado na poesia, 
na literatura e na ficção científica. Há 
quase 150 anos, em uma famosa obra 
de ficção intitulada "De la Terre à la 
Lune" (1865), Júlio Verne escreve so-
bre um grupo de homens que viajou 
até a Lua usando um gigantesco ca-
nhão. Na França, Georges Melies foi 
um dos pioneiros do cinema, e em seu 
filme "Le voyage dans la Lune" (1902) 
acabou criando um dos primeiros fil-
mes de ficção científica em que des-
crevia uma incrível viagem à Lua. 

A leitura, no seio da sociedade 
brasileira, melhor, sua ausência, tem 
sido motivo de debate no meio edu-
cacional. Iniciativas voltadas para a 
inclusão pela letra por  parte de go-
vernos federais são implementadas 

desde antes da inscrição do Brasil no 
rol  das Repúblicas. Mas em que se 
sustenta a crença em que o brasileiro 
não lê? Pesquisas revelam que o bra-
sileiro lê em média 04 livros por ano, 
um número muito baixo, se compara-
do com outros países, principalmente 

da América do Norte e Europa, onde a 
média de leitura é de 13 livros por ano 
por habitante. Estima-se que cerca de 
75% da população nunca freqüentou 
uma biblioteca na vida. A Bíblia ain-
da é o livro mais lido no mundo. 54% 
das mulheres são leitoras e entre os 

homens o índice é de 44%, ou seja, as 
mulheres lêem mais. É como dizia o 
poeta Carlos Drummond de Andra-
de (1902/1987) “A leitura é uma fonte 
inesgotável de prazer, mas por incrível 
que pareça, a quase totalidade, não 
sente esta sede”. “A familiaridade com 
livros e bibliotecas, e o aprendizado de 
como desfrutar delas, deve se iniciar 
cedo, pois crianças que crescem con-
vivendo com livros serão, muito pro-
vavelmente, futuros leitores e usuários 
autônomos da biblioteca pública”, des-
tacou a professora Aparecida Lago.

BIBLIOTECA ÉRICO VERÍSSIMO
Fundada em 1963, a Biblioteca 

Pública Érico Veríssimo recebe prin-
cipalmente estudantes, dentre estes os 
que se preparam para concursos em 
geral e vestibulares. “São empresta-
dos uma média de 25 livros por dia. 
O regulamento prevê o uso de car-
teirinha do leitor, que é totalmente 
gratuita, onde apenas o titular pode 
fazer o empréstimo, porém, qualquer 
pessoa pode ter acesso ao acervo e 
para o empréstimo. Para confecção da 
carteirinha é necessário uma foto 3x4. 
Dentre as obras mais requisitadas na 
literatura estão A Cabana, Cinqüenta 
Tons de Cinza, A hospedeira, Águas 
para elefante, Crepúsculo, Amanhe-
cer, Querido John além de livros di-
dáticos” , ressaltou Aparecida Lago. 
“A cada 20 leitores, 01, ou seja, 5% 
não devolvem o livro emprestado, 
mas entramos em contato por e-mail 
ou telefone informando o atraso e se 
ainda não houver a devolução, os fun-
cionários da biblioteca vão à busca do 
mesmo”, acrescentou a professora. A 
Biblioteca possui um acervo de mais 
de 26 mil obras.

  
TECNOLOGIAS:

As tecnologias cada vez mais fa-

zem com que as pessoas deixem de ler 
livros e, quando a leitura é transfor-
mada em obrigação, ela se torna en-
fadonha. O hábito de ler deve ser es-
timulado na infância, e assim, é quase 
certo que o indivíduo levará este cos-
tume por toda sua vida. 

Para se ter uma boa formação 
profissional é importante ter o hábito 
de ler. No entanto, a leitura não deve 
ser feita apenas de temas que envol-
vam a carreira que se escolheu, mas 
de variados assuntos. Também não se 
pode ler por ler, interpretar e relacio-
nar a leitura à vida.

A leitura é essencial para qualquer 
profissional, seja qual for sua área de 
atuação, contudo é obrigatório para 
alguns profissionais, como advogados 
e juízes. A formação profissional é um 
ato concreto de se construir o próprio 
mundo.

A leitura torna nosso conheci-
mento mais amplo e diversificado e é a 
base de uma boa formação acadêmica. 
Esta, também é o principal exercício 
para o cérebro e, indispensável para 
uma boa formação pessoal e profis-
sional.

DESCOBRIMENTO
Através dos registros escritos des-

cobrimos e aprendemos culturas, his-
tórias e hábitos diferentes, compreen-
demos a realidade, o sentido real das 
idéias, vivências, sonhos, etc. 

Diante do fato, pode-se conside-
rar a leitura como uma das mais im-
portantes tarefas que a escola tem que 
ensinar, mas é importante ressaltar que 
para isso o professor deve ter cons-
ciência da necessidade, além de prati-
car com eficiência o hábito da leitura. 

Grande parte das escolas trabalha 
somente com textos literários e didá-
ticos e muitas vezes selecionam esses 
materiais de forma burocrática, ou 

seja, uma relação de interesse entre 
editora, escola e, até mesmo, professor. 
Convém deixar claro que esse tipo de 
atitude não é de forma generalizada, 
pelo contrário, existem educadores 
que realmente desempenham seu pa-
pel de maneira responsável, desenvol-
vendo estratégias e diferentes formas 
de realizar uma leitura eficiente. 

Segundo estudiosos, existem três 
objetivos distintos para compreender 
a importância do hábito de ler: 

• Ler por prazer; 
• Ler para estudar; 
• Ler para se informar. 

Através da leitura realizada com 
prazer, é possível desenvolver a ima-
ginação, embrenhando no mundo da 
imaginação, desenvolvendo a escuta 
lenta, enriquecendo o vocabulário, 
envolvendo linguagens diferenciadas, 
etc. 

“A leitura voltada para o estudo é a 
mais cobrada pelos professores desde 
o início do ensino fundamental, ape-
sar de muitos não estarem preparados 
para desenvolver em seus alunos tal 
hábito” informou Aparecida Lago. 

A leitura dinâmica e descontraída 
é uma das melhores formas de adquirir 
informações. O ideal é que se aprenda 
a ler textos informativos, artigos cien-
tíficos, livros didáticos, paradidáticos, 
e etc.

“A leitura é uma experiência co-
tidiana e pessoal representativa para 
cada pessoa. É algo muito importante 
para a aprendizagem do ser humano e 
que também contribui para a forma-
ção do profissional. Muitas pessoas 
sentem dificuldades ao ler e escrever. 
Isso acontece por conta da falta do 
hábito da leitura que, no entanto se o 
tivéssemos não teríamos essas dificul-
dades”, concluiu a professora Apareci-
da Lago.

“A familiaridade com livros e biblioteca, e o aprendizado de como des-
frutar deles, deve se iniciar cedo, pois crianças que crescem convivendo 
com livros serão, muito provavelmente, futuros leitores e usuários autô-

nomos da biblioteca pública”, destacou a professora Aparecida Lago.

Hauney Malacrida
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Atualmente a adoração por 
um corpo perfeito imposto pela 
mídia vem acometendo grande 
parte da população, principal-
mente as mulheres tem utilizan-
do todo e qualquer artifício para 
se manterem bonitas. 

A bulimia tem sido um des-
tes artifícios, mas esta consiste 
em um transtorno alimentar 
onde o indivíduo ingere uma 
grande quantidade de alimentos 
e depois por medo de engordar, 
adota medidas para compensar 
tanto consumo de calorias e com 
isso força o vômito pouco tempo 
depois de comer; toma laxantes 
de forma exagerada para provo-
car uma diarreia, fica longos pe-
ríodos sem comer nada ou pra-
ticar exercícios físicos de forma 
exagerada para “queimar” todas 
as calorias que ingeriu.

Na bulimia o indivíduo não 
come porque tem fome, mas 
num ato de compulsão alimen-
tar ele pode ingerir mais de 6 mil 
calorias numa única refeição e 
depois, ao sentir-se culpado re-
correr a alguma destas medidas 
citadas acima. 

As causas da bulimia geral-
mente são de ordem psicológi-
ca, mas o fator genético, meio 
ambiente e traumas emocionais 
podem favorecer ao desenvol-
vimento da doença. A bulimia 
afeta principalmente mulheres 
jovens que se preocupam de for-
ma excessiva com sua aparência 
física.

 Muitas pessoas confundem 
o que é anorexia e a bulimia, 
é que na anorexia o indivíduo 
fica muitas horas sem comer por 
medo de engordar e na bulimia, 
o indivíduo come tudo o que 
deseja e em grandes quantida-
des, mas depois força o vômito 
ou usa laxantes excessivos para 

provocar uma forte diarreia e os 
alimentos não serem utilizados 
pelo corpo.  Ambas as doenças 
são psicológicas e afetam a ima-
gem e o comportamento do in-
divíduo, mas elas são diferentes.

Diferentemente da anorexia 
onde o indivíduo apresenta um 
corpo extremamente magro, na 
bulimia a aparência física do in-
divíduo está dentro dos padrões 
e geralmente os afetados são fisi-
camente muito atraentes.

Quando o quadro clinico se 
complica a pessoa que sofre de 
bulimia passa a ter  aumento 
do peso, desgaste dos dentes, in-
flamação crônica da garganta, 
desequilíbrio eletrolítico no san-
gue, desidratação e desnutrição. 
Estas complicações podem surgir 
em poucos meses e devem-se ao 
ato de forçar o vômito de forma 
frequente e pela má alimentação 
que não oferece ao corpo todos 
os nutrientes que ele necessita 
para funcionar corretamente.

O tratamento para a bulimia 
é feito com acompanhamento 
de psicólogos ou psiquiatras e 
por vezes, pode ser necessária 
a toma de medicamentos an-
tidepressivos e de suplementos 
multivitamínicos. A terapia 
comportamental e a terapia de 
grupo são também algumas das 
formas de tratar a bulimia com 
sucesso. Mas este é um trata-
mento demorado, onde o indi-
víduo precisa aprender a comer 
a comida certa, na hora certa e 
na quantidade certa para evitar 
o ganho de peso, por isso tam-
bém é necessário à presença do 
acompanhamento um nutricio-
nista. Maior que a sua beleza 
deve ser sua alto estima, como já 
dizia aquela música “quem disse 
que tem que ser magra para ser 
gostosa!”

