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JORNAL NOROESTE
Ruas de Nova Esperança recebem recape asfáltico de 

qualidade e população já comemora as melhorias

O Secretário de Viação e Obras de Nova Esperança João 
Coleoni acompanhou a reportagem até a rua Curitiba e 

destacou a qualidade do serviço realizado no local. PÁG. 5

Alex Fernandes França

Aumento no fluxo de veículos aponta para a necessidade de instalação 
de semáforos entre as avenidas Rocha Pombo e Felipe Camarão  PÁG. 3

 PÁG. 2

Marmoraria 
Manzotti é 

inaugurada 
para Nova Espe-
rança e região

 PÁG. 8

Usina Santa Terezinha, Unidade 
Iguatemi, investe em projetos 

socioambientais  PÁG. 13

Jornal Noroeste é parceiro 
do Futsal Feminino em 

apoio ao esporte  PÁG. 5

Jucepar inaugura sua 60ª unidade em Nova Esperança

Ardisson Naim Akel, Presidente 
da Junta Comercial do Paraná, 

Gerson Zanusso, Prefeito Munici-
pal, Jean Flávio Zanchetti, Secre-
tário da Industria e Comercio e 

Dr. Alexandre Manzotti, Secretário 
Municipal da Administração
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O apagando as velinhas agora está 
de cara nova! Além dos aniversariantes 
também estarei colocando outras datas 
comemorativas importantes em nossas 
vidas, como por exemplo, aniversário 
de casamento, aniversário de batismo! 
Eventos não menos importantes do que 
completar idade nova! Caso tenha in-
teresse em compartilhar conosco basta 
enviar fotos e a data da comemoração de 
seu evento no email: engbruna@gmail.
com

  
Para estrear a novi-
dade do apagando 
as velinhas, é com 
grande prazer que 
compartilho com os 
leitores que no dia 

28 de julho, o casal Neide Balestra Ma-
galhães e Reginaldo Magalhães comple-
taram 30 anos de casamento! Que Deus 
continue abençoando cada dia mais a 
vida de vocês! Receba os cumprimentos 
da coluna, amigos e familiares.
 
Quem comemorou ida-
de nova no último dia 6 
de agosto foi a querida 
Isabela Martins! Rece-
ba o abraço da coluna e 
do seus amigos! Deus a 
abençoe!!
 
Também no dia 6 de agosto, quem apa-
gou as velinhas foi a bela Roseni Furlan 

Ribeiro! Roseni é muito 
conhecida em nossa cidade 
por sua beleza incompará-
vel e seu carisma! Receba 
os nossos parabéns Rose-
ni! Deus te ilumine nesta 
nova etapa de sua vida!

Na última quarta-
-feira, dia 07 de julho, 
completou 18 ani-
nhos, a jovem Caroli-
ne Herrero, estudante 
de Estética e Cosmé-
tica do Cesumar e 
proprietária do Atelier de Maquiagem 
Caroline Herrero! Parabéns Carol! Que 
Deus continue te abençoando!

GERAL - 3

ENTRELINHAS
***Apesar de todos os dias ser o Dia dos Pais, vamos comemora neste domingo, 11 de agosto, oficialmente o nosso 
dia. Parabéns a todos os pais.***  Com 247 lojas, Maringá inaugurou  o primeiro maior Shopping atacadista da 
região Sul e o segundo maior  do Brasil. Desfiles de modas da coleção primavera-verão foram os destaques da 
festa inaugural.***O cirurgião dentista Antonio Aparecido, de Floraí, com sua esposa e filhas, fazendo uma visita a 
minha pessoa, trazendo algumas  fotos por ocasião em que recebi o Prêmio Troféu Imprensa do Paraná, no Paraná 
Clube, em Curitiba. Obrigado Antônio!***O município de Castelo Branco de luto pela morte de seu vereador e 
Presidente da Câmara Alcides Fassina quando dirigia o seu caminhão que  se envolveu em um acidente com  uma 
carreta  na PR463, entre  Uniflor e Nova Esperança. Nossas condolências à família  de Alcides Fassina***Posso 
não concordar com nenhuma das palavras que você disse, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las” 
(François Marie Arouet - Voltaire, escritor e filósofo francês. 1694-1778 )

Opinião do Blog
Obra inacabada; dinheiro pú-

blico no ralo
Gostei muito da reportagem fei-

ta pelo José Antônio Costa, um dos 
diretores deste Jornal, amplamente 
divulgada na edição anterior, quando 
ele acompanhou o presidente da Câ-
mara Municipal de Nova Esperança, 
Roberto Pasquini (DEM) e o verea-
dor Laércio Salvaterra  (PMDB) ) na 
visita  as obras de execução de gale-
rias de águas pluviais, pavimentação 
e recape do Jardim Primavera. As-
sim como eles ficaram horrorizados 
no que viram, eu também estive lá 
e  senti as dificuldades dos morado-
res em chegarem em suas casas pelo 
acúmulo de terra em frente as suas 
residências retiradas de escavações, 
para a colocação de tubulação. O pior 
de tudo isso é que fizeram exatamen-
te o contrário, ou seja, quebraram o 
asfalto já feito, para fazerem as tubu-
lações, tornando a obra mais cara  e 
até hoje não concluída.  No momento 
em que estivemos no local, só haviam 
dois funcionários trabalhando, o que 
quer dizer, que a obra que tinha o seu 
término previsto para novembro de 
2012, corre o risco de ninguém saber 
informar quando  irá terminar.  Em 
grande parte, a culpa dessas lamban-
ças, é a falta de fiscalização tanto da 
Prefeitura como dos Vereadores e ou-
tros órgãos responsáveis. Obra orçada  
em quase  R$ 2.800.000, que deverá 
ser paga pelo PAC do governo federal 
à empresa Lepavi, que já recebeu R$ 
800.000 pelo pouco serviço  realizado, 
praticamente nada foi feito.  Sugestão: 
Executivo, Legislativo e Ministério 
Público terão que agir com energia 
sobre a empresa, exigindo o mais 
rápido possível a conclusão da obra, 
onde nem caminhão de lixo e correio 
chegam lá. 

A morte de dom Jaime Luiz Coelho
Maringá e toda a região  de luto 

pela morte do primeiro Arcebispo 
de Maringá, dom Jaime Luiz Coe-
lho, 97,  que durante os 40 anos em 
que  comandou aquela Arquidiocese, 
dedicou toda a sua vida em abraçar 
causas sociais, projetos vitoriosos, ad-
ministrador competente e de um pas-

tor dedicado. A 
sua importância 
para a Maringá e 
região é notada 
quando se fala 
que graças a ele 
é que Maringá 
tem, hoje, a sua 
UEM (Universi-
dade Estadual de 
Maringá), reco-
nhecida no Brasil 
e exterior. Idealizador e  responsável 
pela construção  da Catedral Basílica 
Nossa Senhora da Glória, cartão de 
visita  de Maringá e do Brasil. Dom 
Jaime idealizou a Catedral baseado na 
forma do foguete espacial russo Sput-
nik 2. Foram 14 anos  para a sua con-
clusão e foi  inaugurada quando Ma-
ringá completou 25 anos. Graças a ele 
é que Maringá tem, hoje o grande Co-
légio Marista e auxiliou diretamente na 
criação da COCAMAR. Criou o jornal 
a Folha do Norte do Paraná, hoje DNP.  
Promoveu a criação da Diocese de Pa-
ranavaí. Todos nós sentimos a sua per-
da mas deixou um grande legado para 
Maringá e região, e porque não dizer, 
ao Brasil. “ Poucas gerações tiveram 
ou terão um religioso tão competente 
e dedicado a sua comunidade como foi 
dom Jaime Luiz Coelho” (Dr. Juarez de 
Oliveira). 

