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População de Nova Esperança atende o chamado 
e vai às ruas expressar seu descontentamento

Alex Fernandes França

Espaços Públicos são pichados com dizeres de protesto

O movimento denominado como 'Vem Pra Rua ' é um desdobramento das manifestações que ocorrem em todo país em busca de um Brasil melhor e sem corrupção. 
Com bandeiras, cartazes, nariz de palhaço ou rostos pintados, cada um dos manifestantes participou do movimento à sua maneira, expressando sua indignação

- 67% das crianças do 3º ano Ensino Fundamental  
no Brasil não sabem ler e nem somar

-Os movimentos sociais mostram que estamos 
em crise de identidade

Veja mais na Coluna Pingos e Respingos. PÁG. 3

PÁG. 5

PÁG. 3

Antonio Costa/ANPr

Richa decreta estado de emergência em 
municípios atingidos pelas chuvas

Quinta-feira (27), Richa 
sobrevoou a região Noroes-
te, no entorno de Paranavaí, 
onde diversas estradas fo-
ram interditadas por causa 
de inundações causadas pela 
cheia do Rio Ivaí. Richa afir-
mou que o Governo do Es-
tado está mobilizado, princi-
palmente a Defesa Civil, para 
atender as cidades afetadas 
pelas chuvas.

PÁG 6

Assistência 
Social de 
Atalaia 

realizou o 
Baile Junino da 
melhor idade

Pipoca, bolo, chá de amen-
doim, música e muita alegria. 
Assim foi a tarde dançante da 
melhor idade com o Baile Ju-
nino realizado pela Assistência 
Social de Atalaia no Centro de 
Convivência na quarta-feira, 26 
de junho.

O evento contou com a pre-
sença dos integrantes do grupo 
“Melhor idade – Felicidade não 
tem idade” de Presidente Castelo 
Branco, além deapresentação de 
quadrilha do grupo da melhor 
idade de Atalaia ensaiado pela 
coreógrafa e professora Clezeide 
Basso. PÁG 7

Polícia Militar em Nova 
Esperança realiza prisões 

por tráfico de drogas - PÁG 11

PARANACITY
Secretaria Municipal 

de Saúde realiza 
reunião com 
hipertensos

Linhas de 
microcrédito já estão 
disponíveis no Banco 

do Empreendedor
PÁG 8
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Como proteger seu animal no inverno

Quando a temperatura 
começa a abaixar, não 
só os humanos que 

sentem frio e precisam de pro-
teção, os animais também. Os 
mais afetados são os de pelagem 
curta como os da raça Pinscher 
e Cofap, pois tem menos prote-
ção natural.  

Os donos devem ficar aten-
tos e tomar alguns cuidados 
para proteger o animal de doen-
ças respiratórias típicas do in-
verno, como a gripe, ou tosse 
dos canis, tecnicamente conhe-
cida como Traqueobronquite 
Infecciosa Canina. De acordo 
com a Médica Veterinária, Drª 
Maira C. Mateus, “animais com 
gripe apresentam tosse geral-
mente seca, seguido por mo-
vimentos que lembram os de 
vômito e engasgo. A doença é 
altamente contagiosa, sendo 
transmitida através de aerossóis 
como tosse e espirro e por fômi-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A Médica Veterinária Drª Maira C. Mateus com “Coco”, seu 
gato da raça Persa Himalaia, de apenas 06 meses de idade

Alex Fernandes França

tos como gaiolas, bebedouros e 
comedouros”, explicou. 

“Cães que freqüentam am-
bientes com grande concentra-
ção de animais como parques, 
hotéis, pet shops e clínicas ve-
terinárias, são mais propensos a 
adquirir a doença. Fique atento 
aos sintomas e procure o ve-
terinário em caso de suspeita”, 

orientou Drª Maira.
IMPORTANTE! A preven-

ção é o melhor remédio. As clíni-
cas veterinárias dispões de uma 
vacina contra a Gripe Canina, 
ela é realizada anualmente. Vaci-
ne o seu cão!

DICAS PARA UM INVERNO 
TRANQUILO

- Não deixe seu animal em 
ambientes úmidos e próximos a 
correntes de vento

- Roupas, lenços e cachecóis 
são bem-vindos, principalmente 
para animais de pelagem curta

- Mantenha um cantinho 
bem quentinho para que seu ani-
mal possa dormir 

- Evite dar banhos em casa, 
o secador não é suficiente para 
secar toda a pelagem do animal 
rapidamente

- Mantenha a pelagem do 
animal mais comprida no in-
verno, essa é a proteção que eles 
tem. 

- Aumente de 20 a 30% a 
quantidade de ração fornecida 
para seu cão ou gato. Evitando 
apenas para animais obesos ou 
com tendência ao sedentarismo. 

Serviço:
Clínica Veterinária DocDog
Drª Maira C. Mateus
Rua Pres. Kennedy, 226 – Cen-
tro
Fone: 3252-0423
Nova Esperança

Alex Fernandes França
EM FOCO
alexnoroeste@hotmail.com

Venceu a democracia
Após forte pressão popular, deputados derrubaram a Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC)nº37, que caso aprovada tiraria do Mi-
nistério Público o poder de investigar crimes. A pressão imposta pelas 
manifestações populares nas últimas semanas foi preponderante para a 
derrubada da PEC da impunidade, onde, malandramente deputados ha-
viam colocado para votação “coincidentemente” nas finalíssimas da Copa 
das Confederações, já que imaginaram os olhares estarem todos voltados 
para o evento. O povo mudou a maneira de enxergar as coisas e acredito 
que estamos em um novo tempo em que um processo de vigilância po-
pular  maior dará a tônica na política.

Rejeição
 Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e na comissão es-

pecial que analisou o mérito, a proposta foi rejeitada por 430 votos a fa-
vor, 9 contrários e 2 abstenções. Com a rejeição, a PEC vai ao arquivo. 
Logo após a rejeição da PEC, as centenas de pessoas que acompanharam 
a sessão das galerias da Câmara, cantaram um trecho do Hino Nacional. 
Os manifestantes, em sua maioria representantes do Ministério Público e 
agentes da Polícia Federal, aplaudiram todos os encaminhamentos favo-
ráveis à rejeição da proposta.

No comércio
Alguns comerciantes de Nova Esperança persistem em marcar va-

gas do estacionamento com cadeiras ou outros objetos. Isto não pode! 
A guarda de vagas é algo ilegal. Se você chegar para estacionar e o lu-
gar tiver marcado, pare o carro ou no caso de estiver acompanhado peça 
para alguém descer, retirar o objeto e estacione à vontade, sem quaisquer 
constrangimentos. Errado se faz quem coloca algo para guardar vaga. No 
centro principalmente já existem locais destinados à carga e descarga, 
portanto não há necessidade de limitar ainda mais os locais de estacio-
namento. É bom a Polícia Militar observar a prática ilegal e orientar os 
comerciantes que assim não procedam.

Veículos para os municípios da região
A 18ª CIRETRAN, com sede em Nova Esperança, juntamente  com 

prefeituras municipais, conquistaram novos veículos junto ao governo do 
Estado para uso dos respectivos gabinetes (Postos de Atendimentos) nos 
municípios de Alto Paraná, Atalaia, Floraí, Uniflor e São Carlos do Ivaí. 
Tal doação deveu-se ao fato de que o Detran Paraná adquiriu recente-
mente veículos novos para as chefias de CIRETRAN  e automaticamente 
repassou os antigos para esses municípios, Os “antigos” na verdade não 
são tão antigos assim. São 03 veículos Gols e 02 Corsas. Destes, o mais 
velho é do ano de 2004 e em ótimas condições de uso.  Os carros já estão 
no pátio da Ciretran de Nova Esperança e a entrega será já nos próximos 
dias.

Aniversário do JN
O Jornal Noroeste completa neste mês, 18 anos de sua fundação. O 

tímido tablóide de 08 páginas, todo em preto e branco e com periodicida-
de mensal, cresceu. Atualmente triplicou sua tiragem, aumentou sua área 
de circulação, aumentou o número de páginas e diminuiu o intervalo de 
sua periodicidade. Informações com conteúdos locais e regionais além 
do editorial emitir opiniões com credibilidade, fazem do veículo referên-
cia nos locais em que circula. Vida longa ao Jornal Noroeste que neste 
próximo sábado,29, comemora com evento para mais de 500 convidados, 
sua fase de ‘maioridade’. “Deus seja Louvado”, diz seu slogan. E assim seja!

Analfabetos funcionais
Mais da metade (55,4%) dos alunos do 3º ano do ensino fundamental 

no país não leem e não interpretam um texto de forma correta, segundo 
informações da 2ª Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetiza-
ção, a Prova ABC, divulgada esta semana pelo movimento Todos pela 
Educação. Os dados mostram que 44,5% dos estudantes atingiram pon-
tuação acima do nível 175, que indica proficiência adequada em leitu-
ra. O 3º ano é a série considerada limite para a alfabetização, segundo o 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). Lamentável 
observar também que grande parte de nossos jovens simplesmente não 
lêem. Alguns tem a audácia de dizerem que quem lê é um “Nerd”. No 
fututo, meu jovem, o “Nerd” será o seu patrão. Não se esqueça disso!

Chuvas tranqüilas
Os noticiários apontam diversas cidades atingidas por vendavais, ala-

gamentos e outras intempéries por conta da forte intensidade das chuvas 
e outros eventos metereológicos. Graças a Deus Nova Esperança e cida-
des circunvizinhas não foram vitimadas por tais ocorrências.Nem galhos 
de árvores que normalmente são derrubados com a forte intensidade 
pluviométrica, caíram. Isso demonstra que a mão de Deus está sobre nós. 
Não esqueça de agradecê-lo!

Defesa de infrações de trânsito I
A partir de segunda-feira (1.º), o motorista que entrar com defesa de 

infração de trânsito no Paraná vai ter a penalidade suspensa imediata-
mente até o julgamento final do recurso. A resposta instantânea, quando 
for o caso e o pedido estiver dentro dos prazos, deve beneficiar princi-
palmente moradores do interior do Estado, já que os trâmites e envio 
dos processos para a sede do Departamento de Trânsito do Paraná, em 
Curitiba, podem demorar até 15 dias. 

A mudança ocorre com a adoção de novo sistema pelo Detran. “Esta 
adequação é prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro e é necessária 
para dar mais segurança e transparência aos processos. O sistema atual é 
anterior a 1998 e precisávamos de uma plataforma mais moderna, sim-
ples e com maior controle”, explica o diretor-geral do Detran, Marcos 
Traad. 

Defesa de infrações de trânsito II
O modelo paranaense, conhecido como GIT – Gestão de Infrações 

de Trânsito, foi desenvolvido em parceria com a Companhia de Tecnolo-
gia Informação e Comunicação do Paraná (Celepar). Pelo sistema atual, 
o motorista apenas entrega a defesa ou recurso na sede do Detran em sua 
cidade e recebe um número de protocolo, sem abrir o processo. A partir 
do mês que vem, ele terá o atendimento no balcão, como nos processos 
de habilitação e veículos, por exemplo. A defesa é cadastrada e recebe um 
código de barras para rastreamento. O efeito suspensivo, quando cabível, 
é imediato e interrompe a cobrança de valores de multa e pontuação na 
CNH.

“A franqueza não consiste apenas em dizer tudo o que se pensa, mas 
em pensar em tudo o que se diz” – Victor Hugo (1802-1885)

Nova Esperança realiza etapa 
municipal da 4ª Conferência 
Nacional do Meio Ambiente 

A secretaria de Meio 
Ambiente e urbanis-
mo realizou nesta 

terça feira dia  25 de junho a 
4ª Conferência Nacional do 
Meio Ambiente– etapa mu-
nicipal, com um debate sobre 
o tema primordial da atuali-
dade brasileira – “os resíduos 
sólidos”.

Conduzida pelo Secretá-
rio Dorival Boreggio, o even-

to contou com a  presença 
dos palestrantes Thalles Dias 
Seabra Pereira – engenheiro 
sanitarista da empresa trans-
resíduos de curitiba e Moacir 
Olivatti – empresário e mem-
bro do conselho municipal 
do Meio Ambiente, além da  
Secretária de Educação Apa-
recida Gilio Pasquini,  repre-
sentando o poder legislativo, 
o Presidente da Câmara mu-

nicipal Roberto Pasquini e 
representantes do funciona-
lismo publico e privado.

