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MP expede recomendações para correção de 
irregularidades na Prefeitura de Colorado

Grupo Merlos entrega obras 
e loteamentos em toda região 

metropolitana de Maringá
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no Rio Pirapó por homicídio doloso qualificado PÁG. 3
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Prefeito Gerson Zanusso 
reinaugura os postos de saúde 
de Barão de Lucena e Ivaitinga

Ex prefeito 
Silvio Chaves 
vota durante 

convenção 
do PMDB que 
elegeu o novo 

diretório 
do partido 
em Nova 

Esperança

As palavras de abertura foram 
feitas pelo médico Dr. Juarez de 
Oliveira, que está a frente dos 
dois distritos há onze anos. Dr. 
Juarez agradeceu o empenho da 
administração em acelerar as 

reformas e ampliação nos dois 
postos e dirigiu elogios a equipe 
do PSF tanto de Barão de Lucena, 
quanto de Ivaitinga. 

Inaugurada a nova sede 
da OAB Subseção de 

Nova Esperança

Div.

Walter Regiane/PMNE

Osvaldo Vidual

OAB - NOVA ESPERANÇAINVESTIMENTO

***



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 20 de setembro de 2013
2 - GERAL

Usina Santa Terezinha promove o projeto de 
educação ambiental – Semeando O Verde

A Usina Santa Terezinha 
comprometida com 
a responsabilidade 

social e empenhada no de-
senvolvimento sustentável, a 
cada ano, vem aperfeiçoando 
e prospectando sua atuação na 
área socioambiental. No mês 
de setembro, em comemora-
ção ao dia 21 - Dia da Árvore 
realiza o projeto de educação 
ambiental, Semeando o Ver-
de. Projeto que visa contribuir 
com a formação da socieda-
de ambientalmente correta, 
responsável pela preservação 
da biodiversidade e compro-
metida com o futuro da nova 
geração. 

Este ano, mais de 4.200 
crianças de 20 escolas públi-
cas do Paraná e Mato Grosso 
do Sul serão beneficiadas pelo 
Semeando o Verde promovido 
pela Usina Santa Terezinha em 
parceria com a empresa FMC.

Na Unidade Iguatemi, 651 

crianças participaram do Se-
meando o Verde, por meio de 
palestra educativa, concurso 
de frase, apresentação teatral, 
plantio de mudas e entrega de 
premiações. As crianças par-
ticipantes são alunos do 3º, 
4º e 5º ano da rede municipal 
de educação, sendo da Escola 
Municipal Dona Angelina Lo-
nardon Meneguetti - do distri-
to de Iguatemi e Escola Muni-
cipal Santo Carraro e a Escola 
Municipal Manoela Rosalina 
Mazzei da Silva – de Manda-
guaçu.

Segundo a professora Ma-
ria Regina Bragim Caldeira, o 
Semeando o Verde soma com 
as atividades curriculares de-
senvolvidas nas salas de aula. 
“O projeto se transforma em 
aula prática para os nossos 
alunos, fazendo com que eles 
sejam multiplicadores de uma 
ação essencial na construção 
de um mundo melhor”, diz.

Ao todo serão plantadas 
5.000 mil mudas de árvores 
nativas, pelas crianças e cola-
boradores. Na última quarta-
-feira (18.09) cerca de 400 
crianças receberam uma mo-
chila, contendo camiseta, boné 
e jogo educativo e também 
uma muda de árvore nativa, 
no qual puderam plantar com 
a ajuda de colaboradores da 
Usina Santa Terezinha. Após 
o plantio, as crianças ainda re-
ceberam uma muda de árvore 
frutífera para plantar no quin-
tal de casa.

O diretor da Usina Santa 
Terezinha - Unidade Iguate-
mi, Júlio César Meneguetti, 
destaca que o Semeando o 
Verde é a “menina dos olhos” 
de todos os gestores da empre-
sa. “A Usina está empenhada 
em desenvolver áreas voltadas 
para o Social, Cultural e Am-
biental. E o Semeando o Verde 
proporciona para as crianças 

um momento de aprendizado 
e também diversão, e ainda, 
transmite a preservação do 
verde para as gerações futuras.”

Já no próximo dia 30 des-
te mês, na Unidade Iguatemi, 
a premiação do Concurso de 
Frase com o tema ‘Árvore’ será 
realizada e divulgada para os 
alunos. Para o primeiro lugar, 
o vencedor receberá um tro-
féu e uma bicicleta, já os pre-
miados do segundo e terceiro 
lugar receberão uma mochila,                                                                                            
contendo estojo escolar e jogo 
educativo. 

Além do distrito de Iguate-
mi, o Semeando o Verde tam-
bém contempla as unidades 
da Usina Santa Terezinha em 
Ivaté, Tapejara, Cidade Gaú-
cha, Paranacity, Rondon, São 
Tomé e Terra Rica, no Paraná e 
no Rio Paraná, no Mato Gros-
so do Sul. Este ano, serão plan-
tadas mais de 25 mil mudas de 
árvores nativas e frutíferas. 

Fotos: Divulgação
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forme depoimento na Revista Caros 
Amigos, edição número 198/2013. 
Tudo por cauda das falcatruas. Que 
vergonha! Onde estão os deputados 
paulistas e a Polícia Federal que  não 
investigam nada?

Quem apagou as veli-
nhas no último dia 15 
de setembro, domin-
go, foi a querida Jus-
sara Giacomin! Para-
béns Jussara! Receba 
o abraço da coluna, seus familiares, 
amigos!!!

Apagou as velinhas ontem, quinta-
-feira, 19 de se-
tembro, a querida 
Cidinha! Cidinha 
trabalha na Amidos 
Pasquini sendo um 
exemplo de funcio-
nária! Deus a aben-

çoe Cidinha em todas as áreas de sua 
vida! Receba o abraço da coluna, ami-
gos e familiares!

Está radiante com a idade nova o 
querido Cesar 
Augusto Caeta-
no (Pastor Guto 
- IMUNE). Guto 
está apagando 
as velinhas hoje, 
sexta feira, 20 de 
setembro!!! Para-
béns Guto! Rece-
ba o abraço de seus familiares, amigos 
e em especial do grupo de estudos de 
segunda-feira na IMUNE!

Quem está apagando as velinhas em 
dose dupla é a querida Elis proprietá-

ria da loja Cam-
pelli. Elis apa-
gou as velinhas 
no dia 14/09 e 
no próximo mês 
de outubro será 
a vez da Loja 
Campelli Con-
fecções apagar 
as velinhas! De-

sejamos felicidade e sucesso a você, 
Elis e a Campelli Confecções!

GERAL - 3

ENTRELINHAS
***Presidente Dilma esperava pedido de desculpas de Obama sobre a questão de espionagem. Como não aconteceu, 
Dilma cancelou a viagem, o que foi muito bom, pois em viagens internacionais costuma ser reservado nos hotéis 
onde a delegação brasileira fica, cerca de 60 apartamentos de luxo. É mole?***A jovem Aline Thomaz, professora 
de Artes em Uniflor, é a mais assídua leitora deste blog. É gostoso conversar com a Aline, dotada de uma cultura 
extraordinaria, apesar de jovem, o que é muito difícil hoje em dia.***Cresce e muito o número de adolescentes na 
faixa dos 14 a 15 anos que engravidam em todo o Brasil. Em Nova Esperança não é diferente.***Com quase 500 
anos de existência, a cachaça é a bebida destilada mais consumida no Brasil. Custa em oferta, R$ 4,99. O brasileiro 
acha um litro de gasolina custando R$ 2,85 e um pacote de arroz de 5 quilos  em torno de R$ 10 muito caro. Mas 
a cachaça é “barata” e  não pode faltar nos copo de cada dia.***Com um salário  semanal de um milhão de reais, 
fora os ganhos de publicidade, o jogador Cristiano  Ronaldo do Real Madrid, é o atleta mais bem pago do mundo. 
Segundo ele, o “mais” bonito.*** “Os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros 
e os idiotas não aprendem nunca”- Provérbio Chinês.

Opinião do Blog
Estrada Paracatu: depósito de lixo

Andar pela Estrada Paracatu, de car-
ro ou a pé, estrada de terra que liga 
Nova Esperança a Atalaia, outro-
ra, era um belo passeio, onde você 
poderia conviver com a natureza, 
plantações diversificadas como cana, 
laranja, mandioca, o velho e teimoso 
café que sobreviveu a várias geadas, 
milho, soja, pastagem, curtir as três 
pontes e até  muitas  plantações de  
trigo. Os corredores de rua que usam 
aquele trecho para os seus treina-
mentos, fizeram um convite a minha 
pessoa para  que revisse a  estrada 
e observasse o que está acontecen-
do em seu trecho.  Estive lá e não 
acredite no que estava vendo. Estão 
transformando a margem direita da 
estrada  em verdadeiro depósito de 
lixo.  Papéis, jornais, revistas, panos 
velhos, sofás fraldas usadas, animais 
mortos,  pedaços de computadores,  
carrinho de  bebê, pedaços de mó-
veis e até  pedaços de geladeiras  são 
encontrados no caminho.  Com as 
chuvas, o lixo impede o fluxo  nor-
mal das águas, provocando um asso-
reamento do terreno, o que poderá 
provocar a curto prazo, problemas 
na estrada e nas propriedades rurais.  
O assunto é sério e merece providên-
cias urgentes  pelas autoridades res-
ponsáveis evitando que lixos sejam 
jogados el locais impróprios.