Trânsito e crimes de homicídio
Novas estatísticas tem mostrado 

que a violência no trânsito é a segunda  
maior causa de morte no país, à frente 
até de homicídios, um efeito do des-
respeito às leis, a impunidade, estradas 
ruins  e a má qualidade de motoristas. 
Ou seja, nós brasileiros, temos mais 
motivos para temer um cidadão qual-
quer sentado  ao volante ou sobre uma 
moto do que a possibilidade de depa-
rar com um assaltante ou de enfrentar 
um tumor maligno. Quando você liga 
o rádio, lê jornais ou vê noticiário na 
TV, poderá constatar facilmente essa 
estatística.  Nem a versão da Lei Seca, 
aprovada no fim do ano passado, per-
mite a punição dos condutores em-
briagados mesmo sem o bafômetro.

Pernas inquietas
A Síndrome das Pernas Inquietas 

(SPI) é uma sensação de desconforto 
nos membros inferiores, seguida de in-
controlável desejo de movê-los.  É um 
distúrbio do sono, e não se deve con-
fundi-lo com os movimentos desen-
cadeados por uma situação de stress 
--como  quando balançamos a perna 
embaixo da mesa. Esses movimentos 
cessam quando a tensão  é aliviada. Já a 
SPI tende a piorar quando o individuo 
se deita e relaxa. Resultado: noites mal 
dormidas. Não se conhece a origem da 
Síndrome das Pernas Inquietas, mas 
se sabe que a maioria dos casos há um 
componente genético. É possível tratar 
a síndrome, melhorando a qualidade  
de vida do paciente.

Coisas do Cotidiano
• Palestra, show de viola e jantar. 

Assim o PSF de Barão de Lucena e 
Ivaitinga vai comemorar o “ Dia dos 
Pais “ nesta sexta feira, 09 de agosto, 
no  Salão de Festa da Ivaitinga, com 
a presença dos pais dos dois Distri-
tos. Como já é tradição os excelentes 
eventos promovidos por este  PSF,com 
certeza, teremos mais uma festa de 
arromba. Parabéns a todos os compo-
nentes do grupo pela sua dedicação 
total em pró  das comunidades distri-
tais. O PSF de Barão e Ivaitinga é um 
exemplo a ser seguido, como já disse o 
Secretário Municipal de Saúde de Ma-
ringá, Antonio Nardi;

• Fato ou Boato?  Comentários na 
cidade que Silvio Chaves, Maly Benatti 
e Eduardo Pasquini serão candidatos a 
Deputado Estadual;

• A presença dos vereadores 
Roberto Pasquini (DEM) e Laércio 
Salvaterra(PMDB)  observando as 
obras do Jardim Primavera pela Cons-
trutora Lepavi, levanta uma questão já 
por demais conhecida, que  mostra a 
importância dos vereadores andarem 
pela cidade, fiscalizando obras, denun-
ciando quando tiverem que denunciar, 
podendo trabalhar com o Judiciário 
para a solução de inúmeras questões 
como essa do Jardim Primavera. O que 
não pode também é ficar somente na 
visita;

• No inverno, o ar seco castiga ain-
da mais a pele do rosto e das mãos. O 
resultado é vermelhidão, rachaduras e 
até sangramentos. A solução é mantê-
-las bem hidratadas;

• Em entrevista dada ao livro “ 10 
Anos  de  Governos Pós-Neoliberais 
no Brasil: Lula e Dilma” por Lula, no 
qual ele se gaba de ter pago a dívida do 
Brasil com o FMI, coisa  que ninguém 
achava que era  possível de acontecer, 
dado ao volume de dinheiro  que o 
Brasil devia. Façamos justiça: foi um 
momento mágico de Lula;

•  Craques da velha guarda do 
Santos Futebol Clube como Pelé, Cou-
tinho, Pepe, Zito e outros, estão indig-
nados como o presidente do Santos 
expõe um time tão frágil e medíocre 
como o atual Santos a enfrentar um 
dos melhores time do mundo, na casa 
do adversário.  Graças ao empate de 1 
x 1 contra o Corinthians pelo brasilei-
rão tornou-se a crise  mais amena;

• A  Melatonina foi classificada 
como um super remédio por cientis-
tas americanos, europeus e brasileiros. 
Motivo: é um hormônio indutor do 
sono, ajuda a emagrecer, combate a 
enxaqueca, a diabetes, a hipertensão 
e oferece proteção contra o câncer e o 
mal de Alzheimer. Outra grande des-
coberta do produto é a sua eficaz na 
queda de cabelo por causas genéticas, 
como a calvície masculina;

• Lição do papa Francisco; humil-
dade. É o que necessitamos no Brasil 
para reconhecer que passamos por 
momentos difíceis  e o que podemos 
fazer para melhorar a situação e o país 
voltar a crescer;

• Diversas ruas da cidade como  as 
ruas Curitiba, Paraná, Levy Carneiro  
estão sendo recapeadas trazendo mais 
conforto a população. O mesmo já não 
acontece nos municípios de Cruzeiro 
do Sul e Paranacity, onde as  pessoas 
que lá residem estão chiando uma bar-
baridade pelo excesso de buracos  nas 
ruas dificultando a circulação de veí-
culos;

• O povo pede a presença da Po-
lícia mais intensamente, tanto no cen-
tro como nos bairros, em virtude dos 
constantes  furtos e roubos que vem 
acontecendo na cidade.  Por ser um 
efetivo pequeno para a sua circunscri-
ção,  o policiamento não pode perder 
tempo com coisas banais,  que não al-
cancem os anseios da comunidade;

• O Passeio Ciclístico Jornal No-
roeste/Dias Bike, que acontecerá no 
dia 06 de outubro já está bombando. 
Para se ter uma ideia, em uma semana 
de divulgação foram mais de 130 cur-
tidas e 750 visualizações no Facebook.
Com certeza centenas de pessoas pres-
tigiarão este evento. A credibilidade 

das empresas promotoras envolvidas 
já é um fator positivo para o sucesso 
do Passeio Ciclístico, que não tem fins 
lucrativos.

• A Igreja Adventista do Séti-
mo Dia de Floraí, em parceria com a 
Prefeitura  daquele município,  esta-
rá promovendo entre os dias 18 e 24  
de agosto próximo, o curso  “Como  
Deixar de Fumar,”  com competentes  
palestrantes sobre o assunto. Toda a 
comunidade de Floraí e região  é con-
vidada para este importante evento. 
Agradeço o convite feito pelo pastor 
Paulo Nunes.