 “Ainda que Nova Esperan-
ça esteja na ponta da coleta 
seletiva, falta muito para che-
garmos a um aproveitamento 
importante” afirmou o secre-
tario do meio ambiente Do-
rival Boreggio. Para Thalles 
o sul e sudeste estão na frente 
da coleta seletiva mas longe 

da necessidade que o tema 
exige. Finalizando Moacir 
Olivatti disse que hoje mais de 
200 mil empregos são gerados 
nos segmentos dos reciclá-
veis, e este número pode ser 
multiplicado. “O problema 
maior é de conscientização, 
mas estamos caminhando no 
rumo certo e sabemos que os 
resultados serão conhecidos a 
longo prazo”, concluiu.

A Importância de Incentivar
Sou professora de artes visuais 

das escolas integrais Júlio Be-
natti e Vereador Jorge Faneco. 

Meu nome é Roberta Fernandes. 
Semana passada um aluno da Júlio 
Benatti, o Caique, me procurou na 
minha sala de aula. Me disse que ele 
e sua irmã haviam criado uma histó-
ria, e que era uma boa história, e ele 
queria minha ajuda para publicar 
essa história para que todas as pes-
soas pudessem ler. Caique disse que 
teve a ideia depois que a professora 
de literatura contou uma história 
bonita e ele percebeu que também 
poderia criar uma, então chamou 
sua irmã para ajudá-lo.

Sempre tento incentivar as 
crianças a tomarem iniciativas as-
sim, e acredito que nosso dever é 
conseguir meios para que essa ini-
ciativa se torne um sonho realizá-
vel. Acredito que nada é impossível. 
Talvez hoje seja difícil publicar essa 

história em um livro pelo custo que 
isso teria, mas a história tem que ser 
lida, então tive a ideia de publicar 
no jornal. E com a ajuda da Equipe 
da escola Júlio Benatti: Márcia Kelly 
Romanini, Márcia Vieira e Regiane 
Ribeiro Caetano e da Secretária de 
Educação, conseguimos esse espaço 
para o Caique Lucas de Oliveira do 

4º ano A da professora Izabel Rama-
lho e sua irmã Kauane Vitória Lucas 
do 3º ano B da professora Márcia 
Bonfim, mostrar que eles têm ta-
lento! E quem, sabe a cidade ganha 
novos escritores! 

Leia a história que eles inventa-
ram!

A importância da amizade
Era uma vez o grilo que amava 

sua vizinha, a formiga.
Mas a formiga não gostava dele 

porque ele era verde.
Um dia a formiga foi fazer com-

pras e um passarinho quis comer a 
formiga. O grilo chegou, salvou ela e 
a levou para casa, e ela falou:

- Você salvou minha vida!
E o grilo respondeu:
- Não foi nada!
A formiga aprendeu que todos 

os animais são iguais, não importa a 
cor, pode ser verde, preto, azul, mar-
rom e de várias cores!

Os dois moraram juntos, faziam 
compras juntos... Passou dois anos 
e o grilo e a formiga foram morar 
numa escola.

Lá, eles ficaram sabendo que 
aquele passarinho havia morrido, 
mesmo assim ficaram tristes porque 
todos os animais e seres vivos são de 
Deus.

Caique Lucas de Oliveira (10 anos) 
do 4º ano A e Kauane Vitória Lucas 

(8 anos) do 3º B
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verde; 13)  Creme de ervilhas; 14) Mi-
nestrone; 15) Sopa a la Fiori, com carnes 
e legumes; 16) Vichyssoise, com alho-
-poró e  batatas.;17) Creme de aspargos; 
19)  Zuppa del l  Nonno, com carne moí-
da e macarrão.20) Sopa de atum.

Ensino fundamental; crianças não 
sabem ler e nem somar!

Mais da metade das crianças bra-
sileiras  que cursa o terceiro ano do 
ensino fundamental está defasada em 
leitura. Quando se fala em matemática, 
a coisa piora ainda mais. Cerca de 67% 
dos alunos não conseguem fazer contas 
básicas, como deveriam raciocinar na 
idade deles.  Os dados  divulgados on-
tem, são  da Prova ABC , da ONG, todos 
pela educação.  Depois de avaliarem em 
54 mil alunos brasileiros do terceiro ano 
do ensino fundamental, 55%  dos alunos 
não  tem uma proficiência em leitura.  
Cerca de 25%  dos alunos avaliados não 
demonstraram habilidades elementares 
como as de localizar informação em um 
texto como por exemplo,  identificar  o 
assunto principal em um texto. Como 
era de se esperar, as regiões mais pobres 
as deficiências são ainda maiores. A coi-
sa vai de mal a pior na educação!

Está apagando as ve-
linhas hoje, sexta-feira, a 
querida Solange Abdallah! 
Parabéns Solange! Receba 
o abraço dos seus familia-
res e amigos!

Está radiante com idade nova, a 
dentista Dra. Juliene! 
Proprietária do Consul-
tório de Odontologia 
Dra. Juliene Rodrigues 
Martins, a jovem vem 
ganhando destaque em 
nossa sociedade pelo ex-
celente trabalho que vem 

realizando em seu consultório! Deus a 
abençoe muito!

GERAL - 3

ENTRELINHAS
***Neste sábado, 29 de junho, o Jornal Noroeste fará a sua festa de comemoração do 18º aniversário. No início, tudo 
foi difícil. Hoje, a credibilidade do Jornal Noroeste transpõe os umbrais dos limites de nosso município. Jornal Noroeste 
é o grande veículo de informação de Nova Esperança e região. Parabéns aos seus diretores e funcionários. São os 
votos deste blog ( Juarez, Jessica e Bruna) sempre junto com o Jornal Noroeste.***Como era de se esperar, o Uruguai 
deu trabalho, mas vencemos por 2 a 1 e estamos na final de domingo, contra a Espanha ou Itália.*** Dia 4 de julho 
próximo,  é o  Dia da Independência dos Estados Unidos, maior Nação do Ocidente.***Estamos há quatro anos sem o 
cantor Michael  Jackson, falecido em 25 de julho de 2009.***Custa-me acreditar que essas manifestações dos políticos 
sejam verdades. Espero que  tudo não passe de uma brincadeira de mal gosto. Presidente, ministros,  governadores, 
senadores, deputados, prefeitos e vereadores  estão todos acuados e  se coçando. As  ideias da presidente de tornar a 
corrupção um crime hediondo e uma constituinte para a reforma política com plebiscito e tudo mais são válidos. Mas, 
dependerá, mais uma vez, do Legislativo. Será que há interesse dos Senadores e Deputados Federais em discutirem 
esses assuntos? Para este blog, as propostas são incertas para efeito a curto prazo. Estamos lutando contra o tempo.***” 
O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes.” ( Cora 
Coralina, Poetisa e Contista  goiana.- 1.889 - 1985 ) .

NOVA ESPERANÇA

Espaços Públicos são pichados 
com dizeres de protesto

Sob o manto do anonimato vândalos 
agem. Parte lateral do muro do Colégio 

Estadual São Vicente de Paula e o do 
Estádio Municipal, em pleno centro de 
Nova Esperança, foram alvos da ação 

desses elementos, que se fazem uso do 
spray de forma insana e depredatória

Algo lamentável está ocor-
rendo em Nova Espe-
rança. Estimulados pelo 

próprio instinto vândalo cultiva-
do desde a meninice aonde em 
famílias sadias os bons hábitos 
vem do berço, um grupo de ba-
derneiros anônimos estão contri-
buindo negativamente para a plo-
riferação de pichações em locais 
públicos. Sob o manto de querer 

expressar seu descontentamento 
com os desmandos sociais e anár-
quicos que disseminaram por 
este país, manifestos desse tipo 
onde se destroem patrimônios, 
sejam estes públicos ou particula-
res, merecem a repulsa de grande 
parte da sociedade que, felizmen-
te é ordeira e pacífica.

A parte lateral do muro do 
Colégio Estadual São Vicente de 
Paula, em pleno centro de Nova 
Esperança foi alvo da ação destes 
vândalos que utilizam o spray de 
forma insana e depredatória.  O 
muro do Estádio Municipal tam-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

bém vem sendo constantemente 
pichado. Inconcebível se torna 
aceitar que este tipo de conduta 
ainda perdure nos nossos dias. 
Observar que também outros es-
paços sofrem depredações é algo 
que dói não só aos olhos como 
também no bolso do contribuinte 
bem como de particulares;

CIDADANIA
Quando o indivíduo reclama 

que faltam remédios ou médicos, 
esquece que muito do dinheiro 
que poderia ser bem empregado 
na promoção social ou no resgate 

da vida humana, acabam sendo 
destinados para consertos, refor-
mas ou substituição de equipa-
mentos ou pintura dos espaços 
pichados ou danificados. Assim 
sendo, o vandalismo é uma ati-
tude ou um modo de expressão 
que tem como objetivo tentar 
destruir uma determinada cultu-
ra e sua arte, bem como o patri-
mônio alheio. Geralmente é um 
caminho trilhado por jovens que 
não encontram outra forma de 
canalizar sua energia e sua agres-
sividade. 

Há vários exemplos de vân-
dalos que, ao encontrarem apoio 
para despertar dentro de si o po-
tencial artístico que nele habita, 

Vandalismo é crime – 
Artigo 163 Código Penal:

Art.163 dano
Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena-detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado
parágrafo único. Se o crime é cometido:

I- Com violência à pessoa ou grave ameaça;
II- Com emprego de substância inflamável ou 

explosiva, se o fato não constitui crime mais grave;
III- Contra o patrimônio da união, estados, 

município, empresa concessionária de serviços 
públicos ou sociedade de economia mista;

IV- Por motivo egoísmo ou com prejuízo 
considerável para a vítima:

pena de detenção, de seis meses a três anos, e 
multa, além da pena correspondente à violência." 

e então desenvolvê-lo da melhor 
maneira possível, abandonam as 
atitudes agressivas e tornam-se, 
por exemplo, grafiteiros, uma vez 
que o grafite é uma forma de arte. 
Dentro das próprias escolas, alu-
nos detonam bombas nos pátios 
ou nos banheiros, aterrorizando 
colegas, professores e diretores. 
Perdeu-se o respeito pelo mestre. 
Ser professor não é tarefa fácil 
nos dias atuais e na contramão 
disto, uma remuneração bai-
xa que dificulta ainda mais, por 
conta dos reveses enfrentados,  a 
carreira do magistério. Será que 
um dia essa parcela da população 
poderá conviver em meio à civi-
lização? Pense nisso!

Fotos Alex Fernandes França

Atitude contraditória: Manifesta-se contra a PEC 37, mas co-
mete crime de vandalismo, digno de ser igualmente combatido

O muro do Colégio São Vicente de Paula foi 
pichado em suas laterais. O autor de tais frases 
realmente precisa de Educação “Padrão Fifa”

Manifesto de descontentamento com o preço da passagem 
dizendo-se tratar de “roubo”. Igualmente o vândalo rouba 

os demais contribuintes pichando o muro do Estádio Muni-
cipal, patrimônio público (Artigo 163 do Código Penal)

Opinião do Blog
Crise de Identidade
Os movimentos sociais que eclodi-

ram pelo país no mês de junho, durante 
a Copa das Confederações,iniciados em 
São Paulo, depois no Rio de Janeiro e 
outras centenas de cidades brasileiras, 
teve como  motivo inicial, o aumento 
do preço das passagens de ônibus cir-
culares. Na sequência das passeatas, a 
faísca inicial acabou se transformando 
em grandes labaredas, pela presença 
de forças esquerdistas, extremistas, 
desocupados, punks, baderneiros e 
outras denominações tribais, capazes 
de provar  algum protesto violento. 
Aquele movimento inicial pacífico pas-
sou a ser "contra tudo e contra todos"  
terminando em praça de guerra  pelo 
confronto dos manifestantes radicais 
com a polícia. Edifícios públicos foram 
queimados, lojas saqueadas  e atos de  
vandalismo sem precedentes. Se você 
der uma geral no tempo, você verá que 
a coisa é bem mais profunda. Quantas 
e quantas vezes esse blog já denunciou 
falcatruas  por esse país afora. O PMDB 
por exemplo,  o maior partido do Bra-
sil e base de sustentação da presidente 
Dilma, exige dinheiro ou cargos para 
os correligionários do partido toda vez 
que um assunto relevante for  discutido 
e votado. Se  não der, não tem apoio. 
E sem apoio, meu amigo, ninguém se 
elege e ninguém  governa  nada. Os 
outros partidos da base aliada do go-
verno também tem a mesma conduta. 
Na minha opinião, o grande problema 
dessa nação (e os jovens ficaram de saco 
cheio com tantos acordos ilícitos) é a 
mediocridade de nossos partidos  e de 
nossos deputados federais e estaduais, 
senadores e porque não dizer, verea-
dores. A maioria se cala por barganhas, 
falcatruas e corrupção. É o caso, por 
exemplo,   da venda do Banco do Es-
tado do Paraná para o Banco Itaú pelo 
ex-governador Lerner. Lembram-se 
disso? Aliás, vivemos nesse país, uma 
"Crise de Identidade" O povo não acre-
dita mais em seus  políticos!