Ministros Trapalhões
As lambanças que os atuais ministros 
do Supremo Tribunal Federal (STF) 
tem feito, deixa a população brasilei-
ra perplexa pelas inúmeras trapalha-
das. Muitos deles poderiam ser con-
vidados a trabalharem com o DIDI 
MOCÓ nos Trapalhões, alegrando as 
criançadas nas tardes de domingos.  
Ao longo dos anos vem acontecen-
do tantas palhaçadas, culminando 
recentemente com os casos do depu-
tado Natan Donadon e o julgamento 
dos envolvidos no esquema do men-
salão. Depois de tantas e infindáveis 
sessões do Supremo,  diversos mem-

02 JOVENS MORTAS:

Promotoria denuncia motorista de carro que caiu 
no Rio Pirapó por homicídio doloso qualificado 

Em acidente que 
resultou na morte 
de duas jovens, o 
condutor, que es-
tava embriagado 

retornava com mais 
05 pessoas de um 
Rodeio em Atalaia

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com
Com informações do MP-PR

A Promotoria de Justi-
ça de Nova Esperan-
ça denunciou por 

homicídio doloso qualifica-
do, nesta quinta-feira, 12 de 
setembro, um motorista que, 
segundo a Promotoria, teria 
assumido o risco de provo-
car um acidente, que culmi-
nou na morte de duas jovens, 
pois estava embriagado.  

Na madrugada de 29 de 
julho deste ano, o motoris-
ta seguia de Atalaia, onde 
havia participado de uma 
festa de rodeio, para Colo-
rado, em companhia de ou-
tras cinco pessoas. De acor-
do com a denúncia crime, 

O condutor do veículo perdeu o controle da direção e o carro acabou despencando 
de uma ponte estreita, afundando no rio Pirapó. De acordo com a denúncia crime, 
ele havia consumido bebida alcoólica, estava acima da velocidade permitida e fez 
uma ultrapassagem proibida, na contramão de uma curva acentuada da PR- 458

Divulgação
ele havia consumido bebida 
alcoólica, estava acima da 
velocidade permitida e fez 
uma ultrapassagem proibida, 
na contramão de uma cur-
va acentuada da PR- 458. O 
condutor do veículo perdeu o 
controle da direção e o carro 
acabou despencando de uma 
ponte estreita, afundando no 
rio Pirapó. Ele e outros três 
passageiros conseguiram se 
salvar, mas duas jovens que 
estavam no carro, uma de 15 
e outra de 18 anos, morreram 
afogadas.  

Embriaguez
Na ocasião Foi feito o teste 

do etilômetro, que constatou 
a embriaguez do motorista, 
identificado como Edevilson 
Lima Moreira, de 28 anos, 
residente no distrito de Alto 
Alegre, em Colorado (a 89 
km de Maringá). Moreira foi 
autuado administrativamen-
te em flagrante pelo artigo 
165 do Código de Trânsito 
Brasileiro,  que determina 
que dirigir sob a influência 
de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa 
que determine dependência 
é infração gravíssima [A pe-
nalidade - multa (cinco ve-
zes) (R$957,70) e suspensão 
do direito de dirigir por 12 

meses.  Posteriormente foi 
enquadrado pelo artigo 306 
da Lei 9.503/1997 do mesmo 
CTB por dirigir embriaga-
do. A medida administrati-
va é retenção do veículo até 

a apresentação de condutor 
habilitado e recolhimento do 
documento de habilitação]. 
Os corpos das jovens irmãs 
foram encontrados dias de-
pois do acidente, num ponto 

do Rio Pirapó a três quilô-
metros do local do acidente.

A Promotoria de Justiça 
sustenta que o motorista te-
ria assumido o risco de pro-
duzir o acidente e, por isso, 

ele foi denunciado por ho-
micídio doloso qualificado. 
O MP pediu também que a 
habilitação do motorista seja 
suspensa por medida caute-
lar.

bros do mensalão foram condenados, 
deixando o povo brasileiro satisfeito, 
pois, quem sabe, teria terminado de-
finitivamente a corrupção no país.  
Ledo engano. Agora, na crista da 
onda, fala-se nos tais Embargos In-
fringentes, que é um dispositivo ju-
rídico que poderá estar presente em 
ações penais de instâncias superiores, 
que poderá levar o réu a um novo 
julgamento, caso ele tenha tido qua-
tro votos pela sua absolvição durante 
o processo que o condenou. Como 
esse dispositivo está presente no Re-
gimento Interno do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e há um empate na 
votação dos ministros  de cinco votos 
a cinco ( a favor e contra de aceitar 
tais embargos), coube ao ministro 
Celso de Mello o voto de desempa-
te.  E aconteceu   exatamente o que 
já estava previsto, a votação de Mello 
a favor que  tais embargos infringen-
tes  fossem aceitos. Dos 12 réus,  nove 
terão novos julgamentos e  o assunto 
mensalão vai se arrastar por não sei 
quanto tempo (como queriam os ad-
vogados dos réus ), estando fadado a 
prescrever. Minha opinião: Pelo que 
se vê, devemos crer que pelas leis bra-
sileiras, jamais se chegará  com justi-
ça a uma decisão  final desse assunto, 
estando abertas as portas de saída 
para qualquer crime, principalmente 
do colarinho branco. Como vai ter 
um novo julgamento, deveria ser in-
cluído no processo, o réu mandante 
do esquema mensalão, o ex presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva. Será que 
o decano da Corte, Celso de Melo, 
com o seu imensurável saber jurídi-
co entende que o ex presidente Lula é 
inocente no caso mensalão? 

Botox
Botox, é a marca americana da To-
xina Botulínica, um complexo pro-
teíco purificado de origem biológica, 
obtido a partir das bactérias Clos-
tridium  botulinum. Há cerca de 25 
anos no mercado, o produto continua 
em alta no mundo inteiro e é hoje o 
procedimento estético não cirúrgico 
mais realizado no planeta.  Aplica-
do diretamente na musculatura em 
pequenas doses, o Botox bloqueia a 
liberação de acetilcolina ( um neuro-
transmissor) que leva a mensagem a 
musculatura para contrair.  Com isso, 
provoca o relaxamento do músculo 
temporariamente ( de 3 a 6 meses ), 
minimizando a contração involuntá-
ria e rigidez excessiva.  As aplicações 

de Botox  tem como finalidade me-
lhorar a qualidade de vida, atenuan-
do os sintomas e sequelas de várias 
doenças, cujos os efeitos das aplica-
ções  já são notados no terceiro dia da 
aplicação. Diminuição das rugas, das 
linhas de expressão e diminuir o en-
velhecimento da pele são as grandes 
aplicações do Botox no mundo mo-
derno. O produto deve ser aplicado 
por  profissionais de muita experiên-
cia, uma vez que a sua toxidade é 40 
vezes maior que os cianuretos.

Coisas do Cotidiano
• Totalmente desmoralizado, o STF 
deixou de ser a última instância de 
nossa JUSTIÇA, sendo sobrepujado 
pela POLÍTICA, a grande responsá-
vel pelos novos julgamentos do men-
salão;
• Ninguém quer mais ser professor.  
Num levantamento aleatório feito 
em cerca de  30 alunos do ensino 
fundamental perguntando o que eles 
queriam ser no futuro, nenhum deles 
respondeu que queria ser professor. 
Eis algumas  razões: ganha mal,  os 
alunos são mal educados, não nasci 
para isso, não tem  reconhecimento 
da sociedade além de correr sérios 
riscos de morte com alunos armados 
em plena sala de aula, intimidando 
professores e colegas, praticando 
bullyng.  O que você acha disso?;
• Na reinauguração das Unidades Bá-
sicas de Saúde de Ivaitinga e Barão de 
Lucena, o prefeito Gerson Zanusso 
disse que 85% de possibilidades do 
asfaltamentos dos quatro quilôme-
tros que liga Ivaitinga à Rodovia Júlio 
Zacarias já está garantido pelo DER 
( Departamento de Estrada de Roda-
gem ). Reina uma grande euforia nos 
dois Distritos pela entrega dos Postos 
de Saúde e também pelas possibilida-
des reais do asfaltamento tão sonhan-
do por aquelas comunidades;
• Muitos aplausos para a família Pe-
dro Men, responsável pela doação 
do terreno onde hoje se encontra a 
Unidade Básica de Saúde de Barão de 
Lucena. Com os olhos lacrimejantes, 
o empresário Pedro Men fez um bri-
lhante discurso de agradecimento;
• O que é barriga negativa?  É a nova 
onda sobre o abdômen. Barriga nega-
tiva é aquela barriga que de tão sequi-
nha, sem nenhuma gordura, faz com 
que os ossos do quadril e das costelas 
se projetem para frente. dando a sen-
sação de um abdômen convexo. Para 
conseguir uma barriga negativa, você 
terá que ter a genética para o caso, 
além de ingerir muita fibra, água e 
exercício;
• Testosterona, hormônio mascu-
lino, está sendo muito usado pelas 
mulheres para adquirir pernas e 
braços musculosos, além de reduzir 
substancialmente a quantidade  de 
gordura no corpo.  Funciona mui-
to bem para essas finalidades, mas 
poderá também trazer alguns pro-