Bulimia: Por fora 
bela viola, por dentro 

pão bolorento

Parque das Grevíleas terá espaço 
cultural e temáticas voltadas à 

preservação ambiental
Escritório do Parque terá acervo 

de livros. Um monitor ficará à 
disposição dos alunos e demais 

visitantes do Parque das Grevíleas

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Com informações de Patricya 
Travassos/repográfica

Vivemos nos dias atuais 
uma época de acon-
tecimentos estranhos 

e fatos inusitados que se ma-
nifestam em relação ao clima 
e ao aparecimento de grandes 
problemas nas áreas produtivas 
de alimento do planeta. Tais 
problemas se devem a maléfica 
influência do modo de vida que 
a humanidade escolheu para se-
guir, que promove uma grande 
pilhagem dos recursos naturais 
que nosso mundo tem a oferecer 
e, por isso mesmo, esse mesmo 
planeta que nos acolheu, ten-
de a tentar “se livrar” de nossa 
presença como se fossemos um 
corpo estranho. Deixamos o pla-
neta fraco e doente e, através de 
práticas danosas, provocamos 
a ira da mão natureza e encon-
tramos a encruzilhada de nossas 
existências. Ou mudamos a for-
ma como exploramos os recur-
sos naturais, e passamos a viver 
a sustentabilidade ou perecere-
mos de forma brutal e emersos 

em nossos próprios resíduos.
A Secretaria de Meio Am-

biente e Urbanismo pensando na 
preservação do meio ambiente e 
qualidade de vida da população, 
está com projeto em conjunto 
com a Secretaria de Educação 
para a transformação do escritó-
rio do Parque das Grevíleas, em 
um espaço cultural com acervos 
de livros, sendo este escritório e 
o mirante cercados para não por 
em risco os alunos e a população. 
Segundo informações levantadas 
junto à Secretaria, um monitor 

ficará à disposição no espaço 
para a recepção dos alunos e pú-
blico em geral.

 De acordo com o Secretário 
de Meio Ambiente Dorival Bo-
reggio “é esta geração das crian-
ças e adolescentes que visamos 

atingir, pois eles tem nas mãos 
a possibilidade de uma nova ati-
tude que daria um novo rumo 
para a situação ambiental, prin-
cipalmente se elas aprenderem 
desde cedo que a solução mora 
aqui e agora no nosso cotidiano, 
e que pequenas mudanças geram 
grandes transformações.Nossa 
Secretaria vai desenvolver proje-
tos que serão muito importantes 
na fomentação de uma nova cul-
tura de preservação ambiental”, 
destacou Boreggio.  “As crianças 
nos copiam. Não adianta cobrar 

se não damos o exemplo. Se qui-
sermos ensiná-las, temos que co-
meçar por nós mesmos. É nossa 
responsabilidade mostrar que o 
destino da humanidade também 
está nas mãos delas! E que ain-
da dá tempo de fazermos essa 

mudança. É só começar agora”, 
finalizou o Secretário de Meio 
Ambiente Dorival Boreggio.

Dengue
A Secretaria de Meio Am-

biente e Urbanismo e a Secreta-
ria de Educação realizarão nas 
escolas municipais um projeto 
visando à questão da doença da 
dengue com a amostragem do 
desenvolvimento do ciclo bioló-
gico do mosquito aedes aegypti e 
um projeto em conjunto trazen-
do o tema reciclagem. 

“É esta geração das 
crianças e adolescentes 

que visamos atingir, 
pois está em suas mãos 
a possibilidade de uma 

nova atitude que daria um 
novo rumo para a situação 

ambiental”, destacou 
o Secretário de Meio 

Ambiente Dorival Boreggio

Alex Fernandes França

Jurídico:

Es
pa

ço

ALIMENTOS. O QUE É? QUEM TEM DIREITO? 
COMO SE CESSA ESSA OBRIGAÇÃO?

Segundo Silvio de Salvo 
Venosa, o termo alimen-
tos, pode ser entendi-

do, em sua conotação vulgar, 
como tudo aquilo necessário 
para a subsistência. Acrescen-
temos a essa noção o concei-
to de obrigação que tem uma 
pessoa de fornecer esses ali-
mentos a outra e chegaremos 
facilmente à noção jurídica. 

Os alimentos são regula-
mentados pelo nosso Código 
Civil (artigos 1.694 a 1.710) e 
pela Constituição Federal (art. 
227).

O art. 227 da CF/88 de-
termina expressamente que é 
obrigação da família de garan-
tir à criança e ao adolescente 
de forma efetiva o direito à 
vida, ao lazer, à saúde, à ali-
mentação, à educação. Acres-
ce ainda ser dever incondicio-
nal dos pais assessorar, criar e 
educar os filhos menores e que 
os filhos deverão amparar seus 
pais na velhice.

Quem tem a obrigação de 
alimentar??? O Código Ci-
vil em seu art. 1.694, diz que: 
“Podem os parentes, os côn-
juges ou companheiros pedir 
uns aos outros os alimentos 
de que necessitem para viver 
de modo compatível com a 
sua condição social, inclusive 
para atender às necessidades 
de sua educação”. 

Assim, não se vislumbra 
apenas a possibilidade do ge-
nitor ou genitora, ao pagamen-
to de alimentos aos seus filhos, 
como geralmente se vê, mas 
todas as pessoas elencadas no 
artigo acima.

Inclusive é de bom alvitre 
esclarecer que se os pais ou fi-
lhos (aquele que tem o dever 
de pagar alimentos), se não 
possuem condições necessá-
rias para o cumprimento da 
obrigação alimentar, a ação 
pode ser movida contra os as-
cendentes (pessoas de quem se 
descende, antepassado, avós), 
segundo consta do art. 1.696, 
do Código Civil, que afirma: 
Art. 1.696. O direito à presta-
ção de alimentos é recíproco 
entre pais e filhos, e extensivo 
a todos os ascendentes, re-
caindo a obrigação nos mais 
próximos em grau, uns em 
falta de outros.

O princípio básico da obri-
gação alimentar é que o valor 
dos alimentos deve ser fixado 
de acordo com as necessida-
des do alimentando (pessoa 
que recebe os alimentos) e as 
possibilidades do alimentante 
(pessoa que paga os alimen-
tos), o chamado perante o di-
reito de binômio: necessidade 
X possibilidade.

No entanto, as condições 
financeiras do alimentando e 
do alimentante são incertas, 
ou seja, se modificam para 
mais ou para menos com o 
passar do tempo. Assim a de-
cisão judicial que fixa os ali-
mentos, segundo o art. 15 da 

Lei nº 5.478/68, não transita 
em julgado, ou seja, ela pode 
ser revista a qualquer tempo.

Os alimentos devidos aos 
filhos menores, também são 
devidos aos filhos maiores, 
esse direito dos filhos maiores 
pedirem alimentos aos pais, 
não se dá pelo poder familiar 
(que traduz-se num conjunto 
de responsabilidades e direitos 
que envolvem a relação entre 
pais e filhos. Essencialmente 
são os deveres de assistên-
cia, auxílio e respeito mútuo, 
e mantêm-se até aos filhos 
atingirem a maioridade, que 
pode ser adquirida de várias 
maneiras e muda conforme a 
legislação de cada país), mas 
determinado pela relação de 
parentesco.

O que normalmente se pen-
sa é que a obrigação alimentar 
se cessa quando o alimentan-
do completa a maioridade, ou 
seja, 18 (dezoito) anos. 

No entanto, esse direito/
obrigação poderá estender-
-se por mais algum tempo, até 
que o filho complete o ensino 
superior ou profissionalizante, 
com idade razoável, e que pos-
sa prover a própria subsistên-
cia. Há também que se relevar 
situações excepcionais, tais 
como condições de saúde.

Os alimentos também se 
dão em decorrência de ca-
samento/união estável, ten-
do em vista que os cônjuges 
devem-se mútua assistência, 
ou seja, devem colaborar um 
com o outro. Assim, determi-
na o Código Civil que: Art. 

1.704. Se um dos cônjuges se-
parados judicialmente vier a 
necessitar de alimentos, será 
o outro obrigado a prestá-los 
mediante pensão a ser fixada 
pelo juiz, caso não tenha sido 
declarado culpado na ação de 
separação judicial. Parágrafo 
único. Se o cônjuge declarado 
culpado vier a necessitar de 
alimentos, e não tiver parentes 
em condições de prestá-los, 
nem aptidão para o trabalho, 
o outro cônjuge será obrigado 
a assegurá-los, fixando o juiz o 
valor indispensável à sobrevi-
vência.

Essa obrigação, decorrente 
do casamento se cessará quan-
do o cônjuge alimentando 
unir-se em casamento, união 
estável ou concubinato (art. 
1.708, CC). Por outro lado, o 
casamento do cônjuge deve-
dor dos alimentos não extin-
gue a obrigação de pagar ali-
mentos. 

Ressalva-se que somente a 
separação judicial ou a extin-
ção da união estável não gera 
o direito imediato de recebi-
mento de alimentos, o qual 
dependerá do cônjuge solici-
tante provar a real necessidade 
e os demais requisitos desta 
obrigação.

A ação de alimentos é re-

gulada pela Lei nº 5.478 de 25 
de julho de 1.968. 

A decisão judicial que de-
terminar o pagamento de ali-
mentos é um título judicial 
que servirá para instruir o 
processo de execução, se este 
estiver inadimplido, ou seja, se 
o alimentante estiver em débi-
to com o alimentado.

O não pagamento dos ali-
mentos pode gerar a prisão 
civil do devedor, se este deixar 
de adimplir (pagar) sua obri-
gação por 03 (três) meses.

Deixar de promover ali-
mentos também constitui cri-
me, que encontra-se previsto 
no art. 244 do Código Penal 
Brasileiro, que determina: 
Art. 244 - Deixar, sem justa 
causa, de prover a subsistência 
do cônjuge, ou de filho me-
nor de 18 (dezoito) anos ou 
inapto para o trabalho, ou de 
ascendente inválido ou maior 
de 60 (sessenta) anos, não lhes 
proporcionando os recursos 
necessários ou faltando ao pa-
gamento de pensão alimentí-
cia judicialmente acordada, fi-
xada ou majorada deixar, sem 
justa causa, de socorrer des-
cendente ou ascendente, gra-
vemente enfermo: Pena - de-
tenção, de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos e multa, de uma a dez 

vezes o maior salário míni-
mo vigente no País. Parágra-
fo único - Nas mesmas penas 
incide quem, sendo solvente, 
frustra ou ilide, de qualquer 
modo, inclusive por abandono 
injustificado de emprego ou 
função, o pagamento de pen-
são alimentícia judicialmente 
acordada, fixada ou majorada. 