Importar Milhares de  Médicos: 
prá que?

Em seu último pronunciamento 
à nação, a presidente Dilma Rousseff 
disse que o governo brasileiro  vai im-
portar milhares de médicos para traba-
lharem no interior do Brasil  em locais 
que  estejam carentes desses profissio-
nais. Como é que esses profissionais 
vão exercer a profissão por aqui sem a 
revalidação do diploma obtido no ex-
terior, como prevê a legislação atual?  
Parece brincadeira!  É uma agressão  à 

sociedade brasileira permitir o ingresso 
de médicos do exterior sem saber a exata 
qualificação do profissional, principal-
mente  profissionais de países cujo o en-
sino médico não tem nenhuma referên-
cia no cenário mundial. Perguntar não 
ofende: quem vai bancar as passagens e  
moradias desses profissionais? Qual vai 
ser o salário deles? Atualmente, na prova 
de qualificação  de médico do exterior 
que querem o seu diploma para traba-
lhar no Brasil, apenas 10% conseguem a 
aprovação. Eis a sugestão deste blog para 
solucionar o problema:  1)  Aumentar o 
número de vagas nas Faculdades de Me-
dicina públicas; 2) Faça um documento 
já no vestibular  que quando o jovem ter-
minar  a Faculdade de Medicina ele terá 
que trabalhar 02 (dois ) anos em locais 
determinados pelo governo federal. Se-
ria uma espécie de compensação por ter 
estudado medicina gratuitamente; 3) O 
governo federal melhoraria as estruturas 
dos hospitais e postos de saúde dos lo-
cais pré determinados, daria um bom sa-
lário aos profissionais, e ainda com ajuda 
alimentação, moradia, livros,  etc, como, 
hoje, recebe os juízes e promotores; 4) 
Após os  02 (dois) anos, o médico teria 
direito a continuar ou não no programa, 
e até teria uma vaga garantida, se quises-
se, fazer residência médica em Hospitais 
públicos. Com essas sugestões, evitaria a 
alta concentração de médicos nas gran-
des cidades como acontece hoje, e resol-
veria de uma vez por toda o problema 
da falta de  médicos no interior.Fica aí  
uma ideia para  os deputados federais da 
região Edmar Arruda, Luiz Nishimori, 
Odílio Balbinotti, Cida Alborghetti, e 
os senadores paranaenses Roberto Re-
quião, Álvaro Dias e Gleisi Hoffmann 
para a solução  desse problema. E a sua 
opinião sobre esse assunto, qual seria?

Educação padrão FIFA
Durante as manifestações de rua em 

muitas cidades brasileiras, um dos tema 
que me chamou a atenção, foi a questão 
da melhoria  do ensino, solicitando um 
padrão FIFA para a educação. Concordo 
perfeitamente pois a base de desenvolvi-
mento de  uma nação,  é a educação e 
cultura de seu povo. Mas muitas coisas 
teremos que mudar para que isso acon-
teça. Segundo uma pesquisa feita recen-
temente pelo Sindicato da categoria em 
São Paulo, professore paulistas afirmam 
que 44% dos docentes da rede estadual 
já foram vítimas de agressão física ou 
verbal em sala de aula.  Remuneração 
ridícula recebe os professores, aliada a 
falta de educação e desobediência de 
muitos  alunos,  que ainda tem o  apoio 
dos pais, como construir uma  Educação 

Padrão FIFA?

Corrupção e Concussão  agora são 
crimes hediondos

Novamente,  a pressão  dos movi-
mentos de rua foi fundamental para que 
o Senado aprovasse no dia 26 de junho 
último, um Projeto que já estava na casa 
ha mais de 2anos do Senador Pedro Ta-
ques (PDT-MT). A pedido da presidente 
Dilma Rousseff, a corrupção ativa ou 
passiva passou a ser um crime tão grave 
quanto ao estupro e homicídio qualifi-
cado. As penas serão de 4 a 12 anos de 
prisão. A concussão (recebimento de di-
nheiro indevido  obtenção de  vantagens 
pelo  servidor público) também é crime 
hediondo. A pena para esse caso é de 4 
a 8 anos.

Coisas do Cotidiano
• Pressionados pelo clamor popu-

lar, a Câmara Federal  votou a PEC- 37 
no último dia 25 de julho. Votaram 430 
deputados federais contra, 9 deputados 
federais a favor e duas abstenções. O de-
putado federal e delegado aposentado da 
Polícia Federal Lourival Mendes do PT 
do B, do Maranhão, autor da PEC-37, 
ficou irritado com a decisão. A PEC-37 
foi a primeira "vítima" das manifestações 
de rua;

• No mesmo dia, 25 de julho, a Câ-
mara Federal não  aprovou o repasse de 
R$ 43 milhões para investimentos no 
Ministério das Comunicações para a  
COPA. O Ministro das Comunicações 
Paulo Bernardes e outros políticos ( que 
iriam ser beneficiados ) ficaram irrita-
díssimos com a não aprovação;

• Na sua tradicional "faxina" no 
inicio de seu governo mandando em-
bora  o deputado federal Lupi do PDT 
e o senador Alfredo do Nascimento do 
PR, a presidente Dilma Rousseff voltou 
a   engolir os dois políticos  sem vergo-
nhas que voltaram ao Planalto pedindo 
empregos para correligionários. Como 
os partidos são da base aliada que dão 
sustentação política a presidente Dilma, 
que também  é candidata a reeleição e 
precisa de apoio político, não teve dú-
vida em atender os antigos desafetos e 
agora grandes companheiros;

• Estive conversando no último final 
de semana, 21 de junho,  com enfermei-
ras chefes de Postos de Saúde de Marin-
gá e Paranavaí sobre a questão das Rs.Ts. 
Todas me afirmaram que nos Postos em 
que não há enfermeira  chefe da Unida-
de, as enfermeiras dos PSFs, recebem  
além do salário,  mais o 50% do salário 
base (RT) por assumirem todo o serviço 
daquela unidade. E o nosso caso daqui 
de Nova Esperança. Quando há enfer-
meira chefe na Unidade básica, quem vai 
receber a   RT é a enfermeira chefe. Se a 
Prefeitura não quiser pagar as RsTs para 
as enfermeiras do PSF, terá que contra-
tar novas enfermeiras para as chefias dos 
Postos e pagar, além dos salários, as RsTs 
devidas, onerando ainda mais o municí-
pio,  pois as enfermeiras dos PSFs ficarão 
desobrigadas a cuidar dos Postos.  Quem 
quiser maiores detalhes é só buscar in-

formações em Maringá e Paranavaí.
• Falcatruas nos hospitais públicos 

do Rio de Janeiro teve um desvio tão 
grande de dinheiro que  um litro de leite 
era pago R$ 5,50 reais. Uma garrafa de 
água mineral  (600 ml ) foi pago quase 
cinco reais;

• Coitado de quem acreditou nas 
vendas das caxirolas de Carlinhos 
Brown. Em um dia, na rua 25 de março 
em São Paulo, não foi vendida nenhuma; 

• SOS Ivaitinga  reuniu na noite 
dessa quinta feira última, 27 de junho), 
no Salão Paroquial daquele Distrito, inú-
meras pessoas e representantes políticos 
para tratar de assuntos relevantes para a 
comunidade. Agradeço o convite!

• O Programa Saúde da Família 
(PSF) da Vila Regina realizando nesta 
sexta feira, 28 de junho, a tarde, naque-
la Unidade Básica  de Saúde, uma festa 
junina. Quentões, pipocas, doces, etc. 
serão distribuídos no Arraiá.   Parabéns 
aos colegas do PSF da Vila pelo bom  tra-
balho;

• Carregar peso  apoiado no ombro 
ou no cotovelo  provoca um desequi-
líbrio no corpo, trazendo problemas  
sérios para a coluna e possíveis lesões 
musculares;

• Vereadores da Câmara Municipal 
de Paranavaí elaboraram um Projeto 
de Lei interessante sobre essa questão 
da falta de médicos no interior. Com 
algumas emendas, o Projeto fica exce-
lente. Vale a pena vereadores de outras 
comunidades conferirem  o trabalho dos 
colegas de Paranavaí;

• Caso o Estatuto do Nascituro  seja  
aprovado ( eu acredito que não ), tere-
mos mais uma bolsa, a Bolsa "Estupro", 
que será dada para as grávidas vítimas de 
violência sexual. Pode uma coisa dessa?

• E ainda na Câmara Municipal de 
Paranavaí, outro  assunto que está sen-
do discutido é a redução  da jornada de 
trabalho para  30 horas para as enfermei-
ras como  vem acontecendo em todo o 
Brasil;

• Continua os efeitos dos movimen-
tos de rua. A Câmara Federal  aprovou 
no último dia 26 de junho, o projeto 
de lei 5.500/2013 que destina 75%  dos 
royalties do petróleo para a educação 
e 25% para a saúde. O projeto original 
destinava 100% para a educação. Sem 
badernas e sem arruaças, seria bom que 

os movimentos sociais continuassem 
pois muitas coisas estão sendo discuti-
das e aprovados  por causa da pressão 
popular.

Privatização da Copel: que absurdo!
Orgulho dos paranaenses, com  

quase dez mil funcionários, empresa 
lucrativa de energia elétrica, a Copel, 
pelo visto, caminha para a Privatização. 
Aliás, essa mesma Copel, sucateada 
no governo Lerner,  só não foi vendida 
como o Banco do Estado do Paraná, por 
pressão popular. Pelo trabalho honesto 
e dedicado de seus funcionários e dire-
toria, a empresa foi recuperada através 
dos anos, passando  a ser orgulho dos 
paranaenses e do Brasil, escapando da 
fúria de ser vendida  pelo ex-governador 
Lerner. Agora, novamente a empresa 
está a caminho do sucateamento pelos 
cortes  de investimentos do governo 
Beto Richa, funcionários (cerca de 600) 
estão se aposentando, sem   reposição 
de novos trabalhadores, contratos de 
serviços terceirizados vencidos  que 
não estão sendo renovados, crise entre 
o governo estadual e diretoria no que se 
refere aos valores a serem cobrados das 
tarifas de energia. Enfim, a sensação que 
nos dá é que está havendo nitidamente 
um  sucateamento da empresa e conse-
quentemente uma preparação para  ser 
vendida. O assunto é sério e não vamos 
esperar acontecer. Seria bom se os depu-
tados estaduais  tomassem conhecimen-
to desse  assunto e visitassem a empresa 
para maiores informações.

Inverno: estação dos caldos
Sempre gostosas e quentinhas, as 

sopas, um dos pratos mais antigos do 
mundo,  são bem-vindas no inverno. 
Ampliando seu leque de opções, a Revis-
ta da Hora  em sua última edição,  se-
lecionou 20 pratos de dar água na boca. 
Preparem como quiser.  Vejamos: 1) 
Canja de galinha; 2) Caldo de feijão com 
aroma de cachaça; 3) Sopa de cenoura 
com frango; 4) Caldo de mandioquinha 
com cheiro verde; 5) Sopa de batata ao 
funghi; 6) Capeletti en brodo; 7) Sopa 
de abóbora; 8) Sopa de cebola gratinada; 
9)  Creme de tomate, maçãs e curry  10) 
Sopa de abobrinha com hortelã; 11) Cre-
me de palmito com massa folhada; 12) 
Creme de champignons de Paris; Caldo 

Como proteger seu animal no inverno

da necessidade que o tema 
exige. Finalizando Moacir 
Olivatti disse que hoje mais de 
200 mil empregos são gerados 
nos segmentos dos reciclá-
veis, e este número pode ser 
multiplicado. “O problema 
maior é de conscientização, 
mas estamos caminhando no 
rumo certo e sabemos que os 
resultados serão conhecidos a 
longo prazo”, concluiu.

A importância da amizade
Era uma vez o grilo que amava 

sua vizinha, a formiga.
Mas a formiga não gostava dele 

porque ele era verde.
Um dia a formiga foi fazer com-

pras e um passarinho quis comer a 
formiga. O grilo chegou, salvou ela e 
a levou para casa, e ela falou:

- Você salvou minha vida!
E o grilo respondeu:
- Não foi nada!
A formiga aprendeu que todos 

os animais são iguais, não importa a 
cor, pode ser verde, preto, azul, mar-
rom e de várias cores!