blemas como engrossar a voz,  sur-
gimento abundante de pelos, acnes, 
crescimento exagerado do  clitóris, 
etc. Portando, muito cuidado no uso 
desse hormônio;
• Outra substância que está sendo 
muito usada pelos esportistas é a 
proteína albumina, muito eficaz no 
ganho de massa muscular.  Presente 
em quantidade na clara do ovo, sua 
digestão  é  bem  mais  fácil  que a 
carne, fazendo com que muitas pes-
soas  exageram chegando a ingerir até 
oito ovos inteiro por dia. Que loucura 
meu Deus! Não esqueça que a gema 
do ovo é riquíssima em colesterol. 
Vamos com calma para evitar um 
grande comprometimento renal pe-
las proteínas e as possíveis bactéria 
que poderão ser encontradas na clara 
de ovo, um excelente meio de cultura;
• Furby, um pequeno robô da déca-
da de 90, relançado com duas telas 
de LCD no lugar dos olhos, é a nova 
aposta do sonho de consumo das 
crianças no Dia das Crianças;
• A decisão da presidente Dilma 
Rousseff de não ir aos Estados Uni-
dos agora, parece ser mais uma deci-
são política que qualquer outra coi-
sa. Se ela fosse, com certeza, estaria 
dando apoio a Obama para invadir a 
Síria. A sua não ida vai lhe dar divi-
dendos políticos;
• O deputado Teruo Kato afirmou em 
sua locução na Ivaitinga que a empre-
sa Pontal Veículos, de sua proprieda-
de, irá instalar uma concessionária 
também em Nova Esperança, a exem-
plo da que já existe em Paranavaí. A 
empresa é revendedora da marca 
Chevrolet. Em Nova Esperança e re-
gião existem grandes consumidores 
do produto, segundo o deputado.
• Com problemas psiquiátricos, o 
americano Aaron Alexis, 34 anos, 
matou 12 pessoas em complexo da 
Marinha, em Washington, EUA. In-
dependente dos distúrbios do atira-
dor, começa a ser questionada a tal 
segurança máxima que os Estados 
Unidos tem apregoado por todos 
os cantos do mundo em suas bases 
militares. Nesse mesmo local onde 
aconteceu a chacina,  os funcionários 
entram e saem com a suas bolsas, 
mochilas,  sem qualquer revista ou 
detectores de metais. Que segurança 
é essa? A verdade é que segurança 

máxima não existe em nenhum lugar 
do mundo.

E a primavera chegou
No próximo dia 22 de setembro, do-
mingo, teremos início da primavera, 
a estação das flores e da varicela ( 
catapora ) também. No equinócio da 
primavera no hemisfério sul,  o dia 
será exatamente igual a noite. É uma 
estação onde há uma dominância dos 
florais por toda a parte, praças e par-
que floridos, convidativos para um 
passeio a pé ou de bicicleta das famí-
lias. Seria bom que as praças estives-
sem limpas, bem iluminadas, com as 
gramas cortadas  e árvores podadas, 
as Academias da Terceira Idade (ATI) 
recuperadas. Vamos andar pelas ruas 
e vê-las forradas de  flores amarelas 
e vistosas  das árvores  sibipirunas 
que embelezam a cidade. As pessoas 
portadoras de alergias respiratórias 
devem ficar precavidas com o trans-
porte dos grãos de pólen, das flores, 
que podem desencadear problemas 
respiratórios alérgicos mais graves. 
Com a chegada da estação das flores, 
o inverno decididamente disse adeus, 
deixando este ano uma baixa consi-
derável na economia pelas neves e 
geadas que castigaram os produtores 
rurais.

Corrupção: risco de vida
A corrupção nos contratos da Com-
panhia do  Metrô e  Companhia 
Paulista de Trens Metropolitano em 
São Paulo  feito por um cartel dos 
tucanos com empresas privadas vem 
acompanhada de uma mudança no 
conceito de gestão, o que resulta na 
piora do serviço e aumento no nú-
mero de falhas na operação e nos 
acidentes. A alteração ocorreu tanto 
na forma de contratação de obras 
quanto a  rotina  de manutenção de 
trens e trilhos, colocando em risco 
a vida de usuários e funcionários do 
sistema sob risco constante.  Antes, 
os trens eram anualmente desmonta-
dos e remontados com peças novas, 
ficando novinho em folha. Hoje. os 
carros novos vem sem janelas e as 
peças com vida útil vencidas,  passa 
muito tempo sendo usadas, pondo 
em risco os usuários. São afirmações 
de engenheiros e técnicos do sistema 
de manutenção em São Paulo con-

um momento de aprendizado 
e também diversão, e ainda, 
transmite a preservação do 
verde para as gerações futuras.”

Já no próximo dia 30 des-
te mês, na Unidade Iguatemi, 
a premiação do Concurso de 
Frase com o tema ‘Árvore’ será 
realizada e divulgada para os 
alunos. Para o primeiro lugar, 
o vencedor receberá um tro-
féu e uma bicicleta, já os pre-
miados do segundo e terceiro 
lugar receberão uma mochila,                                                                                            
contendo estojo escolar e jogo 
educativo. 

Além do distrito de Iguate-
mi, o Semeando o Verde tam-
bém contempla as unidades 
da Usina Santa Terezinha em 
Ivaté, Tapejara, Cidade Gaú-
cha, Paranacity, Rondon, São 
Tomé e Terra Rica, no Paraná e 
no Rio Paraná, no Mato Gros-
so do Sul. Este ano, serão plan-
tadas mais de 25 mil mudas de 
árvores nativas e frutíferas. 
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Desde quando o mundo é 
mundo são notórias as diferen-
ças entre o homem e a mulher, 
as diferenças começam na ana-
tomia e terminam no modo de 
agir e pensar.

A cabeça do homem é for-
mada por um conjunto de cai-
xinhas. Os conteúdos dentro 
destas caixas não se misturam 
em nenhuma hipótese. Por 
isto existe uma caixa para cada 
coisa. Tem a caixa dos filhos, a 
caixa da casa, a caixa do rela-
cionamento, a caixa do futebol, 
a caixa das mulheres e uma in-
finidade de caixas, cada uma 
com um único tema especifico. 
Mas tem um detalhe, o homem 
nunca abre mais de uma caixa 
por vez, sendo assim trata um 
assunto por vez.

As mulheres não guardam 
seus assuntos dentro de cai-
xas, pelo contrário, ta tudo 
misturado. É como se fossem 
um emaranhado de fios de di-
versas cores, com diversos as-
suntos, relacionados entre si o 
tempo todo. O fio responsável 
pela família está ligado com 
o do supermercado, que por 
sua vez está ligado com o das 
amigas, que está ligado com a 
tampa do banheiro levantada e 
por aí vai. Deu para entender? 
As mulheres conseguem falar 
sobre várias coisas ao mesmo 
tempo sem ao menos se perder 
no assunto. E ainda são capazes 
de fazer várias coisas ao mesmo 
tempo.

Mas tem uma caixa que é a 
preferida dos homens e, acre-

dite, não é a do sexo. A caixa 
que eles mais gostam é a caixa 
do nada. Isso mesmo, a caixa do 
nada. Os homens, quase sem-
pre, ficam em estado vegetativo 
olhando para o nada, basta uma 
oportunidade e você vai ver 
o homem parado, parece um 
morto-vivo. Quando isto acon-
tece, é porque o homem abriu a 
caixa do nada. É uma maneira 
dele aliviar o estresse e a tensão, 
e isto é absolutamente normal. 
Um homem sentado na frente 
da TV passeando pelos canais, 
cena típica masculina, caso a 
esposa perguntar para ele o que 
ele está pensando, a resposta vai 
ser: nada, e o pior acredite que 
é verdade. Para um bom rela-
cionamento a mulher não deve 
incomodar o homem quando 
ele estiver acessando a caixa do 
nada, não faça isso sempre es-
pere ele ter tempo ou acabar o 
que está fazendo, pois só neste 
momento você realmente terá a 
atenção dele. 

Quando a mulher realmente 
quiser ser ouvida espere o mo-
mento certo e assim obterá êxi-
to, do contrario as brigas irão 
acontecer.

Amar é muito simples, 
mas conquistar todos os dias a 
mesma pessoa é uma façanha 
bastante difícil mais não im-
possível. Independentemente 
da caixa ou do fio ame inten-
samente e dê sempre o seu me-
lhor, porque você pode colocar 
seu amor dentro da caixa e fazer 
um laço com o fio e ser presen-
teado com a felicidade.

A mulher sábia edifica 
o seu relacionamento!

PMDB- NOVA ESPERANÇA – NOVO DIRETÓRIO
Domingo ultimo os con-

vencionais do Partido 
do Movimento Demo-

crático Brasileiro – PMDB – de 
Nova Esperança se reuniram 
em Convenção Municipal com 
o objetivo de formar o novo Di-
retório do PMDB de Nova Espe-
rança.

A Convenção foi realizada 
na Câmara Municipal, das 9:00 
as 12:00 reunindo militantes e 
simpatizantes do velho PMDB 
de guerra, do Senador Roberto 
Requião, bem como muitos ati-
vistas do PMDB  JOVEM.

Essa atração que o PMDB 
exerce sobre a população vem de 
ser o Partido cuja ideologia faz 
um casamento perfeito com o 
atual Movimento de Rua, que foi 
berço do “MDB” na eterna luta 
contra o autoritarismo e ditadu-

ra, e cuidando esmeradamente 
pela manutenção e fortaleci-
mento da Democracia no Brasil.

A juventude busca um par-
tido coerente em suas lutas e o 
PMDB, tradicionalmente, se re-
nova pelo seu espírito altamente 
democrático.

A Convenção ouvindo os 
clamores dos convencionais do 
PMDB, também deu indícios do 
retorno efetivo do empresário 
Silvio Chaves ao cenário políti-
co, visando as disputas eleitorais 
para deputado no próximo ano e 
pela prefeitura de Nova Esperan-
ça num futuro próximo.