Destaca-se, a obrigação de 
prestar alimentos aos filhos 
não se cessa automaticamen-
te com o advento da maiori-
dade ou formação em curso 
superior, situações anterior-
mente descritas. Para que seja 
extinta a referida obrigação é 
necessária uma determinação 
judicial, transitada em julgado 
(que esteja esgotado todos os 
meios de recurso), em pro-
cesso de EXONERAÇÃO DE 
PENSÃO ALIMENTÍCIA em 
face do filho e, a este, é garan-
tido o contraditório. 

Quanto à obrigatoriedade 
do contraditório nas ações de 
exoneração, a Segunda Seção 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) aprovou a Súmula 
n. 358: "O cancelamento de 
pensão alimentícia de filho 
que atingiu a maioridade está 
sujeito à decisão judicial, me-
diante contraditório, ainda 
que nos próprios autos."

Dra. 
Edilaine 

de F. 
Marques
OAB/PR 

44.436 
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Esportes

Fase Regional dos Jogos Escolares do Paraná começa 
na próxima segunda-feira em Nova Esperança

Nova Esperança receberá vinte e um 
municípios do Núcleo Regional de 

Educação de Paranavaí e participarão 
dos JEP’S mil e oitocentos atletas de 

diversas escolas da região

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Com abertura marcada 
para a próxima segunda-
-feira, dia 20 de maio, às 

20 horas no Ginásio de Esportes 
“O Capelão” será realizada em 
Nova Esperança a edição de nú-
mero 60 dos Jogos Escolares do 
Paraná (JEP’S).

Os Jogos Escolares do Para-
ná- 60º JEPs é um evento realiza-
do pela Secretaria de Estado da 
Educação, Secretaria de Estado 
do Esporte, Núcleo Regional de 
Educação de Paranavaí e Prefei-
tura Municipal de Nova Espe-
rança/Secretaria Mun. de Edu-
cação, cujos recursos financeiros 
provém do Estado do Paraná, 
onde o município sede oferece 
sua estrutura para alojamento e 
locais de competições.

Nova Esperança receberá 
vinte e um municípios do Nú-
cleo Regional de Educação de 
Paranavaí. Sendo mil e oitocen-
tos atletas de diversas escolas. 
Ressaltando que é a maior re-
gional do Estado. A fase regional 
dos Jogos Escolares do Paraná 
(Jeps) acontece até 26 de maio 
Na fase regional são disputadas 
as modalidades de futsal, volei-
bol, basquetebol, handebol, xa-
drez, tênis de mesa e atletismo 
(será realizado em Paranavaí por 
conta da pista de prova lá exis-
tente). 

Na fase final - que neste ano 

acontecerá nos meses de julho 
e agosto - são mais de quinze 
modalidades em disputa. Desde 
o ano passado, a fase final dos 
Jogos Escolares é realizada nos 
mesmos moldes dos Jogos Esco-
lares da Juventude (antiga Olim-
píadas Escolares), que congrega, 
num primeiro momento, os alu-
nos de 12 a 14 anos e, depois, em 
outra data, os alunos de 15 a 17 
anos.

Fase Regional
De acordo com o Coorde-

nador Geral dos Jogos, Márcio 
Andre Silva “a fase regional dos 
Jogos Escolares do Paraná, onde 
as equipes campeãs das moda-
lidades coletivas e os primeiro e 
segundo colocados das indivi-
duais avançam para a fase ma-
crorregional, que neste ano vai 
acontecer entre 5 e 9 de junho. 
Após a macro, os campeões e 
vice-campeões das modalidades 
coletivas e individuais disputam 
a fase final. Em 2013, a fase final 
para alunos de 12 a 14 anos acon-
tecerá em Guarapuava. A decisão 
para os alunos de 15 a 17 anos 
ainda não tem sede definida”. 

De acordo com o Diretor de 
Esportes Airton Felipe, a soleni-
dade de abertura deverá contar 
com a presença de um grande 
público.  A Secretária Municipal 
de Educação Aparecida de Fá-
tima Gilio Pasquini disse estar 
muito satisfeita com o compro-
metimento das pessoas que estão 
trabalhando na preparação dos 
Jogos.

LOCAIS DE COMPETIÇÃO:
1- Ginásio “O CAPELÃO” -  Basquete  e Voleibol
2- Ginásio “POLIESPORTIVO”-Futsal
3- Ginásio “AABB”- Futsal
4- Ginásio “SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS” - Futsal
5- Capelão – Quadra Coberta- Handebol
6- Colégio Est. Costa Monteiro – Quadra: Voleibol 
7- Colégio Est. São Vicente de Paula – Salão Nobre 
-  Xadrez e Tênis de Mesa.

A Secretária da Educação Aparecida de Fátima 
Gilio Pasquini, o diretor de Esportes Airton Felipe 
e o Coordenador Geral dos Jogos, Márcio Andre 
Silva ultimando os detalhes para a realização da 

fase regional dos Jogos Escolares do Paraná

Alex Fernandes França

Nova Esperança

Abertas as inscrições 
para a 1ª Copa Amidos 

Pasquini de Futsal

A diretoria de esportes de 
Nova Esperança, coor-
denada pelo Diretor 

Airton Felipe está promoven-
do a 1ª Copa Amidos Pasquini 
de Futsal Masculino, categoria 
adulta e da Copa Amidos Pas-
quini de Futsal Veterano, para 
atletas com idade acima de 40 
anos, sendo liberada a inscrição 
para apenas 02 jogadores de 37 
anos (nascidos até 1976), sendo 
que para goleiro a idade é livre.

Para a composição das equi-
pes, a data de confirmação é até 

“Este é mais um evento que deverá se tornar 
tradição em Nova Esperança. Estamos traba-
lhando muito em prol do esporte, que tem se 

mostrado uma ferramenta eficaz na formação de 
cidadãos e na qualidade de vida da população”, 

destacou o diretor de esportes, Airton Felipe.

sexta-feira, 24 de maio. O arbitral 
será na segunda-feira, 27 e o início 
da competição será na quarta-fei-
ra, 29 de maio. Haverá premiação 
até o 3º lugar. 

Maiores informações no Gi-
násio de Esportes “O Capelão” ou 
pelo telefone 3252-1293.

Apoio de
divulgação: 

Alex Fernandes França

5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DAS CIDADES DE UNIFLOR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR CONVIDA OS MUNÍCIPES PARA 
PARTICIPAREM DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES.

DATA:23/05/2013 - HORA:13:00 H
LOCAL: CENTRO DE EVENTOS AGENOR FUMAGALLI

CIDADE: UNIFLOR-PR.
TEMA: “QUEM MUDA A CIDADE SOMOS NÓS: REFORMA JÁ”.

“SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE, POIS SERÃO DISCUTIDAS 
PROPOSTAS PARA O FUTURO DO NOSSO MUNICÍPIO”.

Polícia Militar prende em Cruzeiro do Sul 
indivíduo procurado pela justiça de SP

Policiais Militares da 3ª 
Companhia do 8º Bata-
lhão, realizaram nesta 

terça-feira (14) a prisão de um 
homem de 41 anos o qual possuía 
um mandado de prisão expedido 
pela comarca de Matão-SP.

Os policiais receberam de-
nuncias anônimas que informa-
vam de que um homem que es-
tava com um mandado de prisão 
em aberto estaria residindo na ci-
dade de Cruzeiro do Sul e de pos-
se do nome do individuo os PMs 
iniciaram diligencias no intuito 
de localizar um possível local 
onde o mesmo estivesse acomo-
dado ou residindo, haja vista que 
em contato com pessoas daquela 
cidade, o mesmo já fora visto cir-
culando na região.

Na tarde da última  terça-feira 
(14) foi localizado o endereço do 
individuo sendo então que com o 
apoio de policiais do serviço re-
servado a residência foi cercada 
momento em que ao perceber a 
presença dos policiais o mesmo 
evadiu-se pelos fundos pulando 
muros vizinhos onde de imediato 
foi realizado um cerco nas ime-
diações e o fugitivo localizado e 

preso.
Os policiais resolveram então 

realizar a busca domiciliar em sua 
residência onde foi encontrada 
uma espingarda cartucheira tipo 
pucha fieira sem marca e sem nu-
meração e um simulacro cromado 
tipo revolver com a pintura des-
cascada, além de um celular da 
marca Nokia e três aparelhos de 
som automotivo. Ao verificar o 
IMEI do celular os policiais desco-
briram que o aparelho havia sido 
roubado de uma propriedade ru-
ral, no dia 27 de abril de 2013, na 
cidade de Cruzeiro do Sul, onde 

indivíduos adentraram em uma 
fazenda e renderam a família le-
vando vários objetos entre eles o 
celular que foi reconhecido pela 
vitima e que ao mostrar o revolver 
(simulacro) apreendido o mesmo 
foi reconhecido como a arma utili-
zada no roubo a propriedade. 

Diante da situação, o indivi-
duo foi encaminhado a 27ªDRP na 
cidade de Paranacity, juntamente 
com os objetos e o celular apren-
dido, onde foi apresentado a auto-
ridade policial para providências 
legais cabíveis. Assessoria de Co-
municação - Polícia Militar

Secretaria de Assistência 
Social comemora com 

café da manhã, o Dia do 
Assistente Social

Osvaldo Vidual
vidualevidual@hotmail.com

A secretária de as-
sistência social do 
município de Nova 

Esperança, Maria Isabel Leal 
Cardoso Escobar e sua equi-
pe, ofereceram um delicioso 
e farto café da manhã para 

comemorar o dia 15 de Maio, 
Dia do Assistente Social.   “A 
esses profissionais que fazem 
o seu trabalho com amor, em-
penho, dedicação às nossas 
famílias e que estão no “front” 
dos programas sociais e das 
políticas públicas do nosso 
município, todo o nosso res-
peito e admiração” ressaltou a 
secretária de Assistência So-
cial Maria Isabel.

vezes o maior salário míni-
mo vigente no País. Parágra-
fo único - Nas mesmas penas 
incide quem, sendo solvente, 
frustra ou ilide, de qualquer 
modo, inclusive por abandono 
injustificado de emprego ou 
função, o pagamento de pen-
são alimentícia judicialmente 
acordada, fixada ou majorada. 