Os dois moraram juntos, faziam 
compras juntos... Passou dois anos 
e o grilo e a formiga foram morar 
numa escola.

Lá, eles ficaram sabendo que 
aquele passarinho havia morrido, 
mesmo assim ficaram tristes porque 
todos os animais e seres vivos são de 
Deus.

Caique Lucas de Oliveira (10 anos) 
do 4º ano A e Kauane Vitória Lucas 

(8 anos) do 3º B
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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 COM TERRENO DE 
APROX. 580M² - RUA GEN.MARIO AL-
VES TOURINHO,410 - R$100.000.00
(44)98685200

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

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

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

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

Casa Alvenaria, Rua Dr. Murici, 151 Jardim 
Maranatah. Casa de alvenaria, cobertura de 
lage com 90,75m² com 03 quartos, sendo 01 
suite, sala, Bwc, cozinha, Edicula +/- 45m² 
com, despensa, área de serviço, churrasqueira 
Valor 170.000,00. Terreno com 220 m². fone 
3252-8218

Casa -Rua  Paraná, 785
Casa de alvenaria forro de madeira, Com 03 
quartos, sala, cozinha, bwc, garagem
Edicula com quarto, despensa, bwc, churras-
queira.
R$260.000,00 – Fone 3252-8218.

Apto 2º andar Edificio Amazonas nº 201 – 
Levi Carneiro. 
Frente CIESC 
Apto com 02 quartos, sala estar/jantar, 
cozinha, 
bwc social, área de serviço.  Frente, Area 
privativa +/- 57m², 01 vagas de garagem
Prédio com salão de festas Obs: pronta para 
financiar (imóvel usado).
Valor  160.000,00

Apto 2º andar Edificio Vitória Régia
Apto com 03 quartos, sendo 01 suite, sala 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIA COM 03 
DORMITORIOS(SENDO 01 SUÍTE), 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LA-
VANDERIA COBERTA - RUA VITOR DO 
AMARAL, 95
R$160.000,00 - (44)98685200

TERRENO DE APROX. 420M²
REGIÃO CENTRAL
R$100.000,00 - PARANAVAÍ-PR - 
(44)98685200

RESIDENCIAL VILA ITÁLIA
APARTAMENTO COM:
*02 QUARTOS
*BANHEIRO
*SALA DE TV/JANTAR
*AREA DE SERVIÇO
*COZINHA
*GUARITA
*CENTRAL DE GLP
*WC DE LAZER
*ATI/API
*SALÃO DE FESTAS 
*QUADRA POLIESPORTIVA 
*ESTACIONAMENTO
ÁREA TOTAL DO APTO. 56,62 M2 
LOCALIZAÇÃO:
AV. NEY BRAGA- s/n- Mandaguaçu -PR
Residencial já liberado, disponivel para finan-
ciamento Minha Casa Minha Vida e Outros.
R$100.000.00 - (44)98685200

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

RESIDENCIA COM 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, GARA-
GEM - AVENIDA EIDI
PARANACITY-PR - R$45.000.00 - 
(44)98685200

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓ-
RIOS, SALA,COPA,COZINHA,BWC 
SOCIAL,LAVANDERIA COBERTA,01 
VAGA DE GARAGEM - RUA FLAMEN-
GO,55 - RESIDENCIAL PARÁ APTO 
102,TÉRREO - Preço: R$ 135.000.00 - 
(44)98685200

CHÁCARA DE LAZER RECANTO VER-
DE- AREA DE 3.900M²
ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRI-
CA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 
POÇO ARTESIANO,
CAIXA D´ÁGUA COM 50.000 LITROS 
PARA O CONDOMÍNIO, RUA PRINCIPAL 
COM CASCALHO, ARBORIZAÇÃO NA 
RUA, PORTAL DE ENTRADA, CHÁCA-
RAS COM MATRÍCULAS INDIVIDUALI-
ZADAS - A PARTIR DE R$75.000.00
(44)98685200

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

CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO
03 DORMITÓRIOS, SALA,COPA 
COZINHA,BWC SOCIAL,LAVANDERIA 
COBERTA,01 VAGA DE 
GARAGEM,SALÃO DE FESTAS
RUA INÊS, 364- CONDOMÍNIO AMOREI-
RA - R$135.000.00 - (44)98685200

CONDOMÍNIO MIRANTE DO RIO 
PARANÁ-PORTO RICO
DETALHES DO EMPREENDIMENTO:
- Portaria
- Rampa naútica exclusiva
- Espaço Gourmet com churrasqueira
- Quadra de Tênis
- Academia Terceira Idade
- Estacionamento rotativo para barcos e 
carretas
- Praça central
- Quadra poliesportiva

Lotes a partir de 450 m² financiados em 
até 120 meses com lavratura de escritura 
imediata. A PARTIR DE R$65.000.00 - 
(44)98685200

LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO
O loteamento JARDIM PARAÍSO, localiza-
-se no perímetro urbano, a 800 metros da 
FANP - Faculdade do Noroeste Paranaense, 
na saída para Uniflor, próximo ao Conj. Novo 
Horizonte e Clube Campestre, no munícipio 
de Nova Esperança.
Possui 429 lotes de 202 a 518 m².
Excelente localização, sendo a tendência de 
crescimento da cidade nesta região.
INFRAESTRUTURA

estar, copa, cozinha, 
bwc social, área de serviço, despensa, bwc 
de serviço.
Area privativa 155 m²,Área total 206 m²,02 
vagas de garagem
Prédio com elevador/ salão de festas / despen-
sa na garagem
Obs: pronta para financiar (imóvel usado).
Valor 350.000,00 – Fone 3252-8218

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

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

Casa Rua Perez Uchoa, 272 – Centro – (Fun-
dos Residencial Pará) 
Alvenaria com 2 quartos, sala,  cozinha, ba-
nheiro social, varanda coberta – Em fase final 
de Construção entrega até 20/07/2013. Valor 
650,00 – Fone 3252-8218.

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

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

- Apartamento – Edifício Guaporé – Rua Gov. 
Bento Munhoz da Rocha Neto – Apto 202  - 3 
quartos sendo 01 suíte, sala/copa, cozinha, 
bwc social, área de serviço, sacada - 01 vaga 
de garagem - Prédio com Elevador. Condo-
mínio em torno de 250,00 incluso água e gás. 
Valor Aluguel R$ 700,00.

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

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

- Salão comercial - Rua Gov. Bento M. da 
Rocha Neto-Edificio Rio Negro
Com sala de recepção, 07 salas internas, ar 
condicionado, e bwc. Valor R$ 1.200,00 - 
Fone 9893-4114

Galpão Industrial – Av Mercosul, 842 – Pq. 
Industrial - Barracão 500 m² - 1 bwc, 01 
escritório.Piso concreto alisado para carreta, 
sem forro.Terreno 1900 m².Casa 70 m² nova 
- 2 quartos, sala, cozinha, área serviço.Valor 
3.000,00 

APARTAMENTO EM EXCELENTE LOCA-
LIZAÇÃO
RUA LUIZ ZACARIAS,440
EDIFICIO MARABÁ
R$450,00 + CONDOMÍNIO
(44)98685200

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

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

RESIDÊNCIA MOBILIADA, 03 
DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUITE), 01 
BWC SOCIAL, SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA,LAVANDERIA COBERTA, 
GARAGEM COBERTA, EM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO
RUA JOSÉ XAVIER,41 PRÓXIMO A ESCO-
LA SABIDINHO. R$780,00 - (44)98685200
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ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

IMÓVEIS

VENDE

Terreno com 600m2 no 
Distrito de Barão de Lucena 

R$40.000,00 - 9917-8239

ALUGA
Casa  de 1 quarto, sala, cozinha 

(aumentada), banheiro e 
edícula. Terreno de 10 m x 

21m,  no Jardim Ouro Branco 
na Rua Aurélio Ferrarin , 

próximo ao Supermercado 
Borejo em Nova Esperança - PR 
Escritura registrada no Cartório 

de Registro de imóveis.
Valor: R$ 70.000,00

 
Contato com : Marcio
cel: 9996 - 5596 (TIM)
       9127 - 0385 (VIVO)
Res : (44) 3045 - 1378

Vaga para AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(3 Vaga para caldeira noturno e 2 diurno 
– 2 vaga para descarga) trabalhar em 
Paranavaí na empresa CITRI.  Interessados 
comparecer na Agência do Trabalhador para 
entrevista dia 28/06 ás 08h00.

SOLDADOR DIURNO, SOLDADOR 
EXTERNO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO, 
para trabalhar na empresa PASSAFARO.    
Interessados comparecer dia 28/06 ás 14h00 
na Agência do Trabalhador.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
trabalhar no Frangos Canção de Paranavaí. 
Interessados comparecer dia 02/07 às 14h30 
na Agência do Trabalhador.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
trabalhar no Abatedouro Coroaves de Ma-
ringá. Interessados comparecer dia 03/07 às 
14h30 na Agência do Trabalhador.

Vaga para MOTORISTA, TRATORIS-
TA, TECNICO DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO, TÉCNICO AGRÍCOLA, 
SOLDADOR, LUBRIFICADOR, VIGIA, 
AJUDANTE GERAL, para trabalhar na 
USINA SANTA TERESINHA de Iguatemi. 
Interessados comparecer na Agência do 
Trabalhador para preenchimento da ficha de 
inscrição.

Vagas para AUXILIAR DE EMPACOTA-
MENTO e AUXILIAR DE PRODUÇÃO, 
para trabalhar na USINA ALTO ALEGRE 
de Colorado, com direito a Transporte e 
Cesta básica. Interessados comparecer na 
Agência do Trabalhador para preenchimento 
da ficha.

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

Vagas para RETISTA, GALONEIRA, ES-
TAMPADOR, AUXILIAR DE ESTAMPA-
RIA, ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO, 
AUXILIAR DE CORTE, OPERADOR DE 
MÁQUINA DE BORDADO e VENDE-
DOR EXTERNO para trabalhar em fábrica 
de confecções. Interessados comparecer na 
Agência do Trabalhador para preenchimento 

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

de Ficha.

 VAGAS PARA:
AÇOUGUEIRO
AJUDANTE GERAL
ALINHADOR DE PNEUS
ATENDENTE DE TELEMARKETING
AUXILIAR DE AÇOUGUEIRO
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUA-
LIDADE
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE LABORATORIO (INDÚS-
TRIAL)
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
CABELEIREIRA
CAIXA
CALDEIRO
COBRADOR
COSTUREIRA DE MAQUINA RETA
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUS-
TRIAIS
COSTUREIRA EM GERAL
ELETRICISTA DE AUTOS
EMPACOTADOR
ENCANADOR
ENCARREGADO DE FRIOS
ESTETICISTA
FUNILEIRO
GERENTE COMERCIAL
LABORISTA INDUSTRIAL
MARCENEIRO
MECÂNICO
MECÂNICO DE MOTO
MOTORISTA DE CAMINHÃO – GUIN-
CHO PESADO COM MUNK
MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK
MOTORISTA ENTREGADOR
OPERADOR DE GUINDASTE
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA
OPERADORA DE CAIXA
PINTOR
PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, 
INGLÊS, INFORMATICA E MANUTEN-
ÇÃO
PROMOTOR DE VENDAS
REPOSITOR
SERRALHEIRO
TECNICO AGRICOLA
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRA-
BALHO
TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO
TÉCNICO DE SUPORTE INTERNO
TRABALHADOR RURAL
VENDEDOR
VENDEDOR DE SERVIÇOS
VENDEDOR EXTERNO

RESIDÊNCIA EM MADEIRA COM 02 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, DESPENSA
RUA GEN. CIRO CARDOSO, 346
R$450,00 - (44)98685200

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

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
02 SALAS AMPLAS, COZINHA, BWC 
SOCIAL, GARAGEM COBERTA
RUA LORD LOVAT
EDIFÍCIO CAICÓ
R$600,00 - (44)98685200

 
KITNET COM 01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
AVENIDA 14 DE DEZEMBRO,789-
-CENTRO
R$475,00 (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 COM 02 
DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUÍTE), SALA, 
BWC SOCIAL, COZINHA, LAVANDERIA 
COBERTA, GARAGEM COBERTA
CONDOMÍNIO AMOREIRA
RUA INÊS, 364
R$ 550,00 + condominio
(44)98685200
 
RESIDENCIAL JOMAR
 Apartamentos com 70 mt²:
* 02 Dormitorios sendo 1 Suite 
* Sala Estar/Jantar
* cozinha
* Bwc Social 
* Area de Serviço 
* 1 Vaga para Garagem 

Àrea de Lazer:
* Salão de Festa todo mobiliado 
* Playground

Excelente localização situado na Rua Emilia-
no Perneta Proximo ao Parque das Grevilhas.
R$650,00 + condomínio
(44)98685200
(44)32525200

RESIDENCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA COBERTA, GARAGEM COBERTA
RUA D. PEDRO II, 108
R$600,00
(44)98685200

NOVA ESPERANÇA

 Zeferino foi um homem humilde, honrado e um pai que criou seus filhos com 
palavras e atitudes coerentes com sua conduta de valores éticos e fé

Sepultado em Nova Esperança o evangelista e 
ex vereador, pioneiro Jair Zeferino

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Partiu para a eternidade, 
na última segunda-feira,, 
24 de junho, aos 88 anos,  

o pioneiro, evangelista e ex-
-vereador por dois mandatos,  
Jair Zeferino. Nascido no dia 
01/10/1924 na cidade de Mimoso 
do Sul, Espírito Santo, Jair casou 
com Ilza Marques Zeferino em 
1949 em   Maringá. Teve 7 fi-
lhos,14 netos e 5 bisnetos. No dia 
18/02/1952 chegou a Nova Espe-
rança.  Tinha como profissão al-
faiate a qual exerceu por muitos 
anos,  sua  alfaiataria era local de 
muita conversa política  que ele 
entendia como a arte de servir a 
comunidade o que aconteceu por 

dois mandatos como vereador , 
porém  a causa que ele tinha ver-
dadeira paixão foi o evangelismo, 
seu amor pelas pessoas foi sua 
maior virtude. Partiu sem doença 
ou dor ao lado de alguns fami-
liares e sua morte foi por causas 
naturais.