Para tanto ficam convocada 
a militância Peemedebista Nova 
Esperancense para as próximas 
batalhas eleitorais, agora sob co-
mando do novo diretório, que 
assim ficou constituído:

COMISSÃO EXECUTIVA DO PMDB – 
NOVA ESPERANÇA – 2013/2015

Presidente: Silvio Chaves
1° Vice-presidente: João 
Passo Gauna
2° Vice-presidente: Luis 
Longhin
Secretário Geral: Ossamu 
Hashimoto
Secretário Adjunto: José 
Arlindo Zacharias
Tesoureiro:  Demerval Cardia
1° Vogal: Florindo Ciorlin
2°  Vogal: Omiro Rodrigues
1° Suplente: José Arlindo 
Pelozzo
2° Suplente:  Belizia Santos 
Silva
3° Suplente:  Paulo Cesar 
Fugazza

4° Suplente:  José Figueiredo 
Filho

Líder da Bancada na Câ-
mara Municipal – Laercio 
Mazzocato Salvaterra
Delegado a Convenção Esta-
dual: Silvio Chaves e Osvaldo 
da Silva Padua
Suplente a Convenção Esta-
dual:   Claudio Antonio de 
Brito e Demerval Cardia

Conselho Fiscal:  Haroldo 
Marques Bezerra, Didnei 
Alves Martins, Osmar Costa 
Vidual, Valdecir Dosso, João 
Alves de Moura

Suplentes Conselho Fiscal: 
Nelson Pires Chagas, Getulio 
Gonçalves de Lima, Richard-
son Marcelo Veloso Vieira, 
Celito Schuelter e José Carlos 
F. Magalhães.

Comissão de Ética e Disci-
plina:  José Belentani, Neide 
Balestra Magalhaes, Francisco 
Balbo, Luis Bernardi, Ademir 
Toná e Elizeu Zanetti.
Suplentes Comissão de Ética 
e Disciplina: Altair Apare-
cido Leite, Wilson Ferreira 
Gomes, Iran Costa Vieira, 
Wilson Labes e Wagner 
Rodrigues

Fotos: Osvaldo Vidual

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

[O
pinião]

Como filho de um professor 
de Língua Portuguesa cresci ou-
vindo de várias pessoas, alunos 
ou não a reclamação de que o 
Português é muito difícil. Alguns 
diziam serem complexas as ter-
minologias adotadas pela Gra-
mática, além da dificuldade de 
escrever e falar bem.

Hoje sei que Richa com (ch) 
é o sobrenome do governador do 
Estado. Já a palavra “rixa” com (x) 
me faz lembrar as aulas de Direito 
Penal II na faculdade que descre-
ve o crime tipificado pelo artigo 
137 do Código Penal, em resumo 
a rixa é uma luta envolvendo pelo 
menos 3 pessoas e que se caracte-
riza pelo tumulto, pela confusão, 
de tal forma que não se consegue 
distinguir a conduta de cada par-
ticipante.

Os bastidores da política aos 
poucos começam a ficar aque-
cidos. O governador Beto Richa 
é naturalmente pré candidato a 
reeleição, ao tempo em que o se-
nador Requião (PMDB) tenta se 
colocar como postulante a vaga, 
na briga ainda aparece a ministra 
Gleisi (PT). Desta forma está ini-
ciada a rixa.

Como estrategistas de guerra, 
os políticos vão se estruturan-
do em seus partidos. Na sema-
na passada pelo twitter Requião 
classificou a executiva estadual 
do PMDB como “gangue” devi-
do à impugnação da convenção 
realizada em julho. Ainda há 
indícios que o senador poderá 
buscar abrigo em outra sigla para 
disputar o Palácio Iguaçu em 
2014, na mesma semana Requião 
ainda disparou pelo twitter con-
tra os deputados peemedebistas 
que votaram pela privatização da 
Sanepar chamando de “moleques 
irresponsáveis”. Há duas semanas 
o peemedebista disse ao blog do 
Esmael Morais, que se eleito go-
vernador novamente, “vai cance-
lar esse acordo com os acionistas 
do grupo Dominó e que encam-

pará a Sanepar”, afirmou Requião.  
Se ele encampar a empresa como 
fez com o Pedágio... com a famo-
sa frase: “ou abaixa ou acaba”, os 
paranaenses podem ficar tran-
quilos!

Já a petista Gleisi deve mes-
mo ser confirmada como can-
didata ao governo. Na visita do 
presidente do partido, deputado 
estadual Enio Verri ao Jornal 
Noroeste, ele confirmou o nome 
da ministra como pré candidata, 
apesar dela ainda não querer falar 
no assunto. De maneira muito es-
tratégica Gleisi anunciou de Bra-
sília ao lado da presidente Dilma 
e do Presidente mundial da Audi, 
Ruper Stadler, investimentos de 
R$ 504 milhões da montadora 
em São José dos Pinhais, região 
metropolitana de Curitiba.

Por sua vez Beto Richa na 
manhã de quarta-feira, 18 de se-
tembro, disse no Palácio Iguaçu 
na presença dos dois principais 
executivos da companhia, Rupert 
Stadler (presidente mundial) e 
Bernd Martens (vice-presidente), 
que o governo do Paraná foi de-
cisivo para o retorno da Audi ao 
Brasil. “É um investimento que 
consolida o Paraná como um dos 
maiores polos automotivos do 
País. Demonstra ainda o resgate 
da confiança de investidores in-
ternacionais no Estado”, afirmou 
Beto Richa. As negociações entre 
o governo estadual e a montadora 
começaram há cerca de seis me-
ses e foram lideradas diretamente 
por Richa.

Enfim, aos poucos a políti-
ca estadual começar a desenhar 
seu quadro para 2014. A rixa 
entre os pré candidatos já pode 
ser configurada. Já que o Richa 
existe quem sabe o pensamento 
do senador Requião é somar com 
os votos de Gleisi ou vice versa e 
forçar um possível segundo turno 
numa eventual disputada com o 
governador. O páreo será acirra-
do.

Rich(x)a de Requião e Gleisi

1° Copa Amidos Pasquini de  Futebol Suiço

4ª RODADA - 21/09/2013
Campo: MRG

14:15 - MRG/Fido Dio x Tokio Chopperia/Gebon
15:15 – Móveis Brasil x Natucor
16:15 – Sucão C.E. x Top Farma/Auto Escola Regional

Campo: Tuna
14:15 – Tropa de Elite x Amigos F.C.
15:15 – Tessarollo Auto Peças x Nelore Valente
16:15 – Estância Ouro Verde x Agro Brasil/Farmais 

Gerson entrega viatu-
ra para a Defesa Civil 

de Nova Esperança

Prefeito Gerson Zanusso 
entrega viatura zero para 
a Defesa Civil, mais uni-

forme e equipamentos tudo com 
recursos do município, presentes 
o vice prefeito Fábio Yamamoto, 
o presidente câmara vereador 
Roberto Pasquini, os vereadores 
Salvaterra, professor Cláudio, 
Dirceu Trevisan e Issamu Koba-

yashi. O major Jorge de Marin-
gá acompanhado do sargento 
Honorio, foram recebidos pelos 
sargento da unidade de Nova 
Esperança Vanderley Masquetti 
e equipe de trabalho do municí-
pio. O carro custou R$ 27.950,00 
e os equipamentos, mobiliários e 
uniformes somaram a quantia de 
R$14.475,00

Vereador Moyses da Copel, Presidente da Câmara, verea-
dor Roberto Pasquini, vereador Dirceu Trevisan, sargento 
Vanderley Masquete da corporação local, prefeito Gerson 

Zanusso, major Jorge de Maringá, vereador professor 
Cláudio, vice prefeito Fabio Yamamoto, vereador Salvaterra, 
vereador Issamu Kobayashi e combatentes da defesa civil.
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Irresponsabilidade plena
O que leva um indivíduo, de forma inconseqüente, se embriagar até 
altas horas, depois pegar a estrada no ‘retorno’ pra casa, com o carro 
lotado acima do permitido por lei, imprimir alta velocidade em tre-
cho onde o permitido é muito menor além de ultrapassar em local 
proibido? Atos inconseqüentes e impensados geram conseqüências. 
Foi isso que fez um jovem de 28 anos ao sair do Rodeio de Atalaia. 
Seu carro, um veículo Gol estava abarrotado de pessoas (06 no to-
tal). 0.48 miligrama de álcool por litro de ar, superior ao máximo 
(0,3  miligrama de álcool por litro de ar) . Segundo consta nos autos 
um dos que estavam no carro quis dirigir o carro, ao ver que seu 
colega não estava em condições normais. O motorista teria dito as-
sim: “Eu tenho uma raiva quando falam que eu estou ruim!” Consta 
ainda que o condutor além de beber na Festa de Rodeio, teria inge-
rido algumas latas de cerveja na casa de uma das pessoas que estava 
no veículo. A combinação errada, álcool + direção culminou com 
a morte de duas ocupantes do veículo, que caiu no Rio Pirapó, nas 
proximidades de Atalaia.  Os corpos das duas irmãs de 15 e 18 anos 
foram encontrados dias depois, distante mais de 3 quilômetros de 
onde o carro havia despencado no Rio. Com base nisto, o Ministério 
Público denunciou o motorista do carro por homicídio doloso qua-
lificado. Conforme matéria na página 03 desta edição, a Promotoria 
sustenta a tese que o motorista teria assumido o risco de produzir o 
acidente. Qual a sua opinião sobre o caso?