Gay Cruel
A novela Amor à  Vida, assim 

como tantas outras novelas mostram 
praticamente a realidade de nossas 
vidas em seu dia a dia. Mas chama a 
atenção, o fato de temos um Gay Cruel  
como vilão e não uma vilã tradicional 
como  sempre acontece. Creio que o 
autor Walcyr Carrasco foi de uma fe-
licidade muito grande  ao escolher  o 
ator Mateus Solano ( o Félix ) que está 
fazendo um sucesso danado com as 
suas maldades  extremas, capaz de jo-
gar um bebê na caçamba de lixo, deixa 
a irmã adotiva sangrando no chão de 
um banheiro de bar após o parto,  des-
viar dinheiro do hospital da própria 
família, encomendar a morte do sócio 
do pai para cumprir seu maior objeti-
vo: receber uma herança milionária.  
Como Felix existem muitos homens 
casados enrustidos que escondem  sua 
condição de gay.  Félix é um persona-
gem de ficção. Mas muitas vezes o seu 
comportamento parece real. Mas em 
muitos momentos achamos graça de  
atitudes que ele tem. A sensação que 
dá é que Félix é uma pessoa tortuosa, 
reprimida desde a infância, fruto de  
um pai repressor e de uma família que 
finge não saber quem ele é, tendo as 
suas atitudes  baseadas no fato do pai 
gostar mais da irmã e de sua rejeição 
como gay pela família. Sendo assim, 
ardiloso em seus atos, ele atropela a 
tudo e a todos em busca do poder, até 
de sequestrar sua sobrinha, a Paulinha 
( Klara Castanho ).

NOVA ESPERANÇA:

Aumento no fluxo de veículos aponta para a 
necessidade de instalação de semáforos entre 

as avenidas Rocha Pombo e Felipe Camarão
A infra-estrutura do local já não atende mais às reais necessidades 

do trânsito, já que naquele ponto o que existe é apenas uma pequena 
rotatória, insuficiente para absorver o fluxo crescente de veículos. O 

trecho abrange 04 confluências, todas envolvendo vias principais

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A segurança no trânsito 
tem sido tema recor-
rente nos últimos anos, 

seja pelo número expressivo de 
mortes, pelo desrespeito às leis 
ou pelos gastos elevados dos go-
vernos no tratamento das víti-
mas. Tanto aumento constante 
e cada vez mais intenso tanto 
na frota dos veículos que circu-
lam por Nova Esperança quanto 
crescente movimento nas ruas e 
avenidas próximas à Prefeitura, 
por conta também da instalação 
de um novo supermercado na re-
gião, estão entre fatores que estão 
contribuindo para o acréscimo 
de veículos circulantes no trânsi-
to daquele local, com fluxo cons-
tante e intenso.

 É natural numa cidade que 
cresce, e prospera diariamente, 
onde novas vias são construídas 
e o volume de carros e de viagens 
aumenta, que locais onde a placa 
“Pare”, antes suficiente para regu-
lamentar a prioridade passem a 
ter necessidade de um dispositi-
vo mais sofisticado como o semá-
foro. A avaliação da necessidade 
em se colocar semáforos ali se 
fundamenta em bases solidas, já 
que se torna visível que o volu-
me da via preferencial aumenta a 
cada dia, com maior dificuldade, 

causando demora para cruzar e 
por este fato, tanto o índice de aci-
dentes como o atraso costumam 
crescer mais rapidamente, como 
se tem notado.

Situação complicada
No entroncamento entre as 

avenidas Rocha Pombo e Felipe 
Camarão a situação se complica 
um pouco mais. A infra-estrutura 
do local já não atende mais às reais 
necessidades, já que naquele pon-
to o que existe é apenas uma pe-

quena rotatória, insuficiente para 
absorver o fluxo crescente e con-
tínuo de carros, motos e bicicle-
tas. Por outro lado, tal problema 
mostra que o poder aquisitivo da 
população melhorou, onde mui-
tas famílias acabaram por possuir 
um segundo carro ou um carro 
e uma motocicleta. Comum está 
se tornando pequenos conges-
tionamentos no trecho, causados 
como já descrito, pelo tamanho 
insuficiente da rotatória existente 
onde as avenidas se encontram. 

A necessidade da implantação de 
um semáforo é latente e os comer-
ciantes e moradores daquelas ad-
jacências, praticamente de forma 
unânime, pedem tal melhoria. A 
instalação de um ‘sinaleiro’ traria 
além do controle do tráfego de 
carros ou outros transportes, mais 
segurança também aos pedestres. 
“Devido ao número de colisões e 
os freqüentes engarrafamentos, 
nota-se a importância em instalar 
um semáforo no local. Acredito 
que não haverá dificuldades em 

colocar tal sinalização, já que a 
própria administração municipal 
está apresentando boas alternati-
vas para o trânsito”, comentou um 
morador. 

Travessia elevada
Aproveitando a presença da 

reportagem, alguns moradores e 
consumidores de um grande su-
permercado na região elogiaram 
a iniciativa da Prefeitura instalar 
a travessia elevada no centro da 
cidade, (próxima ao Laboratório 

Nova Esperança e Panificadora 
Pão de Mel). “Foram seguidos 
mandatos e nenhuma administra-
ção municipal até então havia so-
lucionado tal problema”, destacou 
José dos Santos, morador daquela 
região da cidade. Uma medida 
simples, de baixo custo e que foi 
capaz de zerar o índice de aciden-
tes naquele trecho, que, diga-se 
de passagem, era altíssimo e de 
gravidade extrema. Os índices de 
segurança e fluidez são afetados 
em especial pelo comportamen-
to dos  motoristas e, atualmente, 
Nova Esperança entidades ligadas 
ao trânsito, Conselho de Seguran-
ça, ONGs ou Clubes de Serviço 
salientam muito, via campanhas 
educativas, o aspecto obediência, 
onde em muitos cruzamentos 
de volume grande ou pequenos 
maus motoristas desrespeitam as 
regras de convivência harmônica 
no trânsito. Caso sejam coloca-
dos semáforos entre as Avenidas 
Felipe Camarão e Rocha Pombo, 
tal mudança sem dúvidas trará 
mais segurança para motoristas 
e pedestres no cruzamento e evi-
tará os engarrafamentos que se 
avolumam a cada dia. Procurado 
pela reportagem, o Secretário de 
Obras de Nova Esperança disse 
que “estudos estão sendo realiza-
dos e medidas serão adotadas o 
mais breve possível para a reso-
lução daquele problema”, resumiu 
Coleoni.

Alex Fernandes França

O trânsito na região se avoluma a cada dia e a solução apontada por 
moradores e comerciantes seria a implantação de semáforos no local
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Nova Esperança realiza a X Conferên-
cia Municipal de Assistência Social

No primeiro dia do 
mês de agosto, foi 
realizada com su-

cesso, na Associação dos 
Servidores Municipais, a X 
Conferência Municipal de 
Assistência Social, com o 
seguinte tema: “A gestão e o 
financiamento na efetivação 
do SUAS - Sistema Único de 
Assistência Social.”

Foi um dia muito pro-
dutivo, onde pode-se dis-
cutir sobre os avanços nos 
últimos oito anos do SUAS. 
Foram mantidas algumas 
propostas não implemen-
tadas das conferências an-
teriores e elaboradas novas 
ideias acerca da Política de 
Assistência Social visando 
a consolidação do SUAS. 
Estavam presentes impor-

Feliz dia dos Pais

A Secretaria de Assis-
tência Social de Nova 
Esperança através do 

CRAS, CREAS e Projeto Piá 
realizou a entrega de uma lem-
brança muito especial para ale-
grar ainda mais o Dia dos Pais 
de mais de 150 famílias atendi-

das por estes equipamentos. 
Maria Isabel Cardoso Leal 

Escobar, Secretária Municipal 
de Assistência Social, a Senhora 
Mirian Zanusso, Presidente do 
Provopar, e Vanessa dos Santos 
Cortarelli, Diretora Municipal 
de Assistência Social,  estiveram 

presentes em todas as entregas 
enfatizando sobre a importân-
cia da família e do fortaleci-
mento dos vínculos familiares.