Foi membro fundador das 
Igrejas Batistas de Nova Espe-
rança,  Ebenézer e da  Glória em 
Londrina.  Zeferino  terminou a 
carreira cristã com excelência e 
honra. Nunca houve nenhum es-
cândalo associado ao seu nome. 
Integridade e humildade eram 
marcas indeléveis desse homem 
integro A jornada terrena deste 
homem de Deus terminou, sua 
missão foi completada. Ele ouviu 
a voz do Senhor “Bem está, servo 
bom e fiel… entra no gozo do teu 
senhor. ” (Mt 25:21). Jair Zeferino 

foi um homem humilde, honrado 
e um pai que criou seus filhos 
com palavras e atitudes coerentes 
com sua conduta de valores éticos 
e fé. Até seus últimos dias foram 
dedicados a abençoar as pessoas 
seja com orações, palavras ou 
uma simples xícara de café, seu 
coração era aquecido pelo amor 
de Cristo.    “Nós como filhos, 
noras, netos e bisnetos sentimos 
muitas saudades e sabemos que 
perdemos mais que um pai e sim 
o sacerdote de nossa família”, ex-
pressaram seus familiares. 

A família enlutada pela sepa-
ração de seu ente querido agrade-
ce o carinho e o conforto de todos 
os irmãos e amigos que levaram 
uma palavra de consolo e que se 
fizeram presentes durante o veló-
rio e sepultamento, ocorrido na 
terça-feira, 25.

Jair Zeferino foi 5 vezes 
Suplente e 2 vezes 
Vereador, sendo:

1956/1960 - Suplente 
60/64 - Vereador 
64/69 - Suplente 
69/73 - Suplente 
73/77 - Vereador 
77/83 - Suplente 
83/88 - Suplente 

Arquivo familiar

O pioneiro Jair Zeferino além de 
alfaiate, foi um exímio evangelista e 

vereador durante 02 mandatos

DE QUE FORMA VOCÊ 
EDUCA SEU FILHO? 

Pense nisso: “...tudo o que o homem semear,isso 
também ceifará” (Gál. 6:7)
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#VEMPRARUA

População de Nova Esperança atende o chamado 
e vai às ruas expressar seu descontentamento

O movimento denominado como 'Vem 
Pra Rua ' é um desdobramento das mani-
festações que ocorrem em todo país em 
busca de um Brasil melhor e sem corrup-

ção. Com bandeiras, cartazes, nariz de 
palhaço ou rostos pintados, cada um dos 
manifestantes participou do movimento à 
sua maneira, expressando sua indignação

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A expressão “deita-
do eternamente em 
berço esplêndido” 

entoada no Hino Nacional 
Brasileiro, muitas vezes in-
terpretada como marasmo 
e indiferença da população 
aos governos já não se aplica 
mais. No último sábado, 22, 
parte da população de Nova 
Esperança foi à rua empu-

Fotos Alex Fernandes França

A população foi às ruas, empunhando cartazes e bandeiras 
expressando seus descontentamentos e anseios

Jovem utilizou máscara igual a do protago-
nista do filme V de Vingança para protestar

Protestos gerados por 
descontentamentos: 

Chegou o fim da era do 
“Pão e do Circo”?

“Vamos acordar, o 
professor vale mais 
do que o Neymar”, 
dizia um dos car-
tazes exibido por 

estudantes

nhando faixas, cartazes e ban-
deiras com diversas palavras 
de ordem.  O público, forma-
do principalmente por estu-
dantes e líderes comunitários 
protestou, de maneira pacífica 
e ordeira contra o descaso de 
grande parte dos políticos. As 
redes sociais foram as princi-
pais ferramentas de mobili-
zação.  Com cartazes e gritos 
de protesto, os manifestantes 
cobraram dos governantes o 
cumprimento de promessas 
de campanha eleitorais, pedi-
ram garantia à livre expressão 

e à democracia e ainda pro-
testaram contra a realização 
da Copa no país, contra a cor-
rupção e contra a PEC 37.  O 
protesto segue a onda de ma-
nifestações que foi iniciada 
em São Paulo e acabou per-
correndo todo o país, onde 
as classes envolvidas exigem 
mais respeito. Durante o tra-
jeto os manifestantes pararam 
e cantaram o Hino Nacional. 
Alguns comerciantes e consu-
midores saíram às portas dos 
comércios lotando as calçadas 
como forma de apoio, outros 
aplaudiram e se juntaram no 
ato que apoiava o movimen-
to nacional, afinal de contas o 
slogan do movimento é “Vem 
pra rua” mostrando assim que 
o Brasil entrou em um novo 
momento de participação 
política. Muitos populares 
utilizaram máscaras iguais a 
do protagonista do filme V de 
Vingança para protestar con-
tra os Governos e o excessivo 
investimento de recursos para 
a realização da Copa do Mun-
do, que já está orçado em R$ 
28 bi.  

OPINIÃO
Procurado pela reporta-

gem para expressar sua opi-
nião, o prefeito do município 
Gerson Zanusso parabenizou 
a iniciativa destacando: “só 
podemos comemorar que 
milhares de jovens brasileiros 
tenha descoberto o poder das 
manifestações populares e do 
envolvimento com os temas 
da política nacional. Sou ter-
minantemente contra a apro-
vação da PEC 37, que tira do 
Ministério Público o poder de 
investigação criminal. Quem 

não deve, não teme. Ainda 
bem que não foi aprovada.” 
opinou Gerson. 

A população empunhou 
cartazes dizendo dentre tan-
tas coisas que querem um “Pa-
drão FIFA na Saúde Pública”, 
“Pra me calar vai ter que ras-
gar a constituição”, “Enquanto 
o governo te rouba, você grita 
GOL”, “Brasil, vamos acordar, 
o professor vale mais que o 
Neymar”, dentre tantas outras 
palavras de ordem.  O slo-
gan da música tema da Copa 
“Vem pra rua porque a rua é a 
maior arquibancada do  Bra-
sil “ realmente ‘pegou’ só que 
num tom muito mais pro-

fundo de reflexão política e 
social. Segundo a Polícia Mi-
litar não houve quaisquer atos 
de vandalismo e o manifesto  
ocorreu de forma ordeira e 
extremamente pacífica, ca-
racterística do povo de Nova 
Esperança.

Entendendo o Movimento
 Nas últimas semanas a im-

prensa noticiou diversos mo-

vimentos nas mais variadas 
localidades deste nosso imen-
so país, que começou em São 
Paulo por conta do aumento 
de R$0,20 no preço da tarifa 
do transporte público daquela 
metrópole e que agora, pau-
latinamente vem ganhando 
força em outros estados do 
país, com a adesão de diversos 
segmentos sociais. A ques-
tão do aumento da passagem 
foi apenas um pano de fundo 
para que a insatisfação popu-
lar com os governos ganhasse 
corpo pela força do movimen-
to. Uma ação contundente que 
está repercutindo também 
em toda mídia internacional, 

desmistificando a máxima de 
que o brasileiro é um povo 
acomodado, sem brio nem 
atitudes. Já não é mais assim. 
Como aquela propaganda em 
que um ponto turístico do Rio 
de Janeiro (Pão de Açucar) 
começa ganhar forma e pas-
so a passo transforma-se em 
um gigante de pedra, avan-
çando por territórios nunca 
dantes dominados  e é desta 

forma que o brasileiro está se 
posicionando. A paixão pelo 
futebol não é maior do que o 
desejo de um país mais justo, 
onde os direitos constitucio-
nais sejam respeitados.

Lei da Mordaça
A grande verdade é que a 

população se cansou de tan-
tos desmandos.  Lei da mor-
daça e o cerceamento dos 
direitos constitucionais não 
vão prosperar neste país em 
que o povo se levanta e vai às 
ruas protestar! A Proposta de 
Emenda Constitucional nº 37, 
do deputado  Lourival Men-
des (PT do B) do Maranhão , 
rejeitada maciçamente na úl-
tima terça-feira, 25, que tinha 
como objetivo tirar do Minis-
tério Público a prerrogativa de 
investigar crimes e este seria 
exclusivo das polícias federal 
e civis foi muito criticada pe-
los manifestantes. O deputado 
Lourival Mendes não imagi-
nou a proporção que tomaria 
esse desserviço prestado  a 
toda a sociedade.  A popula-
ção questiona o que alguns 
políticos temiam tanto o fato 
de mais uma apenas mais uma 
Instituição investigar? Não se-
ria mais uma possibilidade na 
elucidação de fatos que muitas 
vezes transitam no caminho 
da obscuridade? A popula-
ção demostra seu desconten-
tamento. Cabe aos governos 
se articularem e promoverem 
ações que de fato interessa ao 
povo, pois se alguém precisar 
dos serviços públicos vai re-
querer a quem”. Quais legados 
deixarão os Estádios “padrão 
FIFA” para a nação? Pense 
nisso!

RESIDÊNCIA COM 02 
DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUÍTE), SALA, 
BWC SOCIAL, COZINHA, LAVANDERIA 
COBERTA, GARAGEM COBERTA
CONDOMÍNIO AMOREIRA
RUA INÊS, 364
R$ 550,00 + condominio
(44)98685200
 
RESIDENCIAL JOMAR
 Apartamentos com 70 mt²:
* 02 Dormitorios sendo 1 Suite 
* Sala Estar/Jantar
* cozinha
* Bwc Social 
* Area de Serviço 
* 1 Vaga para Garagem 

Àrea de Lazer:
* Salão de Festa todo mobiliado 
* Playground

Excelente localização situado na Rua Emilia-
no Perneta Proximo ao Parque das Grevilhas.
R$650,00 + condomínio
(44)98685200
(44)32525200

RESIDENCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA COBERTA, GARAGEM COBERTA
RUA D. PEDRO II, 108
R$600,00
(44)98685200
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Defesa Civil

Richa decreta estado de emergência 
em municípios atingidos pelas chuvas

O governador Beto Richa 
assina hoje, sexta-feira 
(28), em Maringá, de-

creto de estado de emergência 
em municípios paranaenses 
atingidos pelas fortes chuvas dos 
últimos dias. A medida visa fa-
cilitar o acesso a recursos fede-
rais para poder investir em ações 
sociais e de infraestrutura para 
dar apoio às cidades e famílias 
atendidas. A assinatura será às 
9 horas, no hotel Bristol, onde o 
governador recebe a imprensa.

Ontem, quinta-feira (27), 
Richa sobrevoou a região No-
roeste, no entorno de Paranavaí, 
onde diversas estradas foram in-
terditadas por causa de inunda-
ções causadas pela cheia do Rio 
Ivaí. Richa afirmou que o Gover-
no do Estado está mobilizado, 
principalmente a Defesa Civil, 
para atender as cidades afetadas 
pelas chuvas.

“Estamos atendendo pron-
tamente as pessoas que sofrem 
com as chuvas, que precisam do 
socorro do poder público”, disse 
Richa em Mirador, município 
que está isolado por causa da 
submersão da ponte sobre o rio 
Ivaí.