Jovens-perdas
Cresce cada vez mais o número de jovens que tem suas vidas colhi-
das prematuramente pelos mais diversos fatores. Se você buscar no 
almoxarifado da sua memória, com toda certeza será capaz de ela-
borar uma extensa lista com amigos e conhecidos que partiram de 
forma estúpida, ainda na flor da idade. Álcool, drogas, direção peri-
gosa culminando com acidentes com carros e motos, inobservância 
às regras de segurança estão entre os principais fatores. Difícil a so-
ciedade absorver e mais do que isto, conviver com tais perdas. Certo 
dia ouvi uma mãe dizer que quando seu filho sai de casa, fica com 
o coração na mão. “Não consigo fechar os olhos enquanto ele não 
chega”, relatou. O ser humano tem a tendência de copiar modelos. 
Muitos destes jovens tem o 1º contato com a bebida ainda criança, 
muitas vezes incentivados pelos próprios pais, que molham a chu-
peta do pequeno na cerveja e dá para ele ‘experimentar’. O que dizer 
então das festas infantis regadas exacerbadamente à bebidas alcoó-
licas, incutindo na mente das crianças que diversão está atrelada ao 
consumo de álcool, principal porta de entrada para outras drogas? 
Não esqueça, o que semeamos hoje um dia a colheita virá!

Preparativos
Alguém poderia informar a quantas andam os preparativos para a 
campanha deste ano da Associação Comercial? A expectativa dos 
comerciantes é de que, além de bons prêmios, como ao que pare-
ce teremos, a entidade promova o enfeite das ruas e avenidas no 
propósito de atrair os consumidores com o turismo natalino, o que 
teria como desdobramento o aumento nas vendas, desejo dos co-
merciantes locais, que para tanto recolhem suas mensalidades além 
de adquirir os kits da campanha. Como se sabe o final de ano é o 
período de um substancial acréscimo nas vendas. Investir nos enfei-
tes da cidade além de atrair consumidores da região, evitaria a fuga 
dos locais para outras cidades a exemplo de Maringá e Paranavaí, 
historicamente muito bem iluminadas no Natal!

Retaliação ao Gaeco?
Promotores de justiça elevaram o tom das críticas à Secretaria de 
Estado da Segurança Pública (Sesp) pela decisão de fazer um ro-
dízio de policiais lotados no Gaeco – o grupo de combate ao cri-
me organizado do Ministério Público (MP) do Paraná. Para eles, a 
medida é uma clara retaliação ao trabalho do órgão, prejudicando 
as investigações em andamento e desestabilizando os policiais que 
hoje prestam serviços ao MP. Em nota oficial, o Grupo Nacional de 
Combate às Organizações Criminosas (GNCOC) manifestou preo-
cupação com a implantação do rodízio no Gaeco do Paraná. O ór-
gão ressaltou que isso pode gerar reflexos em todo país em razão da 
necessidade de mútua colaboração entre os Gaecos estaduais.

Minirreforma eleitoral
Após a aprovação de algumas emendas, o Senado concluiu, esta se-
mana a votação do projeto da minirreforma eleitoral e encaminhou 
o texto para a Câmara dos Deputados. A matéria regulamenta di-
versas questões relacionadas às campanhas e ao processo eleitoral. 
Por isso, precisa ser votada e sancionada até o dia 4 de outubro para 
valer nas eleições do ano que vem. Entre as principais mudanças 
estabelecidas no projeto está a proibição de que os partidos troquem 
seus candidatos na véspera da eleição, como ocorre atualmente. O 
texto estabelece que a mudança tem que ser feita até 20 dias antes 
do pleito. O texto também proíbe que o presidente da República que 
for candidato à reeleição faça pronunciamento em cadeia nacional 
de rádio e televisão para se promover ou atacar candidatos da opo-
sição. Outro ponto da atual lei eleitoral que é alterado no projeto é 
o que trata da propaganda de boca de urna. O texto estipula multa, 
além da prisão, para quem praticar a divulgação de candidato no dia 
da eleição. A minirreforma eleitoral ainda proíbe a propaganda em 
faixas, muros e placas e o adesivamento total de carros, chamado 
de envelopagem. Ficam permitidos adesivos de até 50 centímetros 
no vidro traseiro e a emissão de opinião pessoal em redes sociais na 
internet. Foi imposto ainda um limite de contratação de cabos elei-
torais. Uma emenda pretendia impedir a doação de empresas para 
as campanhas, mas foi rejeitada pelo plenário.

“Homens e nações não são grandes por causa dos 
bens que possuem, mas pela riqueza de suas virtu-

des”. Edwin Louis Cole (1922-2002)

Prefeito Gerson Zanusso 
reinaugura os postos de saúde 
de Barão de Lucena e Ivaitinga

Cerimônia informal, com o 
jeito da atual administração, 

assim foi a reinauguração dos 
postos de saúde dos distritos 

de Barão de Lucena e Ivaitinga

As palavras de abertura 
foram feitas pelo médico 
Dr. Juarez de Oliveira, 

que está a frente dos dois distritos 
há onze anos. Dr. Juarez agrade-
ceu o empenho da administração 
em acelerar as reformas e am-
pliação nos dois postos e dirigiu 
elogios a equipe do PSF tanto de 
Barão de Lucena, quanto de Ivai-
tinga. 

Fizeram uso da palavra o Pre-
sidente da Câmara vereador Ro-
berto Pasquini, o deputado Esta-
dual Teruo Kato, o Secretário de 
Saúde Eder Sanches, e uma pala-
vra especial do ex-vereador Pedro 
Men, cuja família doou o terreno 
para a construção do posto de 
saúde de Barão de Lucena. Todos 
enalteceram o compromisso da 
administração em dar atenção 
especial a saúde, ações que vem 
sendo percebidas com melhoras 
a cada dia.

Uma palavra da bíblia segui-
da de uma oração foi comandada 
pelo pastor Rui, da Primeira Igre-
ja Batista de Nova Esperança.

O Prefeito Gerson Zanusso, 
falou em Ivaitinga que além das 
obras de reforma e ampliação dos 
postos, também está empenhado 
na pavimentação do trecho da 
rodovia Julio Zacarias até a sede 
do distrito, um trecho de aproxi-
madamente 3.800 metros. Já em 
Barão de Lucena, Gerson agrade-
ceu a família Men, pela atitude da 
doação do terreno, e disse que a 
ambulância adquirida pelo mu-
nicípio no valor de R$66.000,00, 
com muita economia ficara a 
disposição dos dois distritos agi-

lizando assim a locomoção de 
pacientes até a sede do município, 
oferecendo com isso a tranqüi-
lidade do socorro estar perto da 
necessidade.

Prestigiaram o evento, os ve-
readores Dirceu Trevisan, Graça 
Bordin e Moyses da COPEL, tam-
bém os secretários da Fazenda 
Yudi Iamamoto, do meio ambien-
te Dorival Boregio, da Agricultura 

Francisco Bezerra, de obras João 
Coleone e da assistência social Bel 
Cardoso Escobar, também se fez 
presente o Diretor Clinico Dr. Ali 

Nagib Abdalah, alem das equipes 
do PSF, de Barão e Ivaitinga, fun-
cionários e diretores do NIS.

Assessoria de Imprensa

Fotos: Divulgação

Uniflor comemora 
a Independência do 

Brasil com festividades
O Departamento de Cul-

tura juntamente com o 
Departamento de Edu-

cação e Esporte e com o apoio 
da Prefeitura Municipal realizou 
durante a Semana da Pátria re-
creação com as crianças da Esco-
la Municipal, atividades esporti-
vas e Show de Danças Culturais 
com a presença do Município 

de Nova Esperança, Escola Mu-
nicipal Menino Jesus e Contra 
Turno Social do Município de 
Uniflor. Foi o destaque da noite 
a apresentação da Evolução das 
Bandeiras com a participação 
dos alunos do Colégio Estadual e 
da comunidade que também foi 
apresentado em Nova Esperança.

Encerrando as festividades 
foi apresentado um Show Ases de 
Motociclismo de Londrina. 

Fotos: Osvaldo Vidual
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Inaugurada a nova sede da OAB 
Subseção de Nova Esperança

Foi inaugurada na noite de 
quarta-feira, 18 de setem-
bro, a nova sede da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB), 
Subseção de Nova Esperança.

Estrategicamente localizada 
em frente ao Fórum, as novas 
instalações da OAB em Nova Es-
perança somam, ao todo, 579,60 
m² de área construída com re-
cursos próprios da OAB-PR. A 
obra foi executada pela Cons-
trutora Manzotti. O novo prédio 
conta com um auditório para 
realização de eventos de cunho 
acadêmico e científico, com ca-
pacidade para 100 pessoas para 
realização de cursos telepresen-
ciais e espaço destinado à reali-
zação de confraternizações.

O padre Eduardo Belotti fez 
a benção inaugural, destacando 
a importância do direito e da 
justiça para todas as pessoas.

Após a benção aconteceu o 
descerramento da placa da nova 
sede da OAB Nova Esperança 
com a participação do presiden-
te da seccional Paraná, Juliano 
Breda, presidente da Caixa dos 
Advogados, José Augusto No-
ronha, conselheiro federal, José 
Lúcio Glomb e o presidente da 
subseção, Edson Olivatti. O lo-
cal ainda ganhou uma placa de 
homenagem especial ao ex-pre-
sidente José Lúcio Glomb.

Já no auditório da instituição 
houve diversas homenagens da 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

diretoria local para os membros 
da OAB Estadual e integrantes 
do Conselho Federal, além dos 
ex-presidentes da subseção lo-
cal – José Gerônimo Benatti, 
Amaury Sérgio Santoro Felipe e 
Edson Elias de Andrade.