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social deseja a to-
dos Feliz e Abençoado Dia dos 
Pais!

tantes autoridades, vereado-
res, secretários municipais, 
escolas, Tiro de Guerra, os 
quais, agradecemos as pre-
senças, e destacamos ainda a 
presença do Senhor Prefeito 
Gerson Zanusso que elogiou 
o trabalho de toda a rede de 
assistência social em nosso 
município. 

A palestra magna foi pro-
ferida pelo Professor Mestre 
Dorival da Costa, que visan-
do nortear os trabalhos em 
grupo abordou os seis eixos 
temáticos da Conferência 
de Assistência Social do ano 
de 2013, sendo eles: O Cofi-
nanciamento obrigatório da 
Assistência Social; Gestão 
do SUAS: vigilância socioas-
sistencial, processos de Pla-
nejamento, monitoramento 

e avaliação; Gestão do tra-
balho, gestão dos serviços, 
programas e projetos; Ges-
tão dos benefícios no SUAS 
e Regionalização.

A X Conferencia Muni-
cipal de Assistência Social 
contou ainda com a presen-
ça da Chefe do Escritório 
Regional da Secretaria da 

Família e Desenvolvimento 
Social, Akemi Nishimori, e 
da técnica de referência do 
Escritório Regional, a psicó-
loga Vanessa Franciscon.

Agradecimentos a todos 
os presentes, ao Asserne, 
Prefeitura Municipal, Secre-
taria Municipal de Assistên-
cia Social e toda equipe.
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A infertilidade masculina é defi-
nida como a incapacidade de engra-
vidar a parceira após 1 ano (12 ciclos 
menstruais) de relações sexuais fre-
qüentes, não protegidas, ou seja, sem 
uso de qualquer método contracepti-
vo. Não confundir com esterilidade, 
que é definida como a incapacidade 
definitiva de engravidar a parceira.

Cerca de 15% dos casais são infér-
teis. O fator masculino contribui, iso-
ladamente, em 30% dos casos. Uma 
combinação de fatores masculino e 
feminino existe em 20% dos casos. 
Portanto, o fator masculino contribui 
para a falência reprodutiva em 50% 
dos casais inférteis.

Muitos fatores influenciam a 
fertilidade de um casal: idade do ho-
mem, idade da mulher, freqüência 
e técnica do coito, uso de lubrifican-
tes vaginais, passado de doenças se-
xualmente transmissíveis, exposição 
a produtos tóxicos ambientais ou a 
certos medicamentos, coexistência de 
algumas doenças, várias causas espe-
cíficas de infertilidade e outras tantas 
desconhecidas. 

Antes de prosseguirmos, uma 
breve explicação da função repro-
dutora masculina: hormônios pro-
duzidos por uma região do cérebro 
(hipotálamo), estimulam uma glân-
dula na base cerebral (hipófise), que 
por sua vez, estimula os testículos a 
produzirem o hormônio masculino 
testosterona que estimula e regula as 
células germinativas a produzirem 
espermatozóides. Estes são armaze-
nados e amadurecidos nos epidídi-
mos (estruturas contíguas, anexas 
aos testículos). Dos epidídimos, os 
espermatozóides são conduzidos por 
dois longos e delgados condutos, os 
ductos deferentes (um de cada lado) 
até as vesículas seminais, onde são 
misturados com sua secreção e de-
sembocam na próstata, onde também 

Infertilidade 
masculina

se misturam com sua secreção. Nes-
te ponto, os espermatozóides mais 
a secreção das vesículas seminais 
mais a secreção prostática formam o 
sêmen que, antes de se exteriorizar 
com a ejaculação, ainda recebe uma 
pequena contribuição das secreções 
da uretra. 

Portanto, várias enfermidades 
ou condições que acometem desde o 
cérebro até a uretra, podem ser res-
ponsáveis pelo comprometimento 
da fertilidade masculina. Qualquer 
fator responsável por alterações que 
dificultem ou impeçam a produção 
adequada das células germinativas, 
tem como conseqüência uma dimi-
nuição ou abolição da capacidade 
fértil. 

Em um número razoável de 
homens inférteis que apresentam 
baixa qualidade do sêmen, apesar 
de exaustiva investigação, não se 
consegue descobrir uma causa que 
justifique tal condição. Além disso, 
existem homens que apesar de vá-
rias análises seminais normais, não 
conseguem engravidar uma parcei-
ra aparentemente fértil. 

Portanto, como vimos, o assun-
to é extenso e complexo, o que re-
quer estudos multidisciplinares para 
que se possa atuar com certeza, de-
cisão e segurança para investigar e 
tratar adequada e satisfatoriamente 
uma condição que gera muita ansie-
dade além de ser muito frustrante 
para seu portador. O primeiro passo 
para um tratamento bem sucedido e 
a conseqüente gravidez da parceira, 
é o correto diagnóstico da situação. 
Muitas causas de infertilidade mas-
culina podem ser corrigidas; outras, 
apesar da impossibilidade, poderão 
ser contornadas com diversos mé-
todos disponíveis de fertilização em 
laboratório.  Com informações da 
UOL/Dr. Cálide Soares Gomes

Ruas de Nova Esperança recebem recape asfáltico de 
qualidade e população já comemora as melhorias

As obras foram realiza-
das, em sua maioria, com 
recursos próprios, frutos 

das economias feitas pela 
administração municipalA população de Nova Es-

perança está comemo-
rando a significativa 

melhora na qualidade na trafega-
bilidade pelas ruas do município 
após as obras de recuperação as-
fáltica. Alvo de críticas ao longo 
dos últimos anos, diversas ruas, 
antes em situação de precarieda-
de total, onde até mesmo eram 
motivos de manifestos como o 
plantio de árvores ou simuladas 
situações de “pesque pagues” 
quando da épocas de chuvas, 
devido ao acúmulo de águas 
nas crateras formadas, agora ga-
nham novo aspecto. Onde antes 
se confundia, sem saber ao cer-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com OBRAS EM NOVA ESPERANÇA 

-REPERFILAMENTO

OPERAÇÃO TAPA BURACOS

Rua Ana Rita de Cássia
Rua Ulisses Roseira
Cruzamento da Av. 14 de 
dezembro com a rua Laer-
te Munhoz
Cruzamento da Av. 14 de 
dezembro com a Rua Ulis-
ses Roseira

Av. Maringá
Av. Brasil
Av. São José
Rua Paraná
Rua Tadao Utzumi
Parque Industrial I

Rua República do Líbano, 
entre Bento Munhoz da 
Rocha Neto e Levi Car-
neiro
Rua Levy Carneiro entre a 
rua República do Líbano e 
Pres. Kennedy
Rua vereador Jorge Faneco

Av. Rocha Pombo
Jardim Village
Residencial Capelinha
Av. Santos Dumont
Jardim Brasil
Rua Júlia Wanderley

Alex Fernandes França

O Secretário de Viação
e Obras de Nova Esperança

João Coleoni acompanhou a
reportagem até a rua Curitiba e destacou
a qualidade do serviço realizado no local

to se a rua é que era esburacada 
ou o buraco que era asfaltado, a 
uniformidade, espessura e quali-
dade na massa asfáltica aplicada, 
de excelente nível, diga-se de pas-
sagem, vai garantir longevidade 
do asfalto nos trechos recupera-
dos e maior segurança aos mo-
toristas, cilicistas, motociclistas 
ou pedestres, que corriam riscos 
de da avaria nos veículos causa-
da pelos fortes impactos nos solo 
desuniformes, como também os 
forçados desvios das trajetórias, 
por conta dos buracos formados, 
podendo atingir os transeuntes. 