“O governo está vigilante 
e pronto para atendimento à 
população. Estamos disponibi-
lizando aos prefeitos toda a es-
trutura que for necessária para 
atender as pessoas”, afirmou Ri-
cha. O governador esteve, tam-
bém, em Rondon, Japurá, In-

dianópolis e Guaporema, todas 
com problemas por causa do au-
mento do nível do rio Ivaí - que 
havia subido oito metros até esta 
quinta-feira – afetando a popula-
ção ribeirinha e isolando muitas 
áreas dos municípios.

“As chuvas afetam municí-
pios em todas as regiões do Esta-
do, mas alguns mais duramente 
atingidos no Noroeste”, disse o 
governador Beto Richa. Ele afir-
mou que recursos estão sendo 
encaminhados para as cidades. 
“A Defesa Civil vai acompanhar 
até a situação ser normalizada. 
Além disso, os chefes de núcleos 
de todas as secretarias estaduais 
estão prontos para atender aos 
municípios”, declarou o gover-
nador.

Richa afirmou que a Sane-
par trabalha para solucionar 
problema de adutores, que dei-
xa a população sem água. Ca-
minhões-pipa também devem 
ser enviados para atendimento 
emergencial. 

FORÇA-TAREFA
Até o início da tarde de 

quinta-feira havia 85 mil pessoas 
afetadas pelas chuvas, em 68 mu-
nicípios, de todas as regiões do 
Estado. Especificamente nesta 
quinta-feira, a Coordenadoria de 
Defesa Civil contabiliza cerca de 
mil pessoas desalojadas. Desde o 
início da semana, porém, 12.600 
pessoas tiveram de sair de suas 
residências por causa de alaga-

mentos, enxurradas e, em alguns 
casos, deslizamentos.

A Coordenadoria de Defesa 
Civil montou força-tarefa para 
apoiar, principalmente os nove 
municípios que decretaram si-
tuação de emergência: Bituruna, 
Dois Vizinhos, Imbituva, Irati, 

Itapejara do Oeste, São João, 
Santa Tereza do Oeste, Sulina e 
Teixeira Soares.

"Estamos com todas as equi-
pes atuando nas regiões prioritá-
rias", afirmou o coordenador da 
Defesa Civil e chefe da Casa Mi-
litar do Paraná, coronel Adilson 
Castilho Casitas.

Equipes da Defesa Civil e um 
helicóptero foram enviados ao 
interior para ajudar os municí-
pios atendimento à população e 
resgatar famílias que estão ilha-
das. Também estão sendo envia-

dos colchões, cobertores, roupas, 
material de limpeza, utensílios 
para cozinha e lona para a cober-
tura emergencial de sete mil resi-
dências danificadas. A Secretaria 
da Família e Desenvolvimento 
Social faz levantamento da situa-
ção das famílias que precisam de 
abrigo, alimentos e outros supor-
tes.

A Defesa Civil também man-
tém um monitoramento perma-
nentemente junto ao Simepar e o 
Instituto das Águas para verificar 
a situação do clima e a elevação 

dos rios e prevenir qualquer de-
sastre com a população.

O Instituto das Águas irá 
disponibilizar serviço de desas-
soreamento de rios para os mu-
nicípios prioritários. "Estamos 
prontos para atender os municí-
pios que precisarem", afirmou o 
presidente do Instituto, Márcio 
Nunes. Equipes da Secretaria de 
Infraestrutura e Logística apenas 
esperam as chuvas cederem para 
iniciarem um trabalho de avalia-
ção dos estragos e recuperação 
de rodovias estaduais.

Região do município de Mirador, onde o rio Ivaí está acima do nível, cobrindo estradas e isolando a cidade

Telexfree: Susep contradiz 
informação de que autorizou 

seguro para a empresa
Órgão do governo nem sequer tem competência para avaliar contratos desse tipo

A Superintendência de Segu-
ros Privados (Susep) nega 
ter aprovado qualquer pro-

cesso de contratação de seguro pela 
Telexfree, empresa suspeita de ter 
montado um sistema de pirâmide 
financeira . O órgão, citado em co-
municados da empresa, nem sequer 
possui competência para dar ou ne-
gar aval a acordos entre clientes e 
seguradoras.

Apresentada como uma empresa 
de venda pacotes de telefonia por in-
ternet (VoIP, na sigla em inglês) via 
marketing multinível , a Telexfree 
está impedida pela Justiça de fazer 
pagamentos aos seus divulgadores 
e de contratar novos distribuidores .

No último dia 21 (sexta-feira), 
Carlos Costa – um dos sócios da 
empresa – divulgou um vídeo em 
que diz ter firmado um contrato de 
seguro com a seguradora Mapfre. A 
intenção era tentar acalmar os divul-
gadores depois de a Justiça do Acre 
ter concedido liminar ao Ministério 
Público proibindo novos contratos e 
o pagamento dos que já estavam em 
vigor. A companhia seguradora ne-
gou a informação, como mostrou o 
iG . Em seguida, Costa explicou que 
houve um mal entendido e que o 
acordo ainda estava em negociação. 

No mesmo vídeo, entretanto, o 
representante da empresa afirma que 
o seguro da Telexfree já foi autoriza-
do pela Susep e pela Brasil Ressegu-
ros (IRB Brasil Resseguros, S.A.).

"Aqui também, para que vocês 
saibam, é a autorização da Susep. 
Ou seja, pessoal, o nosso seguro já 
foi passado pelo IRB, já passou e foi 
aprovado pelo Susep", afirma Costa 
no vídeo, mostrando um documen-

to.
Além disso, uma nota publicada 

na página oficial da Telexfre numa 
rede social no dia 24 (segunda-feira) 
diz que "a Telexfree (Ympactus Co-
mercial Ltda) está em fase final de 
negociações com duas seguradoras 
de expressão nacional e internacio-
nal e o processo já foi aprovado pela 
Susep."

Susep: 'Desconhecemos qual-
quer contato' 

Acontece que a Susep não foi 
consultada pela empresa, conforme 
informou o órgão do governo à re-
portagem. Nem deveria.

"Desconhecemos qualquer tipo 
de contato desta empresa com a au-
tarquia", informou a Susep, por e-
-mail. "Nenhum contrato de seguro 
entre uma empresa seguradora e 
uma pessoa jurídica ou física neces-
sita de autorização da Susep. O papel 
da Susep é de ficalização e normati-
zação do mercado segurador, que é 
de livre concorrência."  

O IRB, também mencionado por 
Costa na gravação, não tem compe-
tência para analisar esse tipo de ne-
gociação. O órgão atua no mercado 
de resseguros – seus clientes são as 
próprias companhias seguradoras, e 
não o consumidor final do serviço. 

Segundo o advogado da Tele-
xfree, Horst Fuchs, ao falar sobre a 
Susep no vídeo, Costa se referia ao 
tipo de contrato que estava sendo 
negociado pela empresa com as se-
guradoras. Esse modelo de contrato, 
sim, depende de uma autorização da 
Susep.

"É ele que é a matriz [modelo de 
contrato] que vai ser utilizada", disse 
Fuchs à reportagem, após enviar um 
número de processo relativo ao mo-
delo de contrato mencionado. "Eu 
não sei por que as pessoas acabaram 
confundindo. O que se quis dizer é 
que há um produto seguro já apro-

Vitor Sorano - iG São Paulo
vado pela Susep e é esse produto que 
está sendo utilizado [para formatar o 
seguro da Telexfree]." 

A negociação do seguro está "em 
fase final de apresentação de docu-
mentos", diz o advogado.

Recursos e protestos 
Fuchs afirmou que ainda prepa-

ra o recurso para tentar novamente 
derrubar a liminar que impede a Te-
lexfree de fazer pagamentos e cadas-
trar divulgadores e que bloqueia os 
bens de Carlos Costa e Carlos Wan-
zeler, sócios da empresa. 

A decisão, tomada no dia 18 
(terça-feira) pela juíza Thaís Khali, 
da 2ª Vara Cível de Rio Branco (AC) 
, foi mantida pelo desembargador 
Samoel Evangelista, do Tribunal de 
Justiça do Acre (TJ-AC), no dia 24 
(segunda-feira).

O argumento do advogado é que 
a juíza e o desembargador não po-
deriam ter decidido sobre o tema e 
nem ter estendido os efeitos de suas 
sentenças a todo o Brasil.

"O Poder Judiciário tomou uma 
decisão arbitrária, que foi prolatada 
por um juiz que não é competente", 
afirma Fuchs. "Ela [a  decisão ] não 
vai perdurar."

A suspensão dos pagamentos da 
Telexfree levou um grupo de divul-
gadores a fazer uma manifestação 
em frente ao Ministério Público do 
Acre (MP-AC), responsável pela 
ação, nesta quarta-feira (26). Houve 
reunião com representantes do ór-
gão.

“Estamos abertos para ouvir rei-
vindicações, mas o posicionamento 
do Ministério Público é que se trata 
de pirâmide financeira fraudulenta 
e, portanto, ilegal. Por isso, tomamos 
as medidas legais cabíveis”, declara 
o coordenador do Núcleo de Apoio 
Técnico (NAT), Promotor de Justiça 
Danilo Lovisaro, segundo nota da as-
sessoria de imprensa do MP-AC.
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dos rios e prevenir qualquer de-
sastre com a população.

O Instituto das Águas irá 
disponibilizar serviço de desas-
soreamento de rios para os mu-
nicípios prioritários. "Estamos 
prontos para atender os municí-
pios que precisarem", afirmou o 
presidente do Instituto, Márcio 
Nunes. Equipes da Secretaria de 
Infraestrutura e Logística apenas 
esperam as chuvas cederem para 
iniciarem um trabalho de avalia-
ção dos estragos e recuperação 
de rodovias estaduais.

Assistência Social de Atalaia realizou 
o Baile Junino da melhor idade

Pipoca, bolo, chá de 
amendoim, música e 
muita alegria. Assim foi 

a tarde dançante da melhor ida-
de com o Baile Junino realizado 
pela Assistência Social de Ata-
laia no Centro de Convivência 
na quarta-feira, 26 de junho.

O evento contou com a pre-
sença dos integrantes do grupo 
“Melhor idade – Felicidade não 
tem idade” de Presidente Caste-
lo Branco, além deapresentação 
de quadrilha do grupo da me-
lhor idade de Atalaia ensaiado 
pela coreógrafa e professora 
Clezeide Basso.

A festa com tema junino 
reuniu um público alegre, com 
muita energia para dançar e se 
divertir, sem receio de entrar no 
clima e utilizar trajes juninos.

Convidado a abrir o Baile 
Junino o prefeito Fabio desta-
cou “Quando se fala no grupo 
da melhor idade, são pessoas 
que fazem parte da história 
do município. A melhor idade 
tem muito a contribuir para os 
mais novos dando exemplos de 
suas próprias vidas. Quando a 
Prefeitura se envolve, é porque 

Grupo da melhor idade de Atalaia apresentou uma animada quadrilha aos presentes

Fotos: José Antõnio Costa

O prefeito Fabio, a primeira dama Carla, vice Duda e 
esposa Edna agradeceram o empenho e dedicação 

da equipe para a realização do Baile Junino

esse é o espírito da nossa admi-
nistração: sermos ativos com a 
comunidade e estarmos sempre 
presentes” declarou o prefeito, 
Fabio Vilhena que estava acom-
panhado pelo vice Duda Maria-
ni.

A Secretária de Assistência 
Social, Carla Vilhena e a chefe 
da Divisão de Assistência, Edna 
Cortarelli agradeceram a parti-
cipação de todos e em especial 
as voluntárias e voluntários que 
se dedicaram com a decoração 
com motivos juninos do centro 
de convivência, além do prepa-
ro das comidas típicas servidas.

Para embalar a alegria de 
aproximadamente 400 pessoas 
a tarde dançante contou com a 
presença de uma animada ban-
da de Maringá.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Promotoria de Justiça processa servidores 
municipais por improbidade administrativa

A Promotoria de Jus-
tiça de Defesa do 
Patrimônio Público 

de Maringá ajuizou ação ci-
vil pública, na última sema-
na, contra três servidores 
do município de Paiçandu 
e um empresário por ato de 
improbidade administrati-
va. A ação aponta desvio de 
dinheiro público e pede a in-
disponibilidade de bens e o 
afastamento dos servidores 
públicos dos cargos que ocu-
pam.