Destaca-se, a obrigação de 
prestar alimentos aos filhos 
não se cessa automaticamen-
te com o advento da maiori-
dade ou formação em curso 
superior, situações anterior-
mente descritas. Para que seja 
extinta a referida obrigação é 
necessária uma determinação 
judicial, transitada em julgado 
(que esteja esgotado todos os 
meios de recurso), em pro-
cesso de EXONERAÇÃO DE 
PENSÃO ALIMENTÍCIA em 
face do filho e, a este, é garan-
tido o contraditório. 

Quanto à obrigatoriedade 
do contraditório nas ações de 
exoneração, a Segunda Seção 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) aprovou a Súmula 
n. 358: "O cancelamento de 
pensão alimentícia de filho 
que atingiu a maioridade está 
sujeito à decisão judicial, me-
diante contraditório, ainda 
que nos próprios autos."
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FUNDOS 3252-0012 - 9972-2438

TERRENO COM APROXIMADAMENTE 
345m2
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO,COM CASA DE 
MADEIRA
AVENIDA ROCHA POMBO,809
R$130.000.00
(44)98685200

RESIDÊNCIA COM 02 
DORMITORIOS(SENDO 01 
SUITE),SALA,COPA,COZINHA 
AMPLA,LAVANDERIA COBERTA COM 01 
BWC,GARAGEM COBERTA
OTIMA LOCALIZAÇÃO 
RUA CURITIBA,259
Preço: R$ 249.000.00
(44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 
APROX. 100²
RUA AZALÉIA
CONJUNTO VALE DO SOL
Preço: R$ 50.000.00
(44)98685200

APARTAMENTO COM 03 DORMIT
ÓRIOS,SALA,COPA,COZINHA,BWC 
SOCIAL,LAVANDERIA COBERTA,01 
VAGA COBERTA NA GARAGEM
RUA FLAMENGO,55
RESIDENCIAL PARÁ APTO 102,TÉRREO
Preço: R$ 135.000.00 
  (44)98685200

TERRENO PROX. AO COMECINHO DE 
VIDA,360M² POR R$65.000.00
 (44)98685200

CHÁCARA DE LAZER RECANTO VERDE- 
AREA DE 3.900M²
(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 
COZINHA,BWC SOCIAL,LAVANDERIA 
COBERTA,01 VAGA NA 
GARAGEM,SALÃO DE FESTAS
RUA INÊS,364 CONDOMÍNIO AMOREIRA
R$135.000.00
 (44)98685200

 RESIDENCIA COM TERRENO DE 
APROX. 580M²
RUA GEN.MARIO ALVES TOURINHO,410
R$100.000.00
(44)98685200

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

ALUGA-SE CASA C/ SUITE MAIS DOIS 
QUARTOS                       
COZINHA PLANEJADA SALA BWC SO-
CIAL, DESPENSA
PEQUENO QUINTAL R$ 600,00- 9988-2677

- APARTAMENTO ED.PARÁ CENTRO 
3 QUARTOS, BWC.SOCIAL, SALA, 
COZINHA
LAVANDERIA, 1VAGA COBERTA. 
R$ 450,00 9988-2677

RESIDÊNCIA COM 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BWC
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 780 
CASA DO FUNDO-R$250,00
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ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

IMÓVEIS
VENDE

YB - 50cc - 1974 - VERMELHA - 
R$2.000,00 - 9996-8776 - 

FALAR COM JUAREZ

VEÍCULOS

Vectra expression - Branco - 
2008/2008 - Automático, Aro 16, 
Completo, Airbag Duplo, Placa A - 

56.000 Km Rodado. 9926-4356

CORSA 97 - MODELO SUPER, 2 
PORTAS, COR: CINZA, IMPECÁVEL.

(44)-9948-4994

PALIO 98 - 1.0 - PARTICULAR - 
CINZA, 2 PORTAS - 9865-0302

Terreno com 600m2 no Dis-
trito de Barão de Lucena 
R$40.000,00 - 9917-8239

Gol 97/98 MI Cinza - 
R$10.000,00
9917-8239

ALUGA

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

AJUDANTE DE PADEIRO - Vaga para 
ambos os sexos, com experiência, para traba-
lhar em uma padaria de Paranavaí.

AJUDANTE DE SOLDADOR - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, com experiência.

ATENDENTE DE TELEMARKETING 
- Vaga para mulheres, com experiência em 
cobrança.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE - Vaga 
para ambos os sexos, com experiência.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Vaga 
para homens, acima de 24 anos, com 2º grau 
completo.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga 
para ambos os sexos, para trabalhar no 
Frango Canção de Paranavaí.  Interessados 
comparecer dia 28/05 às 14h30 na Ag. do 
Trabalhador.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
ambos os sexos para trabalhar em Abate-
douro de Aves de Maringá. Interessados 
comparecer dia 22/05 às 14h30 na Ag. do 
Trabalhador.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, para trabalhar em 
Mandaguaçu.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens, de 20 a 40 anos.

CAIXA - Vaga para mulheres, acima de 18 
anos, com conhecimento de informática e 2º 
grau completo.

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA - 
Vaga para mulheres, com experiência.

COSTUREIRA GERAL - Vaga para mu-
lheres, com experiência.

CRONOMETRISTA - Vaga para homens, 
com experiência.

EDITOR DE PHOTOSHOP - Vaga para 
mulheres, com experiência em photoshop.

ELETRICISTA DE AUTOS - Vaga para 
homens, acima de 20 anos, com experiência.

ENSACADOR, SALA DE MÁQUINAS - 
Vaga para homens, para trabalhar no período 
da noite.

ESTETICISTA - Vaga para mulheres, com 
Ensino Superior.

FUNILEIRO E PINTOR - Vaga para ho-
mens, acima de 18 anos, com experiência. 

GERENTE DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens, acima de 23 anos, com 2º grau 
completo e conhecimento de informática, 
para trabalhar no período noturno.

MARCENEIRO - Vaga para homens, com 
experiência.

MECÂNICO DE MOTO - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, com experiência 
e habilitação A.

MOTORISTA DE CAMINHÃO - Vaga 

para homens, acima de 25 anos, com expe-
riência e habilitação C.

MOTORISTA ENTREGADOR - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, para trabalhar 
entregando lanches.

OPERADOR DE MÁQUINA DE BOR-
DADO - Vaga para ambos os sexos, com 
conhecimento de informática.

OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 
- Vaga para homens, com experiência, com 
disponibilidade de trabalhar na região. (ficar 
em alojamento da empresa)

PEDREIRO - Vaga para homens, acima de 
18 anos, com experiência, para trabalhar em 
Paraíso do Norte.

RECEPCIONISTA - Vaga para mulheres, 
acima de 18 anos, com experiência, 2° grau 
completo e conhecimento de informática.

REPOSITOR DE PEÇAS - Vaga para 
homens, com experiência, para trabalhar com 
almoxarifado.

SECRETÁRIA - Vaga para mulheres, acima 
de 20 anos, com experiência, 2° grau comple-
to e conhecimento de informática.

SERRALHEIRO - Vaga para homens, com 
experiência.

SERVENTE DE PEDREIRO - Vaga para 
homens, acima de 18 anos.

SERVENTE DE PEDREIRO - Vaga para 
homens, acima de 20 anos.

TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO 
- Vaga para homens, sem medo de altura, car-
teira AB e com conhecimento de informática.

TÉCNICO DE SUPORTE INTERNO - 
Vaga para mulheres, com conhecimento de 
informática.

TRABALHADOR RURAL - Vaga para 3 
famílias de 3 a 4 pessoas adultas, para traba-
lhar como catador de ovos e morar na granja. 
A empresa oferece cesta básica, almoço e 
roupas.

VENDEDOR - Vaga para ambos os sexos, 
acima de 20 anos, com experiência e 2° grau 
completo.

VENDEDOR E INSTALADOR DE BATE-
RIAS - Vaga para homens, de 20 a 40 anos, 
com experiência em vendas, habilitação A.

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, com 2º grau 
completo e moto própria.

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para 
homens acima de 18 anos, com experiência, 
carro próprio e disponibilidade de viagens.

VENDEDORA - Vaga para mulheres, 
acima de 25 anos, com experiência e 2º grau 
completo.

VENDEDORA DE APOSTAS - Vaga para 
mulheres, acima de 18 anos, com experiência 
e 2º grau completo.

VENDEDORA EXTERNO - Vaga para 
mulheres acima de 25 anos, com experiência, 
carro próprio e disponibilidade de viagens.

Vagas para homens, para AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO, OPERADOR DE CAL-
DEIRA, OPERADOR DE EMPILHA-
DEIRA, OPERADOR DE PRODUÇÃO, 
para trabalhar na empresa CITRI de 
Paranavaí. A empresa oferece vale mercado, 
vale transporte, alimentação, plano de saúde 
Unimed, seguro de vida e participação nos 
resultados. Interessados comparecer dia 
20/05 às 9h00 na Ag. do Trabalhador.

Vagas para ambos os sexos, para OVER-
LOKISTA, RETISTA, GALONEIRA, 
ESTAMPADOR, AUXILIAR DE 
ESTAMPARIA, ENCARREGADO DE 
EXPEDIÇÃO, AUXILIAR DE CORTE, 
OPERADOR DE MÁQUINA DE BOR-
DADO e VENDEDOR EXTERNO, todos 
com experiência para trabalhar em fábrica 
de confecções.

Vagas para homens, para BORRACHEI-
RO, MECÂNICO e ALINHADOR, com 
experiência.

Vaga para homens, para AUXILIAR 
DE PRODUÇÃO e SOLDADOR, para 
trabalhar na empresa PASSAFARO.  Os 
interessados devem comparecer na Agência 
para preenchimento da ficha de inscrição.