OTIMISMO
O prefeito Gerson Zanusso, 

de forma bastante otimista,  des-
tacou que a execução das obras é 
fruto do esforço de toda a equipe 
administrativa. Ele frisou o tra-

balho feito pela administração 
municipal para a liberação dos 
recursos visando possibilitar as 
obras  do recape é em grande par-
te fruto do bom relacionamento 
da administração com o gover-
no do Estado. “É um presente 
de Natal antecipado para o nos-
so comércio e todos aqueles que 
há  anos andam por essas ruas 
e nunca viram um recape desta 
qualidade. Temos a satisfação de 
mostrar aos novaesperancenses a 
qualidade da obra que está sendo 

executada”, enalteceu o prefei-
to Gerson Zanusso. Apesar dos 
pequenos transtornos que  toda  
obra causa durante a sua execu-
ção, o recape está sendo recebi-
do com entusiasmo tanto  pelos 
moradores próximos aos locais 
atendidos como também dos que 
fazem uso das respectivas vias.

Na rua Curitiba, por exemplo, 
foi executado o recape completo 
com CBUQ – Concreto Betumi-
noso Usinado Quente, que é um 
dos tipos de revestimentos as-

fálticos mais utilizados nas vias 
urbanas e rodovias brasileiras. 
O pavimento da Rua Curitiba foi 
composto  por múltiplas cama-
das, sendo que o revestimento é 
a camada responsável por receber 
e transmitir a carga dos veículos. 
A obra foi realizada graças a um 
convênio firmado entre a admi-
nistração municipal e a Caixa 
Econômica Federal.

Segundo o prefeito Gerson 
Zanusso “existe muito a se fazer, 
para tanto estamos em buscas 
dos recursos. O que foi feito até 
agora grande parte foi com eco-
nomia ou seja, recursos próprios. 
Embora tenhamos encontrado 

a Prefeitura em situação difícil, 
com toda a folha de pagamento 
de dezembro pendente estamos 
executandoessas obras”, relatou o 
prefeito Gerson.

Segundo a administração 
municipal, algumas ruas não 
estão recebendo os serviços de 
recape porque aguardam a libe-
ração dos R$450 mil provenien-
tes do Governo do Estado, cujo 
convênio foi assinado esta sema-
na pelo prefeito Gerson Zanusso, 
destacando também que recursos 
do Governo Federal estão a cami-
nho de Nova Esperança com foco 
voltado ao projeto de recupera-
ção da malha viária urbana.

Nova Esperança:

Jornal Noroeste é parceiro do Futsal 
Feminino em apoio ao esporte

O Jornal Noroeste firmou 
neste mês, uma parce-
ria com o time de Futsal 

Feminino de Nova Esperança, o 
qual apóia tanto com as divulga-
ções quanto com os uniformes 
utilizados pelas atletas. O farda-
mento da equipe estampa com 
exclusividade o timbre do Jornal. 
“Investir no esporte é investir na 
vida. O Futsal de Nova Esperança 
é um dos melhores do Estado em 
sua categoria. Empresarialmente 
falando é um excelente produto 
de marketing, fruto do trabalho 
sério dos membros da comissão 
técnica e da capacidade técnica de 
suas atletas”, ressaltou o diretor do 
Jornal Alex Fernandes França.

Recentemente as meninas da 

Fotos Mauricio L. da Silva

A técnica de Futsal Feminino, categoria sub 17, 
Jéssica Fagundes Constantin recebeu um farda-
mento completo, que será utilizado pelas atletas 

em todas as competições a serem disputadas

Jornal Noroeste – parceiro do 
Futsal Feminino

A equipe de Futsal Feminino de Nova Esperança, catego-
ria sub 17 junto com os membros da Comissão Técnica

categoria sub 17 disputaram em 
Nova Londrina a fase regional dos 
Jogos da Juventude e realizaram 
uma brilhante campanha, em 05 
jogos fizeram 46 gols e sofreram 
somente 12, saindo de forma in-
victa do campeonato, perdendo 
nos pênaltis para Paiçandu, que 
era o atual campeão do certame. 
Segundo a técnica, Professora Jés-
sica Fagundes Constantin “o Jor-
nal Noroeste é um grande parceiro 
do nosso Futsal. Utilizar sua mar-
ca em nosso uniforme em muito 
nos orgulha e eleva ainda mais o 
nome de Nova Esperança, dando 
visibilidade e levando o nome da 
nossa cidade em todas as compe-
tições que participamos”, ressaltou 
Jéssica.

“As meninas tem muita quali-
dade técnica e postura tática. Um 
time de garotos teria dificuldades 
para enfrentá-las. É bom não ar-
riscar”, brincou Alex França que 
enalteceu o excelente trabalho 
da técnica Jéssica: “Ela demons-

tra profundo conhecimento do 
esporte. Sua forma de conduzir a 
equipe e visão de jogo dão um for-

mato extremamente competitivo 
com um toque de qualidade. Sem 
qualquer trocadilho, o marketing 
esportivo é a bola da vez além de 
uma estratégia de sucesso, contri-
buindo socialmente com o projeto. 
Parabéns a todos”, finalizou o dire-
tor do Jornal Noroeste.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Agradecimentos a todos 
os presentes, ao Asserne, 
Prefeitura Municipal, Secre-
taria Municipal de Assistên-
cia Social e toda equipe.
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APARTAMENTO EM EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO. RUA LUIZ ZACARIAS,  440
EDIFÍCIO MARABÁ. R$450,00 + CONDO-
MÍNIO - (44)98685200

GALPÃO COM APROX. 700M² - RUA PA-
RAGUAI, PRÓXIMO AO CONJUNTO 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

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

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA, GARAGEM COBERTA - EXCE-
LENTE 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 CO-
BERTA. 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 FRENTE A 
QUIMISA. R$3.000,00 - (44)98685200

RESIDENCIAL JOMAR
 Apartamentos com 70 mt²:
* 02 Dormitorios sendo 1 Suite 
* Sala Estar/Jantar
* cozinha
* Bwc Social 
* Area de Serviço 
* 1 Vaga para Garagem 
Àrea de Lazer:
* Salão de Festa todo mobiliado 
* Playground
Excelente localização situado na Rua Emiliano 
Perneta Próximo ao Parque das Grevilhas.
R$650,00 + condomínio. (44)98685200
(44)32525200

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

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

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

ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

IMÓVEIS

VENDE

CASAS  NOVAS a partir de R$ 449,00 mensais
em Castelo Branco, ligue agora para 44

3305-7962 ou 9159-4546 Vivo -9863-3000 Tim
Imóvel em construção financiado pela Minha Casa

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

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

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

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

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga 
para trabalhar no Abatedouro Coroaves de 
Maringá. Interessados comparecer dia 07/08 
ás 14h30 na Agência.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
trabalhar no Frangos Canção de Paranavaí. 
Interessados comparecer dia 13/08 ás 14h30 
na Agência. 

Vaga para trabalhar com SILOS em Floraí. 
Interessados comparecer na Agência do tra-
balhador dia 09/08 às 9h00, para entrevista.