Abrindo os discursos, o pre-
sidente da Subseção da OAB de 
Nova Esperança, Edson Olivat-
ti relembrou através da ata de 
criação das subseção local os 
esforços realizados nas gestões 
anteriores para a construção da 
obra e ressaltou a importância 

A solenidade de inauguração da nova sede da OAB subseção Nova Esperança foi presti-
giada por autoridades e membros da Seccional Paraná e conselheiros federais da OAB

Os ex-presidentes da OAB Subseção Nova Esperan-
ça, Amaury Felipe e José Benatti foram homenagea-
dos recebendo juntamente com o atual presidente 
Edson Olivatti a chave simbólica do novo prédio

do local para a cidade. “Entre-
gamos hoje para a sociedade de 
Nova Esperança um espaço para 
o exercício da cidadania, que foi 
construído com honra e digni-
dade pelos advogados da nossa 
instituição”, declarou Olivatti.

De acordo com o presidente 
da Subseção de Nova Esperança, 
advogado Edson Olivatti “a sede 
própria era um sonho de mui-
tos anos que conseguimos con-
quistar em dezembro de 2010 
na época do então presidente 
José Lúcio Glomb. A vitória é 
de todos os advogados da Sub-
seção Nova Esperança que além 
da sede, congrega advogados 
de Atalaia, Colorado, Cruzeiro 

do Sul, Floraí, Flórida, Lobato, 
Paranacity, Presidente Castelo 
Branco, Santo Inácio, São Carlos 
do Ivaí, São Jorge do Ivaí e Uni-
flor. Sendo Comarcas as cidades 
de Nova Esperança, Colorado e 
Paranacity”, salientou Olivatti.

“O planejamento do novo 
prédio foi elaborado para aten-
der as expectativas dos advoga-
dos da região de Nova Esperança 
e contribuir para que estes pro-
fissionais melhorem suas con-
dições de atuação”, afirmou o 
presidente da OAB-PR, Juliano 
Breda.

Breda ainda destacou a im-
portância da Ordem para a so-
ciedade. “A OAB-PR é uma ins-

tituição que atua não apenas em 
defesa da classe dos advogados, 
mas que defende a cidadania, a 
coletividade. Agora temos aqui 
não apenas a casa do advogado, 
mas do cidadão que poderá ter 
aqui atendidas as suas demandas 
sociais”, afirmou o presidente da 
seccional do Paraná.

“A advocacia só tem a ganhar 
com este novo espaço que dispõe 
de todos os requisitos necessá-
rios para desempenharmos bem 
a nossa função. Sala de aula, au-
ditório para eventos e uma Sala 
da CAA-PR entre outros”, disse 
José Augusto de Noronha, pre-
sidente da Caixa dos Advogados 
do Paraná.

Para o presidente da OAB-
-PR, Juliano Breda, a inaugu-
ração da nova sede da entidade 
em Nova Esperança tem impor-
tância histórica para Ordem. 
“É uma extrema felicidade po-
dermos colocar à disposição 
dos advogados e da população 
novaesperancense os serviços 
da Ordem de forma condigna 
e adequada. Aqui, na nova sede 
está tudo preparado para aten-
dermos a sociedade de Nova Es-
perança”, afirmou Breda.

Hoje em Nova Esperança e 
comarcas jurisdicionadas exis-
tem cerca de 200 advogados, 
estando neste fato a necessidade 
de um espaço adequado para 
melhor atendê-los.

Além dos advogados que 
compõem à subseção, estive-
ram presentes na cerimônia de 
inauguração da nova sede, o 
presidente da Seccional Para-
ná, Juliano Breda, o presidente 
da Subseção Nova Esperança, 
Edson Olivatti, o presidente da 
Caixa de Assistência da OAB 
Paraná, José Augusto Araújo 
de Noronha, o ex-presidente da 
Seccional e conselheiro fede-
ral, José Lucio Glomb, o conse-
lheiro federal, César Moreno, o 
presidente da Câmara de Nova 
Esperança, Wilson Roberto Pas-
quini, o vice-prefeito de Nova 
Esperança, Fabio Yamamoto, o 
secretário municipal da admi-
nistração, Alexandre Manzotti, 
diretores da OAB-PR, Cássio Li-
sandro Telles, Iverly Antiqueira 
Dias Ferreira e Oderci José Bega, 
a ouvidora geral, Maria Helena 
Kuss, os diretores da OAB sub-
seção Nova Esperança, Antonio 
Cardin, Elizabeth Massumi Toi, 
Reginaldo Mazzetto Moron e 
Mauro Yutaka Aida, além da juí-
za criminal dra. Ana Lúcia Pe-
nhalbel de Moraes, a promotora 
dra. Maria Sonia Freire Garcia, o 
delegado da Polícia Civil, Flávio 
de Almeida Medina e o tenente 
da Polícia Militar, Josuel Mar-
tins, entre outras autoridades 
presentes ao evento.

Edilaine de Fátima Marques 
juntamente com Wilson Guar-
nieri entregaram a homena-
gem ao presidente da Caixa 

de Assistência dos Advogados, 
José Augusto de Noronha

Ao centro o presidente da OAB-Paraná, Juliano Breda junto 
com a diretoria da subseção Nova Esperança, Mauro Aida, An-
tonio Cardin, Massumi Toi, Reginaldo Moron e Edson Olivatti

Elizabeth Massu-
mi Toi homena-

geou o presidente 
da OAB-Paraná, 
Juliano Breda  

Representando os servidores da OAB Subseção Nova Esperança, Sueli 
e Samara junto a diretoria, seccional do Paraná e conselheiros federais.

Ministério Público expede recomendações para 
correção de irregularidades na Prefeitura de Colorado

A 1° Promotoria de 
Justiça de Colorado 
expediu, nas   últi-

mas semanas, diversas reco-
mendações administrativas à 
Prefeitura Municipal, a fim de 
garantir mais transparência 
na aplicação e no gerencia-
mento dos recursos públicos.

 Nos documentos, o Mi-
nistério Público pede a so-
lução imediata de diversas 
irregularidades. Uma delas 
refere-se ao Portal da Trans-
parência, disponibilizado no 
site do município de Colo-

rado, que terá de ser aperfei-
çoado no prazo de 60 dias. 
De acordo com a Promoto-
ria, análise realizada durante 
o mês de agosto revelou que 
dados básicos e indispensá-
veis faltavam no Portal, como 
informações relativas a ser-
vidores públicos, licitações, 
contratos e execução de con-
vênios. 

Outras situações pontuais 
também terão de ser resol-
vidas com celeridade pelo 
Município. Em uma das re-
comendações, o MP orienta 

que a Prefeitura descreden-
cie, por meio de processo ad-
ministrativo, duas empresas 
do cadastro de licitantes. De 
acordo com o promotor de 
Justiça Bruno Vagaes, as em-
presas seriam “de fachada”. 
“Estamos investigando estas 
empresas e verificamos que 
elas não têm o mínimo apa-
rato financeiro, humano e 
material para a execução dos 
serviços públicos pretendidos 
nas licitações. Ou seja, ‘são de 
fachada’”, afirma o promotor.

A Promotoria recomen-

dou ainda que a Prefeitura 
envie projeto de lei à Câma-
ra Municipal no prazo de 30 
dias, objetivando a correção 
dos valores das diárias pagas 
ao Executivo. Uma lei mu-
nicipal de 1991 fixa a diária 
do prefeito e dos demais ser-
vidores públicos em valores 
que vão de um a dois salários 
mínimos, quantias muito su-
periores àquelas recebidas 
por autoridades máximas da 
República, como Ministros 
de Estado e do Supremo Tri-
bunal Federal. 

“Essa lei é absolutamente 
desarrazoada, na medida em 
que confere verdadeira remu-
neração indireta aos agentes 
públicos. Somente o prefeito 
municipal, recebeu R$ 49 mil 
entre janeiro a agosto deste 
ano, em verbas desta espécie. 
A prefeitura terá de corrigir 
esses valores a patamares in-
feriores”, disse Vagaes.   

O promotor recomendou 
que, até que se corrija o valor 
das diárias por lei, o municí-
pio deixe de aplicar a lei atual, 
em razão de sua inconstitu-

cionalidade material. 
Confira a íntegra de duas 

recomendações, relativas ao 
portal da transparência e ao 
valor das diárias. A reporta-
gem entrou em contato na 
manhã de quinta-feira,19, 
por volta das 11:00hs com o 
vice-prefeito do município 
Luis Carlos Miosso e o mes-
mo declarou que a adminis-
tração está se adequando às 
recomendações do Ministério 
Público. 

Assessoria de Imprensa 
MP/PR

Fotos: José Antônio Costa
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES
E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA -PR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

SUS – Sistema Único de Saúde 
RUA 31 DE MARÇO, 950 – TELEFAX: (44) 3252-1209 

__________________________________________________________ 
Gestão 2013 / 2016 

 
CONVITE  

  
A Prefeitura Municipal de Nova Esperança, através da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo ao que 
determina a Lei Federal LC nº141 de 13/01/2012, artigo 36, § 5º e Emenda Constitucional, nº 29 de 
13.09.2000. Convida para participar da Audiência Pública - Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2013, 
a realizar-se-á no dia 27 de setembro de 2013 às 13h30 horas, na Câmara Municipal de Nova Esperança - 
Paraná.  
  