Vaga para mulheres, para COSTUREIRA 
DE MAQUINA RETA, FECHADEIRA 
DE BRAÇO, para trabalhar em uma fábrica 
de confecções.

Vaga para homens, para AUXILIAR DE 
EMPACOTAMENTO e REPOSITOR 
DE MERCADORIAS, para trabalhar nos 
SUPERMERCADOS CAMILO.  Interes-
sados comparecer na  Ag. do Trabalhador.

Vaga para homens, acima de 18 anos com 
experiência, para TECNICO DE SEGU-
RANÇA, ENCANADOR, CALDEIRO, 
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS e 
OPERADOR DE GUINDASTES.

Vaga para homens para MOTORISTA 
CNH C/D/E, ENGENHEIRO AGRONO-
MO, TECNICO DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO, AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO, TÉCNICO AGRÍCOLA, 
SOLDADOR DE VEÍCULOS, LUBRIFI-
CADOR, ELETRICISTA INDUSTRIAL, 
para trabalhar na USINA SANTA 
TERESINHA de Iguatemi. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha de inscrição.

Vagas para homens, para AUXILIAR DE 
EMPACOTAMENTO e AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO, para trabalhar na USINA 
ALTO ALEGRE de Colorado, com direito 
a Transporte e Cesta básica. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha de inscrição.

Vaga para homens, para MONTADOR e 
SOLDADOR MIG, com experiência.

Vagas para AJUDANTE DE PESQUISA 
AGRICOLA e AUXILIAR DE LABORA-
TÓRIO, para Safra 2013/2014 na empresa 
RURÍCULA.  Os interessados devem 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha de inscrição.

Vaga para ambos os sexos para AÇOU-
GUEIRO, AUXILIAR DE AÇOUGUEI-
RO e AUXILIAR DE ESCRITÓRIO.

Casa Jardim Santo Antonio, Rua Kensin Seki, 
com 90m2 de construção sendo: sala, cozinha, 
2 quartos, 1 suite, banheiro social, area de 
serviço, garagem, valor R$166.000,00
Fone: (44) 3252-1748

4 Sobrados no Jardim Brasil, esquina com a 
rua Belo Horizonte
aquecedor solar, padrão superior, porcelanato, 
janelas de aluminio, predio de Construtora
Valor R$220.000,00.
Fone (44) 3252-1748

CASA CONDOMINIO AMOREIRAS - 3 
quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem. R$140.000,00, aceita proposta.
Fone 3252-1748

CASA JARDIM SANTO ANTONIO - 3 
quartos (sendo 1 suite), 1 sala, 1 cozinha, 
1 banheiro, area total 168m2, contrução de 
99m2. Fone 3252-1748

CASA CENTRO - R. Mascarenhas de 
Moraes, 380, 3 quartos (sendo 1 suite), copa 
e cozinha, sala, banheiro, com area total de 
269,50m2 e 107,10m2 de construção. - Fone 
3252-1748

CASA CENTRO - R. Ana Rita de Kassia, 287 
Fone 3252-1748.

CASA CENTRO - R. General Euclides 
Bueno, 874, 3 quartos (sendo 1 suite), 2 salas, 
cozinha, banheiro, garagem ampla, dispensa.
Fone 3252-1748

CASA NOVA EM ALVENARIA R. PADRE 
MANOEL DE NOBREGA, Nº451.COM 2 
QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, ÁREA 
DE SERVIÇO, GARAGEM,EDÍCULA COM 
DESPENSA.100M² DE CONSTRUÇÃO. 
VALOR R$155.000,00 - 3252-0012 - 9972-
2438.

TERRENO COM 933M² CENTRO - 9972-
2438

CHÁCARA COM 5.200 m² NO CONDO-
MÍNIO PORTAL DO SOL, DE ESQUINA 
, COM ENTRADA E CERCA NOVA . 
9988-2677

TERRENO CONJ. RESIDENCIAL SAL-
VATERRA LOTE 03 QUADRA 07, COM 
309,99 M² .R$25.000,00 - 9972-2438

CHÁCARA COM 31.131,85 m², ATRÁS DA 
COCAMAR, R$7,00 O M² - 9972-2438

CHÁCARA FRENTE PARA A RODOVIA, 
IDEAL PARA INDÚSTRIA COM 30.000M² - 
R$12,00 O M² - 9972-2438

CASA NO CIDADE ALTA RUA ALAGOAS 
, 56 - R$ 70.000,00 – 9972-2438

CASA NOVA. R. PROFESSOR VITOR DO 
AMARAL, 92, COM 3 QUARTOS, SENDO 
01 SUÍTE, SALA, COZINHA, BWC COM 
ARMÁRIOS, ÁREA DE SERVIÇO, GARA-
GEM, EDÍCULA , DESPENSA, COM 110 
M² DE CONSTR. - 9988-2677

SOBRADO COMERCIAL- CONSTRU-
ÇÃO COM 200 M². PARTE SUPERIOR  C/ 
SUITE + 2 QUARTOS/ SALA/ COZINHA/ 
ÁREA/DESPENSA / SALÃO COMERCIAL 
TERREO C/ GARAGEM E QUINTAL NOS 

(44)98685200
PARANACITY-PR

SALA COMERCIAL COM 
APROX.150M²,01 BWC E 
ESCRITÓRIO,EXCELENTE LOCALIZA-
ÇÃO, AVENDIA BRASIL,  1820
R$800,00 - PARANACITY-PR - 
(44)98685200

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

APARTAMENTO COM 03 
DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUÍTE),SALA 
AMPLA,BWC SOCIAL,COZINHA,PISCINA
,SAUNA,SALÃO DE FESTAS
PRAÇA TIRADENTES,251
(44)98685200 - R$1.000,00

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
02 SALAS AMPLAS, COZINHA, BWC 
SOCIAL, GARAGEM COBERTA
RUA LORD LOVAT
EDIFÍCIO CAICÓ
R$550,00 - (44)98685200
 
KITNET COM 01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA,LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
AVENIDA 14 DE DEZEMBRO,789-
-CENTRO
R$450,00 (INCLUSO ÁGUA, GÁS E CON-
DOMÍNIO) - (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

RESIDÊNCIA 03 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BWC SOCIAL
LAVANDERIA
TRAVESSA DAS ANDORINHAS,1115-
-PARANACITY-PR
R$350,00 - (44)98685200

SALA COMERCIAL DE APROX. 40M², 01 
BWC , COZINHA
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO-FRENTE 
AO FORUM DE PARANACITY-PR
R$550,00 - (44)98685200

SEMANA DO MICROCRÉDITO 
EM NOVA ESPERANÇA

DE 20 A 24 DE maio de 2013
CREDITOS DE ATÉ 4.000,00 MIL REAIS 

PARA PESSOA FÍSICA 
12.000,00 MIL REAIS PARA PESSOA 

JURIDICA
LOCAL DE ATENDIMENTO

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
NA RUA ROMARIO MARTINS 160 

TELEFONE 3252 5242
ATENDIMENTO DAS 08h30m AS 11h30m

  13h30m AS 17h00m 
PARCERIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA ESPERANÇA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Santos Futebol Clube agora é 
Nova Esperança!

Um sonho acalentado por 
muito tempo, por espor-
tivas de Nova Esperança, 

era manter um vínculo com um 
clube profissional de futebol com 
o objetivo de encaminhar jovens 
promessas no pessoal.

Para isso, o Centro de Forma-
ção do Futebol Brasileiro de Nova 
Esperança- CFFB- NE, desen-
volveu um trabalho de alto ren-
dimento tanto dentro do campo 
como na parte burocrática.

Para tanto buscou estreitar 
uma relação de negócios com o 
Santos Futebol Clube, e o resulta-
do será apresentado neste sábado, 
as 9:00 horas no Estádio Munici-
pal de Nova Esperança.

Antes do jogo, valendo pelo 
Campeonato Paranaense de Fute-
bol- sub 17- 2013 contra Nova Fá-
tima Futebol Clube, representante 
do norte pioneiro, na data e local 
acima mencionado, estarão pre-
sentes diretores da Base do Santos 
Futebol Clube (Luis Fernando, 
Joãozinho e o descobridor de ta-
lentos Dema) para assinatura do 

Convênio e estabelece firmar em 
Nova Esperança, o Projeto NAVE.

O Projeto NAVE implica em 
transformar o trabalho do CFFB-
-NE- em Nova Esperança como 
Polo Catalisador de jovens valores 

do futebol no Estado do Paraná.
Isto significa que todo jovem 

que quiser entrar no Santos Fute-
bol Clube deverá fazê-lo ingres-
sando pelas portas do futebol da 
entidade conveniada em Nova 

Esperança.
Para tanto, a diretoria do 

CFFB-NE- convida a todos os 
esportistas para prestigiarem o 
evento no próximo sábado pela 
manhã.



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 17 de maio de 2013
GERAL - 7

SEPARADOS NA MATERNIDADE

SEPARADOS POR UM SERIADO E POR UM DESENHO ANIMADO

Ator Pedro Cardoso – 
Agostinho de “A Grande 

Família”

Salsicha do desenho 
Scooby Doo

+ =
Sidney Mendonça Correia  

(XUXA) – Promotor de vendas

PARA MEDITAR

TUDO PASSA

Você conhece a teoria do 
creme dental? Segundo essa 
teoria, quando você começa 
a usar um novo tubo, coloca 
porções generosas na escova 
de dente. Mas, a partir da me-
tade, inconscientemente pas-
sa a usar quantidades meno-
res porque sabe que lhe resta 
pouco.

Com a vida é a mesma 
coisa. Quando somos jovens 
temos a impressão de que a 
eternidade é nossa. Quando 
chegam os anos da velhice, 
cada momento se torna va-
lioso, porque sabemos que o 
tempo está chegando ao fim.

A Bíblia relata que os pri-
meiros seres humanos viviam 
em média 850 anos. Com a 
entrada do pecado, o tempo 
de vida foi encurtando. Hoje, 
é uma raridade alguém pas-
sar dos cem anos. O salmista 
afirma que, aos oitenta, tudo 
“é canseira e enfado”.

 A realidade é contunden-
te. Você não tem todo o tem-
po do mundo para realizar o 
que planeja; portanto, é pre-
ciso levantar-se diariamente 
cedo e, depois de passar um 
tempo com Deus, trabalhar 
incansavelmente na realiza-
ção dos seus planos.