Vaga para ATENDENTE DE TELEMAR-
KETING. Interessados comparecer na 
Agência do trabalhador dia 09/08 às 14h00 
para entrevista.

Vaga para AJUDANTE GERAL, CON-
TROLE DE QUALIDADE E ELE-
TRICISTA INDUSTRIAL. Interessados 
comparecer na agência do trabalhador dia 
14/08 às 09h00 para entrevista.

Vagas para SOLDADOR, OPARADOR 
DE DOBRADEIRA, OPERADOR DE 
TORNO CNC, OPERADOR DE FURA-
DEIRA, OPERADOR DE CALANDRA, 
BORRACHEIRO OU AUXILIAR DE 
BORRACHEIRO, PINTOR INDUS-
TRIAL, OPERADOR DE GUILHOTINA 
para trabalhar na NOMA. Os interessados 
devem comparecer na Agência do trabalha-
dor para o preenchimento da ficha.

Vagas para SOLDADOR EXTERNO, 
LAMINADOR, AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO, MAÇARIQUEIRO, MON-
TADOR e SOLDADOR para trabalhar 
na PASSAFARO. Os interessados devem 
comparecer na agência do trabalhador para o 
preenchimento da ficha.

Vaga para MOTORISTA D/E, SOL-
DADOR, LUBRIFICADOR, VIGIA, 
AJUDANTE GERAL (ENGATE), BOR-
RACHEIRO, AUXILIAR DE ESCRI-
TÓRIO, OPERADOR DE TRATOR para 
trabalhar na USINA SANTA TERESINHA 
de Iguatemi. Interessados comparecer na 
Agência para preenchimento da ficha.

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

Vagas para AJUDANTE DE PESQUISA 
AGRICOLA e TRATORISTA AGRI-

COLA para Safra 2013/2014 na empresa 
RURÍCULA.  Os interessados devem 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha de inscrição.

PRECISA-SE URGENTE - Vagas para 
AUXILIAR DE FABRICAÇÃO, AUXI-
LIAR DE PRODUÇÃO E AJUDANTE 
DE CARGA E DESCARGA. Interessados 
comparecer na Agência do trabalhador.

HÁ VAGAS PARA:
 ADMINISTRADOR DE RH
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
AJUDANTE DE MOTORISTA
ALINHADOR DE PNEUS
ATENDENTE DE BALCÃO
ATENDENTE DE   TELEMARKETING 
/ COBRANÇA
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE SOLDADOR
AUXILIAR DE CABELEIREIRA
CABELEIREIRA
CALDEIREIRO
COZINHEIRA / AUXILIAR DE CO-
ZINHA
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUS-
TRIAIS
COSTUREIRA EM GERAL
ELETRICISTA DE AUTOS
EMPACOTADOR
ENCANADOR
ENCARREGADO DE FRIOS
ESTETICISTA
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
INSTALADOR DE ANTENAS DE 
TELEVISÃO
INSTALADOR DE SISTEMA DE SE-
GURANÇA
MANICURE
MARCENEIRO
MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK
MOTORISTA ENTREGADOR
MONITOR DE ALARME INTERNO / 
EXTERNO.
OPERADOR DE CAIXA
OPERADOR DE GUINDASTE MÓVEL 
E MUNK
PINTOR DE AUTOMÓVEIS
PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, 
INGLÊS, INFORMÁTICA E MANU-
TENÇÃO
PROMOTOR DE VENDAS
REPOSITOR DE MERCADORIAS
SERRALHEIRO
SUPERVISOR COMERCIAL
SERVENTE DE PEDREIRO
TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO / 
INTERNO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TRATORISTA AGRÍCOLA
TRABALHADOR RURAL
TRABALHADOR RURAL 
 (COM BICHO DA SEDA)
VENDEDOR
VENDEDOR DE SERVIÇOS
VENDEDOR EXTERNO
ZELADORA

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

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

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

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

CASA NOVA EM ALVENARIA RUA PADRE 
MANOEL N° 451 COM 2 QUARTOS, SALA, 
COZINHA, BWC, ÁREA DE SERVIÇO, GA-
RAGEM, 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, CO-
ZINHA, BWC SOCIAL, ÁREA, DESPENSA, 
TÉRREO COM SALÃO COMERCIAL. 
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 CONS-
TRUÇÃO PRÓXIMO AO FÓRUM COM  3 
QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA, COZ, 
LAVAND. TERRENO C/ 600 M² VENDE 
OU TROCA POR CASA MAIOR VALOR. 
9988-2677

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL JOMAR
APARTAMENTO NOVO
 Apartamentos com 70 mt²:
* 02 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 Emiliano 
Perneta Próximo ao Parque das Grevilhas
(44)98685200 - R$165.000,00
ACEITA FINANCIAMENTO

Pousada em Paranacity 
Localizada a Av. Rocha Pombo nº 1197 Centro - 
Caracteristicas do Imóvel 
Pousada tipo Hotel 
Com 12 Apartamentos
Cama 
Televisão 
Ar Condicionado 
Estacionamento 
Receita Mensal R$ 30 Mil 
Ótimo Investimento  - Valor R$ 550.000,00
(44)98685200 - (44)98384941

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

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUITE),  02 SA-
LAS AMPLAS, BWC SOCIAL, DESPENSA, 
COZINHA, LAVANDERIA, CHURRAS-
QUEIRA. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. 
RUA ULISSES ROSEIRA ESQUINA COM 
VEREADOR JOSÉ GAZOLA, 363
R$265.000.00 - (44)98685200

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDOMÍNIO MIRANTE DO RIO 

PARANÁ-PORTO RICO
DETALHES DO EMPREENDIMENTO:
- Portaria
- Rampa naútica exclusiva
- Espaço Gourmet com churrasqueira
- 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
A infraestrutura já esta incluída no preço:
- Asfalto e Meio Fio;
- Galerias de águas pluviais;
- Luz e Energia;
- Rede de água;
- Arborização;
- Lotes demarcados;
- Rede de Esgoto.
Parcelamento em até 156 meses.
Parcelas a partir de R$ 358,34 mensais
(44)98685200 - (44)9838-4941

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITORIOS, 02 BWC SOCIAL, SALA, 
COZINHA AMPLA ,GARAGEM COBERTA
RUA GEN. EUCLIDES BUENO,1002
R$150.000,00 - (44)98685200
 ATENÇÃO SRS. PROPRIETÁRIOS DE 
IMÓVEIS. A IMOBILIÁRIA MANZOTTI 
ESTÁ PRECISANDO DE CASAS, APTOS. 
E TERRENOS NAS CIDADES DE NOVA 
ESPERANÇA, ALTO PARANÁ, PARANAVAÍ, 
ATALAIA, CRUZEIRO DO SUL, PARANA-
CITY, CASTELO BRANCO, MARINGÁ. 
CONTATO: 44-9838-4941- 44-9868-5200 - 
DEP. COMERCIAL E VENDAS

AUTOMÓVEIS

Vectra 2.2 mpfi ano 2000 cor prata completo - Vendo ou troco por 
carro de maior valor - Fone 99721442  ou 99513293

VOYAGE 1.0 -  BRANCO CRISTAL 
- 2010/2011  - FLEX- OPC: CD, AR, 
TRIO ELETRICO ALARME , DIREÇÃO 
HIDRAULICA, FAROL DE NEBLINA. R$ 
27.000,00 - 44 -  3209-8100
 