  

EDER MARTINS SANCHES 
Secretario Municipal de Saúde 
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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
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Nova Esperança - PR
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
CRIAÇÃO DE ONG 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

 
 Convidamos as pessoas interessadas para a Assembleia de 
Fundação da Associação Resgate, a comparecerem no dia 27 de 
setembro de 2013 às 19:30 horas, na Rua Cristóvão Colombo, 
1280, Centro, Alto Paraná, PR, onde será realizada a Assembleia 
de Fundação dessa associação.   
 Será votado projeto de Estatuto Social, eleição dos membros 
do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da 
Diretoria, assim como definida a sede da Associação  
 
Alto Paraná, 18 de setembro de 2013 
 
Andre Luis de Souza 
Comissão Organizadora 
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Anuncie aqui! |44| 3252-3908 | contato@jornalnoroeste.com
ClassiNoroeste

O Classificado do Jornal Noroeste

IMÓVEIS
VENDE

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)

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.

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

Dia 01/10 inicia o curso de 
COSTUREIRA INDUSTRIAL. 
Interessados procurar o CRAS 

para maiores informações
- PRECISA-SE URGENTE - Vaga para 
AJUDANTE DE MECANICO de cami-
nhão. 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.
- Vaga para Caixa. Dia 25/09 às 10h haverá 
o processo seletivo para trabalhar na Farmá-
cia São Paulo. Interessados comparecer na 
Agência do Trabalhador para entrevista.
- Vaga para PEDREIRO, CARPIN-
TEIRO, ENCANADOR, ARMADOR, 
PINTOR, SERVENTE DE PEDREIRO, 
para trabalhar na A YOSHII MARINGA 
ENGENHARIA. Interessados comparecer 
na Agência do Trabalhador.
- 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 GUILHOTINA 
para trabalhar na NOMA. Interessados 
comparecer na Agência do trabalhador para 
preenchimento da ficha.
- Vaga para AUXILIAR DE ES-
CRITÓRIO, MOTORISTA (CNH-
-D/E), OPERADOR DE TRATOR 
(CNH B), AJUDANTE GERAL 
(PLANTIO,VINHAÇA,INDÚSTRIA, 
HERBICIDA), SOLDADOR, LUBRIFI-
CADOR, BORRACHEIRO, MECÂ-
NICO, VIGIA para trabalhar na USINA 
SANTA TERESINHA de Iguatemi. 
Interessados comparecer na Agência para 
preenchimento da ficha.
- Vagas para AUX DE PRODUÇÃO IN-
DUSTRIAL, EMPACOTAMENTO, GE-
RAÇÃO DE VAPOR, TRATAMENTO 
DO CALDO, AUX ADMINISTRATIVO, 
AUX ALMOXARIFADO, MECÂNICO, 
BORRACHEIRO (CNH D), 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 DESCARGA. 
Interessados comparecer na Agência do 
trabalhador. 

HÁ VAGAS PARA:  AJUDANTE 
DE AÇOUGUEIRO / AÇOUGUEIRO, 
AJUDANTE DE BUFFET, AJUDANTE 
DE CARGA E DESCARGA, AJUDANTE 
DE CONFECÇÃO, AJUDANTE GERAL, 
AJUDANTE DE MOTORISTA, ATEN-
DENTE DE BALCÃO, ALINHADOR 
DE PNEUS, AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO (PPD), AUXILIAR DE ADMINIS-
TRAÇÃO, AUXILIAR DE ESTUDIO, 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO, AUXILIAR 
DE SOLDADOR, BALCONISTA DE 
CREDIÁRIO, CABELEIREIRA, CAIXA, 
CALDEIREIRO, COSTUREIRA EM 
GERAL, COZINHEIRA / AUXILIAR DE 
COZINHA, ELETRICISTA DE AUTOS
EMPACOTADOR, ENCANADOR
ESTETICISTA, FUNILEIRO DE AUTO-
MÓVEIS, MARCENEIRO, MECÂNICO 
DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS, MOTORISTA CARRE-
TEIRO, MOTORISTA DE CAMINHÃO 
TRUCK, MOTORISTA ENTREGADOR, 
OPERADOR DE GUINDASTE, MÓVEL 
E MUNK, OPERADOR DE CAIXA, PAS-
SADEIRA DE PEÇAS DE COFECÇÕES
PINTOR DE AUTOMÓVEIS, PROFES-
SOR DE ADMINISTRAÇÃO, INGLÊS, 
INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO, 
PROMOTOR DE VENDAS, REPOSI-
TOR DE MERCADORIAS, REPRESEN-
TANTE COMERCIAL, SECRETÁRIA, 
TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO / 
INTERNO, TÉCNICO EM INFORMÁTI-
CA, TRABALHADOR RURAL
VENDEDOR, VENDEDOR DE SER-
VIÇOS, VENDEDOR EXTERNO, 
ZELADORA

TERRENO DE APROX. 2.500M² NA AVE-
NIDA SANTOS DUMOND PRÓXIMO AO 
ASSERNE. R$750.000.00 - (44)98685200 - 
(44)98384941

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

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

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITORIOS, 
SALA, COPA, COZINHA, BWC SOCIAL, LA-
VANDERIA COBERTA, GARAGEM COBER-
TA. RUA DAS LARANJEIRAS,15- JARDIM 
DAS FLORES - R$83.000.00 - (44)98685200 
- (44)98384941

UM SÍTIO DE 2,65 ALQUEIRES ARRENDA-
DO COM MANDIOCA, BARRACÃO BICHO 
DA SEDA, 01 CASA. VALOR: R$200.000.00 
- ACEITA CAMINHÃO OU CASA DE MENOR 
VALOR EM NOVA ESPERANÇA - BARÃO 
DE LUCENA
(44)98685200 - (44)98384941

RESIDÊNCIA 03 DORMITÓRIOS (SEN-
DO 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, LAVANDERIA - 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, EM FRENTE 
AO COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS, RUA 
LEVI CARNEIRO, 386 APTO. 201 - R$ 
155.000.00 - (44)98685200 - (44)98384941

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

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

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

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

RESIDENCIAL JOMAR: APARTAMENTO 
NOVO: Apartamentos com 70 mt²:02 Dormi-
torios sendo 1 Suite, Sala Estar/Jantar, cozinha, 
Bwc Social, Area de Serviço, 1 Vaga para Gara-
gem. Àrea de Lazer: Salão de Festa todo mobi-
liado, Playground, Excelente localização situado 
na Rua Emiliano Perneta Próximo ao Parque das 
Grevilhas. (44)98685200 - R$165.000,00
ACEITA FINANCIAMENTO

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, BA-
NHEIRO, SALA DE TV/JANTAR, AREA DE 
SERVIÇO, COZINHA, GUARITA, CENTRAL 
DE GLP, WC DE LAZER, ATI/API, SALÃO DE 
FESTAS, QUADRA POLIESPORTIVA, ESTA-
CIONAMENTO - ÁREA TOTAL DO APTO. 
56,62 M2. LOCALIZAÇÃO: AV. NEY BRAGA- 
s/n- Mandaguaçu -PR - Residencial já liberado, 
disponivel para financiamento Minha Casa Minha 
Vida e Outros. R$95.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, GARAGEM. 
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$35.000.00 - 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, GARAGEM. 
AVENIDA EIDI - PARANACITY-PR
R$45.000.00 - (44)98685200

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

CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA 
COZINHA,BWC SOCIAL, LAVANDERIA 
COBERTA,01 VAGA DE GARAGEM,SALÃO 
DE FESTAS. RUA INÊS, 364- CONDOMÍ-
NIO AMOREIRA. VALOR A NEGOCIAR - 
(44)98685200

CONDOMÍNIO MIRANTE DO RIO PARANÁ-
-PORTO RICO.
DETALHES DO EMPREENDIMENTO: Porta-
ria, Rampa naútica exclusiva, Espaço Gourmet 
com churrasqueira, Quadra de Tênis, Academia 
Terceira Idade, Estacionamento rotativo para bar-
cos e carretas, Praça central, Quadra poliespor-
tiva. 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 Clu-
be Campestre, no munícipio de Nova Esperança. 
Possui 429 lotes de 202 a 518 m². Excelente 
localização, sendo a tendência de crescimento da 
cidade nesta região.
INFRAESTRUTURA: A infraestrutura já esta 
incluída no preço: Asfalto e Meio Fio; Galerias 
de águas pluviais; Luz e Energia; Rede de água; 
Arborização; Lotes demarcados; Rede de Esgoto. 
Parcelamento em até 156 meses. Parcelas a partir 
de R$ 358,34 mensais. (44)98685200 - (44)9838-
4941

RESIDÊNCIA DE MADEIRA EM TERRENO 
DE 420M². EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, 
PRAÇA MAR. ARTHUR DA COSTA E SILVA - 
R$120.000.00 - (44)98685200

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

LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO
UM OTIMO INVESTIMENTO, ENTREGA 
COM TODA INFRA INSTRUTURA
PREVISÃO PARA LIBERAR CONSTRUÇÃO 
EM DEZEMBRO/2013
VENHA MORAR NO SEU PRÓPRIO IMÓVEL, 
ADQUIRA LOGO SEU LOTE.
PREÇO E CONDIÇOES DE PAGAMENTO FA-
CILITADOS ,NÃO PRECISA PROVAR RENDA 
NEM CONSULTA SEU CPF
(44)98384941 - (41)92776998
 
ATENÇÃO SRS. PROPRIETÁRIOS DE 
IMÓVEIS QUE QUEIRAM DEIXAR SOB 
NOSSA ADMINISTRAÇÃO, A IMOBILIÁRIA 
MANZOTTI ESTA PRECISANDO PARA 
ATENDER CLIENTES NA LOCAÇÃO  OU 