Outro dia, conversei com 
um homem de 60 anos que 
me disse: “Vivi, mas não 

aconteci. Olho para trás e 
nada construí. Às vezes, me 
pergunto se valeu a pena ter 
vivido.” Sim, a vida é bre-
ve e fugaz, mas em vez de 
levá-lo ao pessimismo ou à 
auto compaixão, isso deveria 
conduzi-lo Àquele que per-
manece para sempre. É jus-
tamente “porque tudo passa 
rapidamente, e nós voamos”, 
que devemos construir os 
nossos sonhos, planos e rea-
lizações sobre a única Pessoa 
que não está limitada nem 
pelo tempo nem pelo espaço: 
Deus.

O pouco vivido com Jesus 
é muito, e o muito vivido sem 
Ele é vazio, desespero e frus-
tração. Não importa qual seja 
sua idade, se você a partir de 
hoje passar a viver em comu-
nhão com o Deus da eterni-
dade, Ele o ajudará a realizar 
em pouco tempo o que você, 
sozinho, não conseguiu cons-
truir na vida inteira.

Nunca é tarde para quem 
acredita em Deus. Todo dia 
é um novo dia. A vida é um 
permanente começar. A des-
peito dos problemas e dificul-
dades, encare hoje os desa-
fios, sabendo que nesta vida 
“tudo passa rapidamente, e 
nós voamos”.

Alejandro Bullón

Os dias da nossa vida sobem a setenta 
anos ou, em havendo vigor, a oitenta; 

neste caso, o melhor deles é canseira e 
enfado, porque tudo passa rapidamente, e 

nós voamos. 
Sal. 90:10

Nova Esperança recebe 01 Retroescavadeira 
e 01 Motoniveladora do PAC 2

O prefeito Gerson Za-
nusso esteve no sá-
bado, 11 de maio, 

em Marialva, recebendo das 
mãos da Ministra da Casa Ci-
vil Gleisi Hofmann e do  Mi-
nistro do desenvolvimento 
Agrário, Pepe Vargas, 01(uma) 
Retroescavadeira e 01(uma) 
Motoniveladora, que foram 

Projeto Jornal Noroeste:

Poema & Poesia...

“De cem a mil.”
(Victor Hugo Felipe)

Mas dá um vazio
Vazio distante

Que ninguém viu

Vazio é este que há mais de mil
Cem anos em terra, a fio

Debalde mar o que floreia

A flor da pátria que nos rodeia
Rodeio do coração

Dissimulado, sem paixão

Ama alguém que não convém
Mas vive em busca do perdão

Oh!, pobre coração.

Dr. Leandro Cardoso Leal 
– Advogado da Câmara de 

Nova Esperança

Dr. Osmir Ferreira Neves 
Júnior – Delegado chefe da 

8ª SDP - Paranavaí
José Valdecir Zanolli - 

Auto Escola
Alain Prost - Ex piloto de 

Fórmula 1

“BOLACHÃO”  - Silk Work Emerson SHEIK – 
Jogador do Corinthians

Hauney C. Malacrida - 
Jornal Noroeste

Bastian Schweinsteiger - 
Jogador da Seleção Alemã

entregues dentro da Programa 
de Aceleração do Crescimento 
– PAC 2, na ação para Aquisi-
ção de máquinas e equipamen-
tos para recuperação de estra-
das vicinais.

Além de Nova Esperança, 
mais 123 municípios ganha-
ram Retroescavadeiras e mais 
227 municípios ganharam  mo-

toniveladoras, municípios da 
Amerios, Amunpar, Amepar e 
Amusep, todas associações do 
Paraná.

Esta ação do Governo Fede-
ral foi destinada ao Grupo 3 do 
PAC 2, formado por municí-
pios com até 50 mil habitantes, 
exceto região Metropolitana, 
somando cerca de 350 municí-

pios do Paraná.
Nesta entrega para o Para-

ná,  Nova Esperança ganhou 
aproximadamente 550 mil 
reais, somando o valor da moto 
niveladora e da retroescaveira, 
que irão contribuir em muito 
para a manutenção e recupe-
ração de estradas vicinais de 
Nova Esperança.



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 17 de maio de 2013
8 - GERAL

PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES
E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 17 de maio de 2013

GERAL - 9



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 17 de maio de 2013
10 - GERAL



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 17 de maio de 2013

GERAL - 11



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 17 de maio de 2013

E-mail: jornalnoroeste@jornalnoroeste.com
IMPRESSÃO: Editora Central Ltda
CNPJ: 76.123.397/0001-70

PROGRAMAÇÃO VISUAL:
Hauney Malacrida - Jornal Noroeste
* O JN não se responsabiliza por conceitos 
emitidos em artigos assinados

CNPJ 02.196.872/0001-00
JORNAL NOROESTE

Allexander Fernandes França, Osvaldo da Costa 
Paiva Filho e José Antônio Rodrigues da Costa

DIRETORES PROPRIETÁRIOS

Dr. Luiz Carlos Marques Arnaut OAB 24.889 - PR
Fone: (44) 3026-6680

CONSULTORIA JURÍDICA

Nova Esperança, Alto Paraná, Atalaia, Presidente 
Castelo Branco, Floraí, Uniflor, Cruzeiro do Sul, 
Paranacity, Inajá, Colorado, São João do Caiuá e 

Santo Antônio do Caiuá, Doutor Camargo e Ivatuba

CIRCULAÇÃO

R. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 354 - Sala 101   
Nova Esperança - PR

FONE/FAX: (44) 3252-3908

EXPEDIENTE

A equipe de Futsal Fe-
minino de Nova Es-
perança inicia sua 

participação nas competições 
oficiais na terça-feira, 21 de 
maio, na Fase Regional dos 
Jogos Escolares, que acon-
tecerão na cidade de Nova 
Esperança do dia 20 à 26 de 
maio.

O Futsal Feminino que é 
treinado pela professora Jés-
sica Fagundes, vem trazendo 
resultados satisfatórios por 
todas as competições que par-
ticipam.

A equipe foi formada há 
quase um ano e já conta com 
um grupo de 30 meninas de 
11 à 17 anos. A professora 
Jéssica e toda equipe de futsal 
feminino conta com o apoio 
e torcida de todos novaespe-
rancenses durante os jogos. 

Patrocinadores e cola-
boradores da Equipe: AMI-
DOS PASQUINI, MAR-
MORARIA RAZENTE, SR 
LAVANDERIA, PREFEITO 

Futsal feminino do Colégio São 
Vicente de Paula vai representar 

Nova Esperança nos JEP’s

GERSON ZANUSSO, VE-
READOR PEDRO PAULO, 
AGRO-BRASIL, ADVOCA-

CIA MAGALHÃES, CAR-
LOS PIRES DE OLIVEIRA, 
ABRA CADABRA FESTAS, 

ADVOCACIA ANDRADE, 
BOYS E GIRLS CABELEI-
REIROS.

DICAS DE PESCA DO TUCUNARÉ
Nome Popular: tucunaré

Nome Científico: Cicbla ocellaris.

O tucunaré tem aparência atar-
racada e a forma de seu corpo é for-
temente comprida. Tem na cauda 
um desenho em forma de sol, Sua 
barbatana dorsal é bastante pronun-
ciada, com reentrâncias profundas e 
caudais é convexa.

Uma característica marcante da 
espécie, é o aparecimento de uma 
protuberância carnosa (giba) no alto 
da cabeça do macho, na fase do cres-
cimento.

A coloração é muito variável. 
Peixes jovens são de cor cinza-esver-
deada, que vai se transformando em 
cor prata esbranquiçada;a área dor-
sal torna-se cor verde-folhagem,com 
a garganta e a barriga assumindo um 
tons de dourado.

Em todos os tucunarés,existe 
uma mancha preta característica 
na base da barbatana caudal,com 
o formato de um olho(ocelo),que 
serve para iludir os predadores.As 
barbatanas são geralmente esverdea-
das com manchas escuras;em peixes 
mais velhos as barbatanas inferiores 
e a parte inferior da cauda passam 
para vermelho-tijolo.

Nativo da América do Sul,o tu-
cunaré foi introduzido em outras 
regiões,especialmente no Havaí e 
EUA, onde é chamado de "peacock 
bass". Alcança até 70 centímetros e 
12 kilos.

Peixe muito interessante para o 

pescador esportivo, já que a média 
de peso em regiões de águas mais 
quentes fica em torno de 5 kilos.

Sendo um peixe esportivo "peso 
médio-ligeiro",ataca bem as iscas ar-
tificiais em arremesso,"fly" e corrico.

Deve-se acentuar,que o tucunaré 
é um peixe de alta qualidade e de fi-
níssimo paladar.

Locais de pesca
Lagos e remansos de rios,nas 

Guianas, Amazonas, Paraná, Pará, 
Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso 
do Sul.

São Paulo/Minas: no rio Grande, 
especialmente em Guaracy, Icem e 
Porto Colômbia.Bons exemplares na 
represa de Itumbiara e Tupaciguara.

São Paulo/Mato Grosso; nos rios 
Parnaíba, na confluência com o Tie-
tê, em Ilha Grande e,em sua migra-
ção, entrando para a Bacia da Prata.

Goiás/Mato Grosso; nos rios 
Parnaíba, Araguaia, Tocantins, das 
Mortes, Teles Pires, Peixoto de Aze-
vedo, Nhandu,  Cachoeira Tacorizal, 
Juruena e afluentes.

Amazônia; Nos rios Solimões, 
Amazonas, Ualaga, Guaporé, Taja-
pós, Purus, Acre, Xingu, Trombetas, 
Branco, Negro, Cupaí, Madeira, Ma-
moré e afluentes.

Época de pesca - verão
Limites mínimos - comprimen-

to 30 cm
quantidade 5 exemplares, ou 

melhor, o pesque e solte

Arremesso
Vara - medium-ligth 2,00m
Molinete ou carretilha - ação 

média
Linhas - 0,30 a 0,50mm
Empate - 0,40 a 0,60mm
Iscas - em remansos e lagos 

plugs com ou sem barbela para su-
perfície, meia-água e fundo, com ou 
sem barulho. Em águas mansas,mas 
movimentadas;miro-lures,plugs 
com barbela,jigs,colheres e spiners.