VOYAGE 1.0 - PARATA - 2010/2011- FLEX  
- OPC:DESENBASADOR - R$ 24.500,00 - 
44 -  3209-8100
 
PALIO ELX FLEX - VERDE - 2008/2008 

-  OPC: AR, ALARME , DIREÇÃI HI-
DRAULICA, TRAVA ELETRICA, VIDRO 
ELETRICO - R$ 22.000,00 - 44 -  3209-8100
 
PALIO FIRE - BRANCO -  2004/2005 - R$ 
14.500,00 - 44 -  3209-8100
  
PALIO FIRE ECONOMY FLEX - PRATA 
- 2010/2010 - OPC: AR, DIREÇÃO HI-
DRAULICA, TRAVA ELETRICA , VIDRO 
ELETRICO -R$ 23.500,00 - 44 -  3209-8100

MOTOS
YAMAHA – NEO - 2007

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

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

FONE – 3252 – 9009 / 9941 2160

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

FONE – 3252 – 9009 / 9941 7567

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

FONE – 3252 – 9009 / 9941 2160

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

FONE – 3252 – 9009 / 9941 7567

YAMAHA YBR FACTOR ED (COMPLETA) 
2010

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

Floraí realiza o “Programa Hiperdia”

Este programa é um sis-
tema de cadastramento 
e acompanhamento de 

hipertensos e diabéticos, no 
plano nacional de reorganiza-
ção de atenção à hipertensão 
arterial e aos diabetes melli-
tus, em todas as unidades am-
bulatoriais do SUS. Ele gera 
informações para os gerentes 
locais, gestores da secretarias 
municipais, estaduais e mi-
nistério da saúde.

O programa atende cerca 
de 900 pessoas nas reuniões 
que ocorrem mensalmente, 
a última reunião aconteceu 

ontem 06/08/2013 e têm como 
participantes os diabéticos, hi-
pertensos e tem como apoio a 
secretaria da saúde de Floraí. 

De acordo com a enfer-
meira Thaiane Gimenez, são 
realizadas orientações gerais, 
aferições, exame de glicemia 
e entrega de medicamentos 
para hipertensos e diabéticos. 
As reuniões do mês de agos-
to já estão agendadas para os 
dias (08/13/15/20/27/29), nos 
seguintes locais: Salão comu-
nitário, Clube do Vovô, Clube 
do Bambu e no centro social 
do conjunto Grevilha.

PAMPA ANO 93
Motor novo, Pneus novos, Bateria nova, Mola Adicional, Ca-

pota Marítima, Trava e Alarme. Tratar com Maurício - 9804-3503

Fone: (44) 9804-3503
R$ 10.500,00

ALUGA
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Alex Fernandes França
EM FOCO
alexnoroeste@hotmail.com

Travessias elevadas I
Uma iniciativa de baixo custo e que acabou definitivamente  com os 

altíssimos índices de acidentes no trecho em que foi implantada (esquina da 
Pão de Mel com o Laboratório Nova Esperança) a travessia elevada  gerou 
segurança  tanto para os motoristas quanto para os pedestres. Nestes 07 
primeiros meses não há registros de quaisquer acidentes no local. Muito 
embora membros de uma natimorta pseudo-midia recém extinta, quises-
sem explorar negativamente a iniciativa, no infortúnio desejo único de ape-
nas desgastar politicamente a administração municipal, a população não só 
aprovou como também gostaria de ver as tais travessias em demais pontos 
da cidade, como a confluência das ruas próximas à Praça Mello Palheta. 
Nos locais próximos à Feira do Produtor/Prefeitura também merecem ser 
implantadas. A Avenida São José, onde motoristas e motociclistas estão im-
primindo altas velocidades, também poderiam receber em alguns trechos, 
as travessia elevadas. Para quem desconheça, a Faixa Elevada é uma mistura 
de lombada (ondulação transversal) na elevação e descida, com faixa de pe-
destre, pois possui a central plana. Sua finalidade é permitir que o pedestre 
não necessite mudar o nível que se encontra, o que facilita a mobilidade de 
pessoas com restrições físicas, crianças e idosos, cadeirantes, pois ao invés 
do ser humano ter que descer ao nível da pista e depois retornar ao da cal-
çada é o veículo que se vê obrigado a diminuir a velocidade pelo obstáculo 
que é colocado a sua frente.

Travessias elevadas II
Além de Nova Esperança, diversas  outras cidades já adotaram a eleva-

ção da pista de rolamento dos veículos até a altura da calçada na área onde 
se encontra a faixa de travessia de pedestres. Ela existe na prática mas não 
possui regulamentação, tanto que está disponível no site do DENATRAN 
(www.denatran.gov.br) a minuta de uma Resolução que tem a finalidade 
de regulamentá-la e aguardando sugestões. Alguns municípios exageram 
e acabam elevando toda a área do cruzamento, formando quase que uma 
praça que veículos podem circular, como é o caso de Balneário Camboriu, 
fazendo com que a perca sua finalidade pois faz com que uma área muito 
expressiva coloque veículos e pedestres no mesmo nível, o que compromete 
a segurança dos pedestres. A travessia elevada de Nova Esperança cumpriu 
seu propósito de oferecer segurança aos  e maior  comodidade no trânsito. 
Muito bom....

Pesca no Parque das Grevíleas
Recentemente conversei com o Secretário do Meio Ambiente Dorival 

Boreggio o qual me disse que há sim o desejo de abrir o Parque das Gre-
víleas, liberando o lago para a pesca. Seria bacana se tal iniciativa se con-
cretizasse, gerando momentos de lazer e confraternização entre as famílias 
do município. Para tal, necessário se faz cercar-se de total segurança, com 
a colocação de profissionais da saúde ou de bombeiros comunitários para 
que, caso haja alguma ocorrência, imediatamente o socorro possa aconte-
cer. Também necessário se torna a colocação prévia (se é que já não exista) 
de mais alevinos, para que os peixes se desenvolvam , ganhando peso em 
tempo hábil. Uma competição de pesca, premiando  pescador que fisgar o 
maior peixe e o menor também seria algo muito bacana. Idéias não faltam... 
Precisam ser postas em prática e acredito que o Secretário Boreggio não 
tardará em assim proceder.

Recapes
Diversas ruas de Nova Esperança estão recebendo obras de recape as-

fáltico. Não são apenas operações tapas buracos (que  aliás diga-se de pas-
sagem são extremamente superficiais e não permitem que a massa colocada 
se una, amalgamando-se  ao asfalto) Muitas destas estão sendo quase que 
refeitas com CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado Quente, que  é um 
dos tipos de revestimentos asfálticos mais utilizados nas vias urbanas e ro-
dovias brasileiras. Após seu lançamento a mistura é compactada por rolos 
compactadores até atingir a densidade especificada em projeto..

Frota paranaense
O Paraná alcançou na terça-feira (06) a marca de 6.008.734 veículos em 

circulação. Com isso, a frota paranaense já é a terceira maior do Brasil, atrás 
apenas de São Paulo (mais de 23,6 milhões) e Minas Gerais (8,5 milhões). 
O Estado responde sozinho por cerca de 40% dos veículos registrados em 
toda Região Sul. O número de carros, motos, caminhões e ônibus, entre ou-
tros, equivale a mais da metade da população, que segundo o último Censo 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, somava 
10,4 milhões de pessoas. Ou seja, existe um veículo registrado a cada dois 
paranaenses. “Todos os meses entram em circulação, em média, 31 mil veí-
culos novos no Paraná. De janeiro a julho de 2013, foram quase 217 mil 
primeiros emplacamentos registrados”, contou o diretor-geral do Detran, 
Marcos Traad. Segundo ele, a frota do Estado mais do que dobrou na última 
década e não passava de 2,5 milhões de veículos em 2001.