VENDA DOS MESMOS, NAS CIDADES 
DE NOVA ESPERANÇA, ALTO PARANÁ, 
PARANAVAÍ, ATALAIA, CRUZEIRO DO SUL, 
PARANACITY, CASTELO BRANCO, MARIN-
GÁ. CONTATO:
44-9838-4941 - 44-9868-5200
DEP. COMERCIAL E VENDAS

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COPA, COZINHA, BWC SOCIAL, LA-
VANDERIA. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. 
RUA MARINS ALVES DE CAMARGO, 1378 
- AO LADO DO SILVA PNEUS
R$550,00 - (44)98685200

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

APARTAMENTO EM EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO. RUA LUIZ ZACARIAS,440
EDIFICIO MARABÁ - R$400,00 + CONDOMÍ-
NIO - (44)98685200

GALPÃO COM APROX. 700M². RUA PARA-
GUAI, PRÓXIMO AO CONJUNTO NOVA 
ESPERANÇA - R$1.800,00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, BWC. RUA GUILHERME DE AL-
MEIDA, 780 - CASA DO FUNDO - R$250,00 
- (44)98685200
PARANACITY-PR

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

RESIDENCIAL JOMAR:  Apartamentos com 70 
mt²: 02 Dormitórios sendo 1 Suíte, Sala Estar/
Jantar, Cozinha, Bwc Social, Área de Serviço, 
1 Vaga para Garagem. Àrea de Lazer: Salão de 
Festa todo mobiliado, Playground, Excelente 
localização situado na Rua Emiliano Perneta. 
Próximo ao Parque das Grevilhas. R$600,00 + 
condomínio. (44)98685200 - (44)32525200

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

ALUGA

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 02 
DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA. RUA ANA NERY, 288 PRÓXIMO A 
APAE. R$500,00 - (44)98685200 - (44)98384941

RESIDÊNCIA EM MADEIRA COM 04 
DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA, AVENIDA SÃO 
JOSÉ,1736 - R$600,00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA 03 DORMITÓRIOS (SENDO 01 
SUÍTE), BWC SOCIAL, COZINHA, 02 SALAS, 

LAVANDERIA COBERTA, GARAGEM PARA 
02 CARROS COBERTA. RUA BRIGADEIRO 
ROCHA LOURES, 138 
R$850,00 - (44)98685200 - (44)32525200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITÓRIOS (SENDO 01 SUÍTE), SALA, 
COZINHA, BWC SOCIAL, LAVANDERIA 
COBERTA, GARAGEM COBERTA 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO NO JARDIM 
SANTO ANTÔNIO
R$650,00 - (44)98685200
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Dicas de pesca

BELAS PLACAS...BELOS ERROS

As pessoas que têm forte 
ligação com o mar, sejam elas 
pescadores ou as que gostam 
de navegar, sempre verificam as 
fases da Lua para descobrirem 
os dias mais indicados. O que 
muita gente não sabe é que isso 
não é crença, e que a Lua tem 
influencia direta nas marés. Por-
tanto, se você pensa em navegar 
ou pescar, vale ficar atento ao 
calendário para não correr ris-
cos. 

Os estudos de astrologia 

atestam que a Lua exerce forte 
influência sobre os líquidos do 
planeta, inclusive mares e rios. 
E mais, a influência da Lua nas 
marés é o único efeito lunar 
comprovado pela ciência. Esse 
fenômeno tem relação com as 
diferentes forças de gravidade 
que a Lua exerce sobre a Terra. 

Quando a Lua está na fase 
cheia ou nova, nada de abusar 
dos passeios de barco. Nessa fase 
a força gravitacional é maior, o 
que indica marés mais fortes (a 
água sobe e desce com muita 
violência). Nas Luas crescente e 
minguante, as marés ficam mais 
baixas, pois os astros formam 
ângulos retos e a força gravita-
cional se anula. 

Como a pesca depende das 
marés, ela também é associada 
às fases da Lua. Mas não existe 
nenhuma comprovação cientí-
fica, apenas observações sobre 
o fato. Para uma pesca produti-
va, os pescadores seguem o ca-
lendário lunar. Se você for sair 
para pescar, mesmo que seja por 
lazer, fique por dentro para não 
precisar recorrer à peixaria mais 
próxima. 

Na Lua nova, a pouca lumi-
nosidade faz com que os peixes 
fiquem no fundo das águas. Du-
rante a Lua crescente a lumino-
sidade ainda é baixa e poucos 
peixes sobem à superfície. Esses 
períodos são neutros para a pes-
ca. 

Os entendidos no assunto dizem que ao acertar a 
fase certa da Lua, o sucesso na pescaria é garantido

CHARGE DA SEMANA

SEPARADOS NA 
MATERNIDADE

Benedito Antonio de 
Souza – Pipoqueiro Sup.  

Bom dia Gazolla

Gaúcho dos Estádios 
de Futebol

Antonio Marcos 
Ferreira – Motorista 

Usina Santa Terezinha

Sérgio Soares – Técnico 
de Futebol (Ceará)

Alan Severiano – 
Reporter Rede Globo Mr. Bean – Comediante

HUMOR POR: PAULO NUNES

Fase da Lua de-
termina melhores 
dias para a pesca 

Divulgação

Louco no consultório
O psiquiatra incentiva o pa-
ciente:
— Pode me contar tudo desde 
o princípio.
— Pois bem, doutor: No prin-
cípio eu criei o céu e a terra...

Xarás
Um louco pergunta a um 
colega:
— Qual é o seu nome?
— Sei lá, me esqueci. E o seu?
— Também esqueci!
— Puxa! Então somos xarás!

Amnésia
Ele sofria de amnésia, e procu-
rou o médico:
— Doutor, estou com uma 
terrível amnésia.
— Desde quando?
— Desde quando o quê, 
doutor?

PORTUGUÊS
O português vê uma máquina 
de Coca-Cola, e fica maravi-
lhado. Coloca uma fichinha 

e cai uma latinha. Coloca 2 
fichinhas e caem 2 latinhas. 
Coloca 10 fichinhas e caem 
10 latinhas. Então ele vai ao 
caixa e pede 50 fichas. O caixa 
pondera:
— Desse jeito o Sr. vai acabar 
com as minhas fichas.
— Não adianta, eu não paro 
enquanto estiver ganhando.

Quando era presidente...
Fidel estava fazendo um de 
seus famosos discursos:
— E a partir de agora teremos 
de fazer mais sacrifícios!

A luminosidade é intensa na 
Lua cheia, esse é o melhor perío-
do para a pesca, já que os peixes 
são atraídos para a superfície. 
Na Lua minguante, os peixes 
ainda estão na parte mais rasa 
das águas, aproveitando o que 
resta da luz. Portanto, ainda é 
possível realizar boas pescas.

Diz alguém na multidão:
— Trabalharemos o dobro!
— ... E temos de entender que 
haverá menos alimentos! Diz 
a mesma voz:
— Trabalharemos o triplo!
— ... E as dificuldades vão 
aumentar!Completa a mesma 
voz:
— Trabalharemos o quádru-
plo! Aí o Fidel pergunta ao 
chefe de segurança:
— Quem é esse sujeito que vai 
trabalhar tanto?
— O coveiro, mi comandante.

 Para quando mesmo?
Duas velhinhas bem velhinhas 
estão jogando sua canastra 
semanal. Uma delas confiden-
cia à outra:
— Por favor, não me leve a 
mal. Nós somos amigas há 
tanto tempo, e agora eu não 
consigo me lembrar do seu 
nome, veja só a minha cabeça. 
Qual é o seu nome, querida?
A outra olha fixamente para a 
amiga, por uns dois minutos, 
coça a testa e diz:
— Você precisa dessa infor-
mação para quando?

“Supremo 
decide julgar 
de novo par-
te dos crimes 
do mensalão”
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual
14 - SOCIAL

Dr. Juarez de Oliveira discursa na 
reinauguração dos Postos de Saúde 

de Barão de Lucena e Ivaitinga

O médico e colunista deste Jornal, 
Dr. Juarez de Oliveira fez um bri-
lhante discurso na reinauguração 

das Unidades Básicas de Saúde  nos distri-
tos de Ivaitinga e Barão de Lucena, agrade-
cendo à administração municipal pela en-
trega dos Postos às comunidades distritais 
e ao mesmo tempo pedindo a continuida-
de da atenção dispensada. A população já 
comemora o anuncio dado pelo Prefeito 
Gerson Zanusso do bom andamento do 
processo que envolve o asfaltamento no 
trecho entre a Rodovia Júlio  Zacarias ao 
Distrito de Ivaitinga. O médico transmitiu 
ao prefeito e equipe as reivindicações dos 
moradores (medicamentos, exames etc.) e 
já recebeu um aceno positivo do Secretário 
de Saúde Éder Sanches. No Barão Dr. Jua-
rez pediu a solução definitiva que envolve o 
fornecimento da água no Conjunto José Er-
dei e agradeceu ao empresário Pedro Men, 
um expoente no distrito, pela doação do 
terreno que hoje abriga o Posto de Saúde. 
Emocionado o médico agradeceu publica-
mente a sua equipe de trabalho pela dedica-
ção total na melhoria da qualidade de vida 
da população dos 02 distritos.

Walter Regiane/PMNE

Foto Xandão Fotografias - 9855-4114

O aniversariante Miguel Gabriel comemorou seus 6 aninhos no 
noite de quarta-feira, 18 de setembro no Abracadabra Festas cer-
cado pelo carinho dos amiguinhos e da família com as irmãs Julia 
e Luísa e os pais o gerente de cobrança da Ambiente Ar Condicio-

nado de Maringá, Avanildo Leite e a sua mãe a professora Jane