Distância - arremesso de 15 a 40 
m.

Iscas naturais - lambaris e outros 
pequenos peixes vivos

Anzóis - 2 até 5/0

Fly 
Vara - 6e7 standard de 8 a 9 pés 

para linha 7,8 ou 9.
Carretilha - ação simples ou 

múltipla, com 100m de reserva de 

linha na base.
Linha de fly - weigth-forward 6 

ou 7 standard 8 ou 9, ou , ainda, a 
bass bug tapper 7,8 ou 9 floating ou 
sinkingtio.

Empate - 5 a 10 pés(1,50 a3 m) 
de comprimento.

Ponta de linha - 8 a 25lbs
Moscas - variedade de streamers 

e popping bugs.

Corrico
Vara - médium, 1,80m ponta 

firme
Molinete ou carretilha - ação 

média
Linha - 0,40mm
Empate - 0,50mm
Iscas - plugs com barbela curta 

para superfície e meia água.
Espécies pescadas de modo 

idêntico; cachorra, dourado, bicuda, 
tambaqui, traíra.
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18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Com o apoio da Pre-
feitura Municipal de 
Nova Esperança, a 

Secretaria Municipal de As-
sistência Social através do 
CREAS-Centro de referência 
Especializado de Assistência 
Social, promoveu na manhã 
de quarta-feira, 16 de maio, 
na Asserne, um Encontro que 
marca no município a luta e 
combate contra o abuso e ex-
ploração sexual de crianças e 
adolescentes, luta essa com-
posta por diversos agentes e 
unidades públicas e princi-
palmente pela sociedade que 
é a principal aliada através 
da doação de suas vozes para 
denunciar esse crime contra 
crianças e adolescentes.

A intenção do 18 de Maio 

é ser um marco para mobili-
zar, sensibilizar, informar e 
convocar toda a sociedade a 
participar da luta pelo fim das 

violências sexuais contra me-
ninas e meninos.

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social conta 
com uma rede composta pe-
las seguintes unidades: CRAS, 
CREAS, CASA  LAR, PROJE-
TO PIÁ II, CONSELHO TU-
TELAR, que oferece serviços 
diários de acompanhamento 
às famílias e de combate a ex-
trema pobreza.

A secretária Municipal 
de Assistência Social, Maria 
Isabel Leal Cardoso Escobar, 
abriu o Encontro agradecendo 
a todos pela presença “e que 
esse Encontro nos fortaleça na 
busca de uma sociedade sem 
a Exploração e Abuso Sexual 
das Crianças e Adolescentes, 
bem como, de nenhuma for-
ma de exploração e violência” 
concluiu.

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

[O
pinião]

Adote um canteiro
Há duas semanas mencionei 

aqui uma sugestão ao executivo: 
A revitalização da Praça Mello Pa-
lheta. Porém ao observar algumas 
cidades um modelo inteligente 
pode ser utilizado pelo poder pú-
blico. O programa - “Adote um 
canteiro ou praça” seria a solução 
para uma cidade mais florida. A 
avenida Rocha Pombo que possui 
canteiros centrais em toda a sua 
extensão, as diversas praças da 
cidade seriam beneficiadas com 
a ideia e com certeza toda a po-
pulação. É visível o crescimento 
de Nova Esperança com diversos 
loteamentos da iniciativa privada 
além dos conjuntos habitacionais, 
porém ao mesmo tempo constata-
-se que a arborização de “Sibipiru-
na” plantada durante a gestão do 
então prefeito dr. Severino Ramos 
Bezerra vem sendo mantida com 
dificuldade pois já se vão mais de 
30 anos. 

Adote um canteiro II
É difícil o bairro que não pos-

sui construção em andamento, 
isso prova o crescimento da cida-
de e a necessidade de criar e man-
ter espaços verdes, como praças 
e canteiros, assegurando desta 
forma, uma melhor qualidade de 
vida à comunidade. Muitas ve-
zes o Poder Público possui outras 
prioridades e para ampliar e con-
servar estas áreas a tarefa poderia 
ser dividida com a participação da 
iniciativa privada. Para as empre-
sas que “adotarem” literalmente a 
ideia o fato de ter seu nome liga-
do a um programa de preservação 
ambiental, significa dispor de um 
instrumento de marketing valioso, 
pois o consumidor vê com bons 
olhos os produtos e empresas que 
se encontram associados ao meio 
ambiente, o empresariado local 
na ação auxilia a administração 
municipal em trabalhar melhor 
a questão ambiental na cidade e 
a palavra do momento sustenta-
bilidade é colocada em prática. A 
responsabilidade da empresa seria 
de manter os locais com jardins 
sempre limpos e floridos, podendo 
colocar no local do jardim placas 
indicativas do projeto com a logo-
marca da empresa. A quantidade 
e tamanho das placas poderiam 
ser autorizadas e fiscalizadas pela 
Secretaria Municipal de Meio Am-
biente. Fica a dica!    

Deputados Estaduais e Fede-
rais?

Nova Esperança vem enfren-
tanto há anos a falta de representa-
tividade na Assembleia Legislativa 
do Paraná e na Câmara Federal. 
Em 2010 para deputado estadual 
os mais votados foram: Luiz Ac-
corsi (PSDB) 2.233 votos,  Roma-
nelli (PMDB) 1.843 votos, Teruo 
Kato (PMDB) 1.469 votos, Evan-
dro Junior (PSDB) 919 votos, Ste-
phanes Junior (PMDB)  745 votos, 
Enio Verri (PT) 637 votos e Mauro 
Moraes (PSDB) 595 votos. Já para 
federal os eleitos mais bem vota-
dos na cidade foram: Odílio Balbi-
notti (PMDB) 1.410 votos, Edmar 
Arruda (PSC) 868 votos, Osmar 
Serraglio (PMDB) 753 votos, Cida 
Borghetti (PP) 707 votos, Nishi-
mori (PSDB) 617 votos, Reinhold 
Stephanes (PMDB) 504 votos e 
André Vargas (PT) 393 votos. Na-
quela eleição o novaesperancense 
Pedro Radade (PP) fez 4.677 votos 
sendo o primeiro colocado

Estaduais
Dos deputados estaduais: 

Evandro Junior, trouxe carros para 
a Comunidade Bom Pastor e Divi-
na Providência que também rece-
beu computadores. Neste mandato 
Stephanes Junior conseguiu uma 

Kombi para a APAE, os demais 
por falta de divulgação tanto no 
site quanto na mídia impressa 
quase não apareceram com recur-
sos em Nova Esperança.

Federais
Já os deputados federais...  É 

melhor tentar procurar ou ob-
servar as placas de obras inau-
guradas nos últimos dois anos 
para tentar identificar quem fez 
alguma emenda parlamentar por 
Nova Esperança... 

Faixa exclusiva de ciclistas
Desde a abertura da loja es-

pecializada em bicicletas e motos 
no final do ano, a Dias Bike, o 
número de ciclistas aumentou na 
cidade. Seja para o trabalho ou na 
grande maioria o lazer, a “bike” 
se tornou um meio de transporte 
eficaz e ecologicamente correto. A 
Secretaria de Viação e Obras que 
tem trabalhado muito juntamen-
te com a Polícia Militar, respon-
sável pelo trânsito poderiam em 
conjuto elaborar um estudo pen-
sando na viabilidade da criação 
de faixas exclusivas para ciclistas, 
principalmente nos horários mais 
críticos do trânsito: 11h30 às 13h 
e das 18h às 19h. Em Curitiba 
as faixas possuem horários para 
utilização, é claro que sempre 
existe desrespeito por parte de 
alguns motoristas porém a gran-
de maioria aprova a ideia. Com a 
bicicleta na moda, essa semana o 
deputado estadual Ney Leprevost 
(PSD) protocolou um projeto de 
indicação legislativa para que o 
DER e as concessionárias de ro-
dovias implantem sinalização 
vertical de precaução ao longo 
dos trechos mais utilizados por 
ciclistas. A reivindicação foi feita 
ao deputado por Juraci Moreira 
Junior, presidente do Sindicato 
dos Atletas Profissionais do Esta-
do do Paraná.

Prova Rústica
Outra modalidade que tem 

muitos adeptos em Nova Espe-
rança é a corrida de rua. Seria in-
teressante a Diretoria de Esportes 
que também faz um trabalho di-
ferenciado pois já realizou em fe-
vereiro e março o 1° Campeona-
to Comerciário e agora os Jogos 
Escolares pensar na realização de 
uma Prova Rústica na cidade.

Maioridade penal
O ministro da Justiça, José 

Eduardo Cardozo, disse na quar-
ta-feira (15) que qualquer tenta-
tiva de alteração da maioridade 
penal é inconstitucional. Segun-
do ele, esta é uma cláusula pétrea 
da Constituição e, portanto, não 
pode ser alterada. O ministro de-
fendeu a discussão de outras me-
didas como, por exemplo, o agra-
vamento da pena para quem usar 
menores em ações criminosas. As 
cláusulas pétreas são limitações 
ao poder de reforma da Consti-
tuição. No caso brasileiro, o Ar-
tigo 60 diz que “A Constituição 
poderá ser emendada mediante 
proposta”, mas “não será objeto de 
deliberação a proposta de emen-
da tendente a abolir: a forma fe-
derativa de Estado; o voto direto, 
secreto, universal e periódico; a 
separação dos Poderes e os direi-
tos e garantias individuais.

Pense:
“Não sobreveio a vocês ten-

tação que não fosse comum aos 
homens. E Deus é fiel; ele não 
permitirá que vocês sejam ten-
tados além do que podem su-
portar. Mas, quando forem ten-
tados, ele mesmo providenciará 
um escape, para que o possam 
suportar” – I Cor. 10:13

Comemoração do Dia das Mães em Floraí

Em homenagem ao dia das 
mães as Escolas Munici-
pais de Floraí,realizaram 

belíssimas apresentações,com o 
objetivo de homenagear as mães 
e proporcionar momentos de 
descontração, integração, emo-
çãoe socialização entre escolas  e 
comunidade.

No dia 09 de maio, O Centro 
de Educação Infantil“ Menino 
Jesus”, apresentou o projeto “ As 
histórias  que  mamãe Contava”,  
culminando  com apresentação 
de teatro, músicas e desfile em 
homenagem as mães.