De acordo com a Promo-

toria de Justiça, a empresa 
denunciada venceu licitação, 
em outubro do ano passado, 
para a venda de lubrifican-
tes, óleos e graxas para a fro-
ta de veículos do município. 
Servidores da Secretaria de 
Finanças teriam autorizado 
empenho de R$ 40.616,00 e 
a chefe do Departamento de 
Compras teria mantido con-
tato com a empresa para a 
emissão de notas fiscais refe-
rentes aos materiais, mesmo 
estes não tendo sido entre-
gues. Do total pago pela Pre-

feitura de Paiçandu à empre-
sa, R$ 32.000,00 teriam sido 
devolvidos à chefe do De-
partamento de Compras do 
Município, conforme aponta 
a ação. Segundo os promo-
tores de Justiça, em fevereiro 
deste ano, a partir da atuação 
da Promotoria, a Secretaria 
Municipal de Finanças teria 
providenciado a entrega de 
parte dos materiais para dar 
a falsa impressão de que os 
produtos teriam sido entre-
gues na totalidade e na data 
estabelecida na licitação.

A Promotoria sustenta 
que houve dano ao erário e 
enriquecimento ilícito dos re-
queridos. “Fere o bom senso 
a permanência no cargo dos 
requeridos quando contra si 
pesam indícios tão veemen-
tes de cometimento de atos 
de improbidade, que lesaram 
enormemente o Patrimônio 
Público”, afirmam os promo-
tores de Justiça José Apareci-
do da Cruz e Leonardo da Sil-
va Vilhena, autores da ação. 

Assessoria de Imprensa 
M.P.

PARA MEDITAR

Finanças - 
Planejamento
“Qual de voces se qui-

ser construir uma torre, 
primeiro não se assenta e 
calcula o preço, para ver 
se tem dinheiro suficiente 
para completa-la?” (Lucas 
14:28)

Quando Jesus questio-
nou seus interlocutores 
com esta indagação, nos 
apresentou um princípio 
sobre finanças que deveria 
ser óbvio para todos nós. 
Parece que era evidente, 
lógico e patente nos dias 
de Jesus que assim proce-
de qualquer um. Mas ouso 
dizer que em nossos dias o 
planejamento perdeu espa-
ço para tudo quanto é ata-
lho e desvio de rota.

Planejar não é falta de fé, 
absolutamente. Pelo con-
trário, é preciso ter muita 
fé para planejar, pois trata-
-se de olhar para o invisível 
e imaginá-lo concretizado. 
Planejar é olhar com ante-
cedência para algo que ain-
da não aconteceu, isso é fé.

Planejar também não 
é limitar a ação de Deus, 
pois ainda que as respos-
tas certas veham da boca 
do Senhor, ao coração do 
homem cabe o planejar e 
sonhar (Provérbios 16:1 
e 19:21). Deus não preci-
sa de planejamento, quem 
precisa sou eu. Sem plan-
jar, qualquer resultado tem 

de ser aceito como válido. 
“Para o barco que zarpa 
sem destino qualquer lugar 
serve”. Ou ainda “Quem 
não sabe para onde vai só 
pode estar perdido o tem-
po todo”.

Planejar é aplicar o co-
ração a algo que não é con-
creto, que leva o sonho a se 
tornar um projeto e do pro-
jeto para a realidade. Esse é 
o caminho natural, é o que 
faz acontecer. O improviso 
tem lugar em algumas si-
tuações, mas não em tudo.

Aplicando isso à vida 
financeira, temos de apren-
der a fazer as contas AN-
TES de iniciar as coisas. É 
leviano (para dizer o mi-
nimo) decidir o que fazer 
com o dinheiro e depois 
pedir que Deus abençoe 
o caminho. O correto e 
maduro é o cristão pedir 
direção de Deus para de-
cidir e com isso andar por 
caminhos abençoados. 
Apresente seu orçamento 
a Deus, coloque diante do 
Pai seus números, eles são 
espirituais também.

“Senhor, não permita 
que eu considere propria-
mente meu algo que foi Tu 
que me deste. Ensina-me a 
andar de forma sábia e pru-
dente com os recursos que 
o Senhor me deu.”

Mário Fernandez

A Semana...

No sábado, 22 de ju-
nho o diagramador 
do Jornal Noroeste, 

Hauney Malacrida registrou 
a cheia do Rio Andirá na PR-
554.

Com as chuvas torrenciais 
dos últimos dias, na madru-
gada de terça-feira, 25, a vi-
são do mesmo local da foto 
já era outra. O Rio Andirá 
submergiu a ponte em apro-

ximadamente dois metros, in-
terrompendo o tráfego entre 
São Jorge do Ivaí e a PR-323 
(próximo aos municípios de 
Doutor Camargo e Jussara).

Já na madrugada de quar-
ta-feira, 26, a forte chuva fez 
com que o nível do Rio Ivaí 
subisse tanto a ponto de ala-

gar a ponte da PR-323 no tre-
cho que liga Doutor Camargo 
a Cianorte.

Segundo a Polícia Rodo-
viária Estadual, pelo menos 
quatro vias que cortam as re-
giões Noroeste e Centro-oeste 
afetadas pelo transbordamen-
to de rios.

Sábado, 22 de junho Terça-feira, 25 de junho

Paiçandu

vado pela Susep e é esse produto que 
está sendo utilizado [para formatar o 
seguro da Telexfree]." 

A negociação do seguro está "em 
fase final de apresentação de docu-
mentos", diz o advogado.

Recursos e protestos 
Fuchs afirmou que ainda prepa-

ra o recurso para tentar novamente 
derrubar a liminar que impede a Te-
lexfree de fazer pagamentos e cadas-
trar divulgadores e que bloqueia os 
bens de Carlos Costa e Carlos Wan-
zeler, sócios da empresa. 

A decisão, tomada no dia 18 
(terça-feira) pela juíza Thaís Khali, 
da 2ª Vara Cível de Rio Branco (AC) 
, foi mantida pelo desembargador 
Samoel Evangelista, do Tribunal de 
Justiça do Acre (TJ-AC), no dia 24 
(segunda-feira).

O argumento do advogado é que 
a juíza e o desembargador não po-
deriam ter decidido sobre o tema e 
nem ter estendido os efeitos de suas 
sentenças a todo o Brasil.

"O Poder Judiciário tomou uma 
decisão arbitrária, que foi prolatada 
por um juiz que não é competente", 
afirma Fuchs. "Ela [a  decisão ] não 
vai perdurar."

A suspensão dos pagamentos da 
Telexfree levou um grupo de divul-
gadores a fazer uma manifestação 
em frente ao Ministério Público do 
Acre (MP-AC), responsável pela 
ação, nesta quarta-feira (26). Houve 
reunião com representantes do ór-
gão.

“Estamos abertos para ouvir rei-
vindicações, mas o posicionamento 
do Ministério Público é que se trata 
de pirâmide financeira fraudulenta 
e, portanto, ilegal. Por isso, tomamos 
as medidas legais cabíveis”, declara 
o coordenador do Núcleo de Apoio 
Técnico (NAT), Promotor de Justiça 
Danilo Lovisaro, segundo nota da as-
sessoria de imprensa do MP-AC.
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APOIO: JORNAL NOROESTE

O ciclo menstrual tende a ser 
mais desregulados nos primeiros 
dois anos de menstruação, este é o 
tempo que demora a ele se corri-
gir completamente. O ciclo dura e 
média de 25 a 35 dias. No entanto, 
muitas mulheres já experimenta-
ram pequenos atrasos ou até mes-
mo mudanças constantes de ciclo 
de forma que nunca devem ser en-
caradas como normais. A primeira 
suspeita para atrasos na menstrua-
ção sempre é a gravidez para casos 
de mulheres férteis e que possuem 
uma vida sexualmente ativa. Quan-
do esta possibilidade não existe 
uma série de maus hábitos ou e até 
mesmo doenças podem levar ao 
atraso da menstruação.

As mulheres cada vez mais 
veem buscando o corpo perfeito e 
com isso exageram nos exercícios 
físicos e o que elas não sabem é que 
o corpo gasta muita energia com 
as atividades e, assim, não entra no 
período fértil. A prática de ativida-
de moderada estimula o organismo 
a liberar endorfina, substância re-
lacionada ao bem-estar que reduz 
o estresse e ajuda a regularizar a 
menstruação. Um treino pesado 
favorece o aumento da prolacti-
na  hormônio este que prepara a 
mulher para a amamentação, pro-
vocando falhas na menstruação. 
O excesso de atividade física pode 
levar até à falta da menstruação 
(amenorreia).

Dietas muito severas para per-
der peso, podem ser prejudiciais, 
o corpo entende que está havendo 
alguma dificuldade e corta fun-
ções menos vitais para se preservar, 
como no caso a atividade reprodu-

Maus hábitos 
contribuem para o 

atraso da menstruação
tiva, buscando os nutrientes que 
faltam no sangue. Em situações 
onde a mesma estiver muito estres-
sada, o corpo irá inibir a sua ovula-
ção, pois o organismo entende que 
você não está em condições psico-
lógicas apropriadas para perpetuar 
a espécie. Também a ansiedade irá 
afetar o hipotálamo e a hipófise, 
que mandará mensagens de alerta 
para o ovário, impedindo a ovula-
ção, estresse e a ansiedade podem 
causar a amenorreia hipolâmica, 
causada por alterações hormonais.

Caso apresente alterações 
constantes no ciclo menstrual pelo 
menos de três ciclos e seu teste de 
gravidez deu negativo, o melhor a 
fazer é procurar um ginecologista. 
Problemas na tireoide, ovários po-
licísticos, mioma uterino e endo-
metriose são algumas doenças re-
lacionadas à falta de menstruação. 
Todas as alterações significativas do 
ciclo menstrual devem ser comuni-
cadas ao ginecologista. É importan-
te lembrar que a menstruação pode 
apontar alguma doença, quando 
apresenta sinais de anormalidade, 
que vão desde o aumento, diminui-
ção ou aparência do fluxo. 

O que as mulheres precisam en-
tender que a qualidade de vida in-
terfere diretamente no ciclo mens-
trual, manter o peso corporal, boa 
alimentação, noites bem dormidas, 
selecionar seus parceiros e fazer vi-
sitas periódicas ao ginecologista faz 
toda a diferença. A menstruação 
não é menos importante do que 
qualquer outro evento do corpo 
humano é este que faz com que as 
mulheres sejam única e importante 
para a procriação da humanidade.

Secretaria Municipal de Saúde 
realiza reunião com hipertensos

No dia 14 de junho, 
a equipe do UAP-
SF II realizou uma 

reunião com os hipertensos 
no salão paroquial da igreja 
católica de Paranacity. Na 
ocasião, foram realizadas 
orientações, verificação da 
pressão arterial e sorteio de 
brindes. 

Linhas de microcrédito já estão disponíveis 
no Banco do Empreendedor de Paranacity

No último dia 14, a 
Prefeitura Munici-
pal e a Associação 

Comercial e Industrial de Pa-
ranacity - ACIPAR, realiza-
ram uma reunião na Casa da 
Cultura tendo como um dos 
temas principais o Banco do 
Empreendedor. A Srª Zeny 
Monteiro Correa, Coordena-
dora Central de Atendimento 
ao Cliente da Agência de Fo-
mento do Estado do Paraná, 
ministrou uma palestra ex-
planando o funcionamento e 
os benefícios oferecidos pelo 
banco, através de suas linhas 
de microcrédito. O Banco 
do Empreendedor já está em 

Paranacity

funcionamento em nosso 
município, e está localizado 
na Avenida 04 de Dezembro, 
nº 855, no prédio da Agência 

do Trabalhador.

Para maiores informações 
ligue para (44) 3463-1790.
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CARICATURA DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

Deputado  Estadual  
Enio Verri - PT

SEPARADOS NA MATERNIDADE

Alcino Sorbeline – Aposentado Jacozinho – Professor de 
Karatê e Comerciante

Itamar Franco (1930-2011) – 
Ex Presidente da República

Edgar Vivar – Sr. Barriga do 
seriado Chaves

Rosana Buose Bazoti - 
Pedagoga Tiaguinho “Sabará” – GontintasFabiani Fernanda Paganunci – 

Comerciante (Medida Exata) 
“Coragem” - Autônomo

Dicas de pesca
COMO PESCAR PINTADOS 

Para pescar esse bigodudos 
é bem simples , pois eles 
comem a andam perto da 

margem caçando pequenos pei-
xes ai é só você deixar a isca e 
agüentar o tranco !!

Primeiro voce deve cevar um 
pouco a margem que você esta , 
jogue 2 mãos de ração na mar-
gem do lago ... em seguida pegue 
meia salsicha e deixe junto com 
a ceva, 

Quando você cevar a mar-
gem virá muitos peixes meno-
res como tilapinhas e lambaris 
, e isso atrairá os pintados até a 
margem... 

O pintado ficará dando es-
touros do lado da salsicha , pe-
gando os peixinhos , mas se sua 
isca estiver la e voce nao estiver 
utilizando encastoado , a sua 
chance de pegar é muito grande!!