No dia 10 de maio a Escola 
Municipal Elena Maria Pedroni 
- Ensino Fundamental, também 
realizou uma sequência de apre-
sentações, como: danças, teatros, 
músicas e sorteio de vários brin-
des.

A Secretária da Educação 
Prof. MARIA ANGELA ZAM-
PIERI GIMENEZ, representan-

do o Departamento Municipal, 
o Prefeito Fausto Eduardo Her-
radon e o Vice-Prefeito Maurílio 
Marangoni, agradeceu a presen-
ça de todos os pais presentes, e 
disse que as belíssimas apresen-
tações dos alunos, trouxe grande 
aprendizado para seus filhos.

Os eventos foram bastante 
prestigiados, contando com a 
participação maciça dos pais e 
familiares.

Centro de Educação Infantil Menino Jesus Escola Municipal Elena Maria Pedroni

Projeto Floraí Contribuindo para o Meio 
Ambiente seleciona melhores trabalhos

A Prefeitura Municipal de 
Floraí, com o apoio da 
Câmara Municipal e do 

Rotary Clube ,lançaram no início 
de abril o Projeto: FLORAÍ-CON-
TRIBUINDO PARA O MEIO 
AMBIENTE. Este projeto foi di-
vulgado nas Escolas Estaduais e 
Municipais da cidade, por meio do 
Departamento de Educação. Os 
alunos receberam panfletos comu-
nicando sobre a importância da 
Coleta Seletiva. Nesta oportuni-
dade foi lançado um concurso de 
frase, desenho e confecção  sobre 
a Reciclagem do Lixo.  Foram sele-
cionadas três frases , ou trabalhos 
de cada entidade.

"Recicle, por mim por você e 
por todos”.

Aluno: Juliano dos Santos 
Rodrigues – 3ª série A

Colégio Estadual Urbano 
Pedroni-Ensino Médio

“LIXO RECICLADO, NOSSO 
FUTURO PRESERVADO”

Aluno: Gustavo Henrique Bar-
raca Sanvezzo – 2ª Série A

Colégio Estadual Urbano Pe-
droni- Ensino Médio

“Vamos cuidar do nosso 
planeta, pois é o único onde 
há vida! A final quanto custa 

manter seu quintal limpo e um 
ambiente sem lixo?”.
Aluna: Gabrieli Pizani

Escola Estadual Honório 
Fagan-Ensino Fundamental

“VAMOS RECICLAR, VAMOS 
CONTRIBUIR. PARA JUNTOS 

UMA FLORAÍ MELHOR CONS-
TRUIR!”

Aluna: Amanda Boech Ma-
laguti - 2 ª série A - Colégio 

Estadual Urbano Pedroni- En-
sino Médio

EU RECICLO PARA AJUDAR A 
NATUREZA E O MUNDO

Leonardo A. da Silva
Projeto Piá

FLORAÍ RECICLANDO, O 
MUNDO MUDANDO, O LIXO 

DIMINUINDO, O MUNDO 
MAIS BONITO.

Aluna: Kristal Gauna
Projeto Piá

COMPARTILHE A RECICLA-
GEM COM SEUS AMIGOS, 

COMENTE COM SEUS VIZI-
NHOS E CURTA COM SEUS 

FAMILIARES.
Alunos: Marcilene, Ana Caro-
lina e Willian Conde - Escola 

Estadual Honório Fagan- Ensi-
no Fundamental

 “Se o homem souber utilizar 
os recursos da natureza, tere-

mos em breve um mundo mais 
desenvolvido e com melhor 

qualidade de vida”.
Aluna: Danieli da Silva San-
tos- 9ºano - Escola Estadual 
Honório Fagan - Ensino Fun-

damental 

ADVOCACIA ANDRADE, 
BOYS E GIRLS CABELEI-
REIROS.

linha na base.
Linha de fly - weigth-forward 6 

ou 7 standard 8 ou 9, ou , ainda, a 
bass bug tapper 7,8 ou 9 floating ou 
sinkingtio.

Empate - 5 a 10 pés(1,50 a3 m) 
de comprimento.

Ponta de linha - 8 a 25lbs
Moscas - variedade de streamers 

e popping bugs.

Corrico
Vara - médium, 1,80m ponta 

firme
Molinete ou carretilha - ação 

média
Linha - 0,40mm
Empate - 0,50mm
Iscas - plugs com barbela curta 

para superfície e meia água.
Espécies pescadas de modo 

idêntico; cachorra, dourado, bicuda, 
tambaqui, traíra.
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Floraí entre os melhores no handebol do Paraná
As equipes adulta mas-

culina e feminina 
de Floraí se classifi-

caram para a etapa final do 
campeonato paranaense de 
handebol - divisão de acesso, 
que será realizada em Man-
daguaçu nos dias 27 e 28 de 
julho.

Nesta primeira etapa reali-
zada em Guaraniaçu, a equi-
pe feminina de Floraí  ganhou 
de Assis Chateaubriand de 
23x19, depois superou Ara-
pongas por 27x20 e no tercei-
ro jogo derrotou a equipe de 
Rebouças por 24x20, classifi-
cando em 1º lugar do grupo, 
na semi final Floraí jogará 
contra Mandaguaçu.

1° lugar do grupo, a equipe masculina de Floraí 
enfrentará Toledo nas quartas de finais

Após a classificação na etapa de Guaraniaçu o time feminino 
também 1° lugar jogará contra Mandaguaçu na semi final

Já a equipe masculina em-
patou o primeiro jogo contra 
Campo Largo 23x23 e venceu 

Arapongas por 28x16 e tam-
bém classificando em 1º lu-
gar do grupo, nas quartas de 

finais a equipe masculina de 
Floraí enfrentará Toledo.

Participaram do campeo-

nato paranaense - divisão de 
acesso 07 equipes femininas e 
18 equipes masculinas.

As equipes contam com o 
apoio da Prefeitura e Câmara 
de Floraí.

Golemba recebe as chaves de retroescavadeira e 
motoniveladora para Alto Paraná

Os equipamentos foram adquiridos através 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário e 

faz parte da segunda fase do PAC que prevê a 
construção e manutenção de estradas vicinais 

através de doação de máquinas

O município de Alto Paraná 
foi contemplado com uma 
retroescavadeira e uma 

motoniveladora através do PAC 2 
(Programa de Aceleração do Cres-
cimento).  A entrega aconteceu na 
manhã de  sábado, dia 11, em Para-
navaí.

Esses equipamentos foram ad-
quiridos através do MDA (Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário) 
e faz parte da segunda fase do PAC 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

que prevê a construção e manuten-
ção de estradas vicinais através de 
doação de máquinas para municí-
pios com a população de até 50 mil 
habitantes.

O prefeito de Alto Paraná e pre-
sidente da Amunpar (Associação 
dos Municípios do Noroeste do Pa-
raná), dr. Cláudio Golemba recebeu 
as chaves das mãos da ministra Glei-
si Hoffmann, que representou o go-
verno federal na solenidade.

 Dr. Cláudio agradeceu ao go-
verno federal, em especial a Minis-
tra Gleisi Hoffmann pela atenção e 
pelo cumprimento do compromisso 

de continuar levando benefícios a 
todos os municípios paranaenses, 
no qual Alto Paraná está incluído, e 
ressaltou a importância de se inves-
tir nesse setor. “Destacamos que essa 
é uma ação na qual a administração 
dos municípios que manifestaram 
interesse em receber os equipamen-
tos deveriam preencher uma carta-
-consulta e encaminhar ao Ministé-
rio. Nossa equipe se empenhou ao 
máximo para se adequar e concreti-
zar esse projeto e encaminhá-lo para 
que fossemos atendidos o quanto 
antes, visto que era uma necessidade 
de nosso Município, e que hoje, esta-
mos sendo atendidos”, disse o prefei-
to Cláudio Golemba de Alto Paraná.

A ministra-chefe da Casa Civil, 
Gleisi Hoffmann, destacou o com-
promisso com o desenvolvimento, 
iniciado no governo Lula e desen-
volvido com a presidenta Dilma. 
Lembrou que os programas federais 

do Brasil se destacam no mundo por 
agregar desenvolvimento e riqueza, 
o que classificou de “circulo virtuo-
so”.

Ela falou ainda do trabalho na 
agricultura, pontuando agricultura 

familiar, programas de habitação e 
de infraestrutura, um dos objetivos 
do PAC 2.

Foram atendidos com os benefí-
cios em Paranavaí, cidades que com-
põe a Amunpar - Associação dos 

Municípios do Noroeste Paranaense, 
e da Amerios - Associação dos Mu-
nicípios do Entre Rios. São 51 moto-
niveladoras e 102 retroescavadeiras. 
Apenas na Amunpar ficarão 16 mo-
toniveladoras e 46 retroescavadeiras.

Após receber as chaves da ministra Gleisi Hoffmman, o prefeito de Alto 
Paraná – dr. Cláudio Golemba agradeceu e comemorou a conquista 

Divulgação
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ADEGA
AGILIDADE
ADEGA

AGILIDADE

EMPÓRIO
VARIEDADE
EMPÓRIO
VARIEDADE

FEIRINHA
QUALIDADE
FEIRINHA
QUALIDADE

PADARIA
PRATICIDADE

PADARIA
PRATICIDADE

Sempre
pensando em melhor

atendê-lo o Camilo
Supermercados traz
para Nova Esperança

um novo conceito
em Supermercado. 

As equipes contam com o 
apoio da Prefeitura e Câmara 
de Floraí.

Municípios do Noroeste Paranaense, 
e da Amerios - Associação dos Mu-
nicípios do Entre Rios. São 51 moto-
niveladoras e 102 retroescavadeiras. 
Apenas na Amunpar ficarão 16 mo-
toniveladoras e 46 retroescavadeiras.

GERAL - 15

30 de Maio à 02 de Junho

REALIZAÇÃO:



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 17 de maio de 2013

18º Jantar de Aniversário do Jornal Noroeste

Vereadores confirmando presença no Jantar do Jornal Noroeste

O industrial, 
empresário e 

ex-prefeito Silvio 
Chaves que 

tradicionalmente 
comparece no 

Jantar do Jornal 
Noroeste, mais 
uma vez confir-
ma sua honrosa 
presença no dia 
29 de junho no 

Amazon Eventos.
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