Nao precisa do uso de encas-
toado , pois os pintados nao tem 
dentes e com o escastoado prova-
velmente ele irá refugar a isca...

É de grande importancia 
tambem que voce use um so-
porte de vara reforçado e deixe 
a fricçao do molinete ou da car-

retilha bem aberta , pois como o 
peixe vai estar debaixo da vara , o 
tranco vai ser muito forte e o pei-
xe puxará a linha com tudo para 
baixo ou para o lado.. 

Como fazer a isca artificial: 
passo a passo

1 - Acessórios usados na 
montagem: snap (para facilitar 
a troca de iscas rapidamente), 
canudo, agulha de tricô, cabo de 
aço, girador e discos de E.V.A.

2 - Fazer 3 tipos de monta-
gens. Para a salsicha menor, mon-
tar 2 discos de E.V.A. Para a mé-
dia, 3, e para a inteira, 5 discos.

3 - Com o canudo, perfurar 
a salsicha para ela ficar oca e os 
discos de E.V.A. passarem pelo 
buraco feito.

4 e 5 - Tire o canudo, insira a 
agulha e, com sua ponta, engate 
no girador da montagem para 
colocar os E.V.A.’s dentro da sal-
sicha.

6 - A montagem está comple-
ta. Agora, é só engatar o snap no 
girador da montagem e amarrar 
a linha da vara na outra parte do 
snap.

Equipamentos sugeridos
• Varas com tamanho entre 

1,70 e 2,10 metros de 20 a 35 li-
bras

• Carretilhas ou molinetes 
que comportem em torno de 100 
metros de linha 35 libras

• Anzóis tamanho entre 2/0 
e 4/0, empate de aço flexível com 
resistência de 50 libras, pequenos 
discos de E.V.A para envolver o 
empate e um girador resistente

Algumas dicas de pesca
- As iscas devem ser posicio-

nadas entre as margens e o meio 
do rio

- As ações são mais freqüentes 

em dias quentes
- A fisgada deve ser firme e vi-

gorosa, entretanto, não é preciso 
mais que uma

- Com o peixe fisgado, é fun-
damental manter a linha esticada, 
pois, na maioria dos pesqueiros, 
é obrigatório o uso de anzóis sem 
farpa

- Como a maioria dos pes-
queiros cobra valores exorbitan-
tes pelo quilo dessas espécies, o 
procedimento de soltura deve ser 
executado o mais rápido possível 
e o peixe, tratado com o máximo 
cuidado. Mantê-lo na água en-
quanto prepara o equipamento 
fotográfico é a melhor forma de 
preservar sua integridade.

SEPARADOS PELO CINEMA E PELA TELEVISÃO

Dany De Vito – Ator Norte 
Americano 

Tiago Abravanel – Ator 
da Rede Globo

+ =
“Marquinhos” – Funileiro 

O surubim-pintado (Pseudoplatystoma corruscans), também 
conhecido como pintado, surubim-caparari, brutelo, caparari, 
piracajara1 e moleque, é um peixe da ordem dos Siluriformes, 

ocorrendo exclusivamente na América do Sul.

Div.

ERROS DE JORNAIS IMPRESSOS
Este espaço destina-se a publicar os erros cometidos por alguns profissionais da mídia. Veja só....

Uma observação 
direcionada apenas 
ao diagramador 
(responsável pela 
editoração gráfica) 
acabou sendo publi-
cada. O que era pra 
ser uma homena-
gem veja no que deu 
e tire suas próprias 
conclusões....

Acordou com a bala 
na cabeça? Como 

assim? Logo abaixo 
veja que a nota 

dizia que ele morreu 
enquanto dormia e 

a mãe só o viu ao se 
levantar, Portanto, 

ele definitivamente  
não acordou...  

Pescaria de sucesso no Rio Paraná

Leitor assíduo deste Jor-
nal, Luciano Braz Perez,  

(funcionário da Anderson 
Confecções) acompanhado 

por seu primo Edi Carlos 
Arnaut fisgaram este lindo 
Dourado de 4 kg e 74 cm 

de comprimento. A pescaria 
foi no Rio Paraná (Parana-
zão),  no último sábado, 15 
de junho.  Para provar que 
não se trata de mais uma 

das muitas história de pes-
cador, ele registrou o feito. 
Os  dourados geralmente 
gostam de lugares com 

águas limpas e correntezas 
fortes, onde há abundancia 
de pequenos peixes como 
lambaris. Luciano fisgou o 

“bitelo” por meio de uma 
isca artificial. O dourado é 

um peixe bastante esportivo 
e tem grande aceitação com 
iscas artificiais, dentre estas 
as que apresentam melho-

res resultados são plugs 
de meia água ou colheres. 
Dentre as iscas artificiais os 
mais experts aconselham  
a utilizar iscas brancas, ou 

seja, peixes de cor prateada 
como lambaris, tauás, sardi-
nhas, dentre outros. Tuviras 
e até pequenos bagres sem 

ferrão podem dar bons 
resultados também na falta 

de outras iscas.

Div

23º Campeonato 
Brasileiro de Kickboxing 

Atleta de Nova Esperan-
ça Fernando Queiroz 
Silva juntamente com 

seu Professor Everton Ninja 
participaram nos dias 30/05 à 
02/06 em Piracicaba - SP. do 23º 

Campeonato Brasileiro de Kick-
boxing 2013. Fernando ficou em 
4º lugar em sua categoria Light 
amador 17 anos, Everton foi 
Campeão Brasileiro 71kg. Para-
béns aos atletas!
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Polícia Militar em Nova 
Esperança realiza prisões 

por tráfico de drogas

No último domingo, dia 
23 de junho à noite, 
Policiais Militares de 

Nova Esperança receberam uma 
informação de que um veícu-
lo táxi encontrava-se na Av. 14 
de Dezembro, defronte ao su-
permercado Gazola, centro, em 
Nova Esperança, com intuito de 
adquirir certa quantia de droga, 
e entregar a uma mulher de 20 
anos, residente em Colorado, que 
estaria com o apoio de um taxista 
de 34 anos, também residente em 
Colorado. 

Os policiais militares realiza-
ram um monitoramento visual 
da situação e visualizaram quan-
do uma motocicleta Honda Bros, 
de cor vermelha, aproximou-se 
do local e entregou um invólu-
cro para a mulher, e esta, em-
barcou de imediato no referido 
táxi onde se dirigiram até a saída 
da cidade, pela Pr 463, tomando 
rumo a cidade de Colorado/Pr. 
Foi solicitado apoio da viatura da 
cidade de Uniflor, que fizeram a 
abordagem do veículo, mas nada 
foi localizado naquele momento. 
Diante do fato, os PMs fizeram 
uma busca no local onde a dro-
ga havia sido repassada para a 
mulher e localizaram próximo 
de uma pequena árvore, um in-
vólucro contendo no seu inte-
rior uma substância análoga ao 
"Crack", após pesado totalizou 
50 gramas.

Diante dos fatos, a mulher 
de 20 anos e o taxista de 34 anos 
receberam voz de prisão e foram 
encaminhados até a 26ª DRP de 

Colorado, juntamente com a dro-
ga e o veículo utilizado no crime 
para as providências legais.

No dia 24 de junho de 2013, 
por volta das 17h35, em continui-
dade nas investigações realizadas 
em conjunto com a Polícia Mili-
tar da 3ª Cia de Nova Esperança 
e o DENARC (Núcleo de Repres-
são Trafico Ilícito de Drogas) de 
Maringá, foi realizado buscas em 

uma residência situada a Aveni-
da Santos Dumont, S/N, centro 
de Nova Esperança, onde o in-
divíduo morador da residência 
ao perceber a presença dos poli-
ciais evadiu-se saindo correndo 
e pulando vários quintais, sendo 
acompanhado e localizado es-
condido nos fundos de uma resi-
dência, próxima ao local. 

O individuo de 47 anos, foi 
conduzido de volta até a sua re-
sidência, onde foram realizadas 
buscas e localizado no quarto, 
231 kg de entorpecente análogo a 
maconha (Cannabis Sativa), que 
estava acomodada em malas e 
bolsas para viagem.

Diante dos fatos foi dada voz 
de prisão ao indivíduo e condu-
zido juntamente com o entorpe-
cente para sede do DENARC na 
cidade de Maringá, para lavratu-
ra do flagrante e posteriormente 
encaminhado para 25ª D.R.P. de 
Nova Esperança. 

Assessoria de Imprensa/PM

PM prende ladrões logo 
após roubo de veículo

Policiais Militares de Nova 
Esperança prenderam nesta 
terça-feira (25), três indiví-

duos, acusados de praticarem um 
roubo na cidade de Paranacity.

Na quarta-feira, 26,  após a co-
municação por parte de policiais 
da cidade de Paranacity, de que 
naquele municipio havia ocorrido 
o roubo de um veiculo GM/Vec-
tra, de cor prata, sendo que dois 
indivíduos adentrram em uma re-
sidência, enquanto outro dava co-
bertura do lado de fora, e armados 
de revolver, pistola e encapuzados, 
amarraram as pessoas que se en-
contravam no interior da residên-
cia, roubando o referido veículo.

Logo após a ação e da fuga dos 
individuos, testemunhas informa-
ram a equipe PM que dava aten-
dimento a ocorrencia, que haviam 
visto um veiculo Passat Alemão de 
cor cinza escuro em atitude sus-
peita com quatro individuos em 
seu interior e logo após o roubo 
o referido veiculo foi avistado os 
ocupantes pediram informações 
sobre a saida para a cidade de 
Nova Esperança.

Diante das informações, Poli-
ciais Militares de Radio patrulha 
de Nova Esperança, efetuaram 
diligencias a fim de localizar tan-
to o veiculo Vectra roubado, bem 
como o Passat Alemão que em 
tese estaria sendo utilizado como 
batedor e que durante patrulha-

mento uma equipe que patrulhava 
proximo a BR 376, jardim shan-
gri-la, avistou um veiculo VW/
Passat Alemão que tinha as mes-
mas caracteristicas que do mes-
mo visto em Paranacity, realizado 
então um acompanhamento tatico 
e abordado na  Av. capelinha,Vila 
Regina e que durante a aborda-
gem e revista tanto nos ocupantes 
como no interior do veiculo, foi 
localizado no porta malas do vei-
culo, uma espingarda tipo escope-
ta, cal 12, desmuniciada e também 
uma chave de um veiculo Gm. 
Indagados sobre a referida chave 
e após muitos questionamentos os 
mesmos disseram ser do veículo 
Vectra roubado em paranacity e 
que o veículo roubado estaria em 
um canavial, na estrada rural Pa-
racatu, que liga Nova Esperança a 
cidade de Atalaia, sendo que após 
intensa procura, os PMs localiza-
ram o veículo Vectra em um cana-
vial, encalhado. 

Os individuos, sendo um de 
24 anos e outro de 21 anos, ambos 
moradores da cidade de Cruzeiro 
do Sul e outro de 22 anos, morador 
de Nova Esperança, receberam 
voz de prisao e foram encaminha-
dos a 25ªDRP (Nova Esperança)  
juntamente com a arma apreendi-
da, o veiculo recuperado e o que 
estava de posse dos individuos, 
para medidas legais cabiveis.

Assessoria Polícia Militar

Vectra roubado em Paranacity foi 
recuperado pela PM de Nova Esperança
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Social
9964-3537

vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Drª Rita Lucimeire Machado Prestes, Juíza 
de Direito da Comarca de Alto Paraná sendo 
convidada para o Jantar comemorativo aos 
18 anos de fundação do Jornal Noroeste

Júlio Cesar Carlos 
- JC Consultoria 

& Negócios 
Imobiliários

José Antonio Costa

Maurício L. da Silva

Luana e Agnaldo, diretores da Marmogran, confir-
mando presença no Jantar de 18º Aniversário do J.N.

Hauney Malacrida

Juíza do Trabalho em Nova Andradina – 
Mato Grosso do Sul, a novaesperancense Drª 

Neiva Márcia Chagas juntamente com seu 
esposo, o advogado dr. Waldemir Corrêa 

confirmaram presença no Jantar de 18º Ani-
versário do Jornal Noroeste, que acontecerá 
no próximo sábado, 29, no Amazon Eventos

Divulgação

Divulgação

O editor de imagens 
Johnnatan Guimarães 
acompanhado da 
namorada Larissa 
Silva, assistiram 
em Maringá a peça 
teatral: “Afinal, 
o que querem as 
mulheres?” Na foto, 
o casal está com o 
ator e comediante 
Fábio Moraes.