Trevo de Atalaia
Mais um acidente trágico aconteceu esta semana no trevo de acesso à 

Atalaia, na BR 376. O que precisará mais acontecer para a Concessionária, 
acionada pelo DER tomar providências? A situação é crítica e uma trinchei-
ra, com os veículos passando por baixo da pista é de necessidade urgente. 
Não dá para ver famílias enterrando seus entes queridos, por uma solução 
de alta praticidade que deveria ser adotada pela Viapar. Não dá pra esperar 
mais... A sociedade está de luto constante e não deixará de cobrar medidas 
para o caos que envolve as mortes!

IPTU – Nem por decreto
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu esta semana, que as prefei-

turas não podem reajustar o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 
por decreto quando existe lei tratando do assunto. A decisão unânime deve 
ser aplicada a casos semelhantes porque o processo foi reconhecido como 
de repercussão geral.Os ministros analisaram recurso da prefeitura de Belo 
Horizonte que pretendia derrubar decisão do Tribunal de Justiça local, con-
trária ao reajuste por decreto. Eles entenderam que o procedimento vio-
lou a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional (CTN) ao fixar 
uma correção monetária para 2006 maior que a inflação do ano anterior.
De acordo com o relator, ministro Gilmar Mendes, o reajuste do valor venal 
dos imóveis para fim de cálculo do IPTU só dispensa a edição de lei no 
caso de correção monetária. Nos outros casos, o Executivo é impedido de 
interferir no reajuste.

Pesquisa
Uma pesquisa feita para mensurar a opinião da sociedade sobre a vio-

lência doméstica e assassinatos de mulheres revelou que 98% da população 
conhecem a Lei Maria da Penha e que para 86% as mulheres passaram a de-
nunciar mais os maus-tratos depois da existência da lei. Os dados mostram 
ainda que sete em cada dez entrevistados acreditam que a mulher sofre mais 
violência dentro de casa do que em espaços públicos e que 50% analisam 
que a mulher se sente mais insegura em casa do que fora. De acordo com 
a pesquisa, 54% dos entrevistados conhecem uma mulher que foi agredi-
da pelo companheiro e 56% conhecem um homem que agrediu a parceira, 
mas 57% acreditam que, apesar de atualmente haver mais punição para os 
agressores e assassinos, a forma como a Justiça pune não reduz a violência 
contra a mulher. O medo se reflete na pesquisa quando 85% das pessoas 
disseram que mulheres que denunciam seus maridos correm mais risco de 
serem assassinadas.Quando avaliado o nível social, a pesquisa indicou que 
69% acreditam que violência contra a mulher não acontece só em famílias 
pobres. Entre os riscos e motivos para maior risco à vida da mulher foram 
apontados o fim do relacionamento (43%) e a denúncia sobre o agressor, 
seja namorado ou marido (85%). Para 92%, as agressões frequentes podem 
terminar em assassinato. 

“Falemos sempre de qualquer pessoa como se ela 
estivesse presente. ” 

Chiara Lubich (1920-2008) 

Jucepar inaugura sua 60ª 
unidade em Nova Esperança
 A implantação de um Escritório 
da Junta Comercial do Paraná 
vai agilizar e diminuir o prazo 

de abertura, registro, cadastro, 
alteração e baixa em empresas

Foi inaugurada, na tarde de 
sexta-feira, nas dependên-
cias da Associação Comer-

cial, um escritório da Jucepar 
– Junta Comercial do Paraná. O 
evento contou com a presença de 
diversas autoridades municipais, 
dentre estas o Prefeito Gerson Za-
nusso, vice-prefeito Fábio Yama-
moto, vereadores, Secretário da 
indústria e Comércio Jean Flávio 
Zanchetti, Secretária da Educa-
ção Cida Pasquini Gilio  além do 
Secretário da Administração Dr. 
Alexandre Manzotti e o Presiden-
te da ACINE Mauro Cerezuela.

A nova unidade da Jucepar 
vai agilizar e diminuir o prazo de 
abertura, registro, cadastro, alte-
ração e baixa em empresas. Desta 
forma, a Jucepar atinge a marca 
de 60 escritórios regionais, graças 
a convênios firmados com enti-
dades empresariais, sindicatos e 
prefeituras.

O Paraná é pioneiro no pro-
cesso de descentralização do 
atendimento da Junta Comercial, 
facilitando o processo de aber-
tura de novos negócios em todas 
as regiões. “A Junta Comercial do 
Paraná é a que conta com o maior 
número de unidades descentrali-
zadas no País, o que possibilita a 
proximidade com os empresários 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Fotos Alex Fernandes França

Com o descerramento 
da faixa inaugural, foi 
instalada  oficialmente 
em Nova Esperança, na 
tarde de sexta-feira, 02 
de agosto, a unidade 
de número 60 da Junta 
Comercial do Paraná

Ardisson Naim Akel, Presidente da Junta Comercial do 
Paraná, Gerson Zanusso, Prefeito Municipal, Jean Flávio 
Zanchetti, Secretário da Industria e Comercio e Dr. Ale-
xandre Manzotti, Secretário Municipal da Administração

e contribui com o desenvolvimen-
to econômico do Estado”, destacou 
o presidente do órgão, Ardissom 
Akel, que participou da inaugu-
ração. Para os empresários, a pre-
sença da autarquia representa um 
ganho de tempo com relação aos 
serviços prestados pelo órgão, que 
incluem ainda a alteração de da-
dos e nomes empresariais, emissão 
de certidões simplificadas e aber-
tura de filiais.

Tempo de espera
A criação de uma nova uni-

dade da Junta Comercial leva em 
torno de seis meses, a partir do pe-
dido da entidade parceira. Nestes 

convênios, a Jucepar ofece apoio 
técnico e administrativo perma-
nente, fornece materiais de segu-
rança para a execução dos serviços 
de registro do comércio, mantém 
os sistemas de comunicação de 
dados e realiza o treinamento dos 
servidores e colaboradores. As en-
tidades empresariais participam 
da parceria oferecendo local apro-

priado para a instalação da agência 
e os servidores necessários para o 
atendimento. Já a prefeitura – ou 
outro órgão da esfera municipal, 
estadual ou federal – cede os ser-
vidores públicos que atuarão como 
Relatores de Processos nas unida-
des descentralizadas, responsáveis 
pela análise dos processos das em-
presas no órgão.

Prefeitura e 
Secretaria Municipal 
de Educação trazem 

para Nova Esperança 
o Cinema 6D

Procurando inovar e preo-
cupados com a dissemi-
nação da cultura no mu-

nicípio, a Secretaria Municipal 
de Educação, o Departamento 
de Cultura juntamente com a 
Prefeitura fizeram uma parceria 
e trouxeram para a cidade para 
o mês de agosto, o Cine 6D. 

O Cine 6Dconsiste em ser 
uma sala com 6 poltronas e fil-
mes projetados para a máquina 
6D, que são filmes de curta me-
tragem de 5 a 7 minutos cada, 
com o movimento das poltronas 
sincronizados com a imagens, e 
sensações de vento, água, chei-
ro, e neve artificial, dando a 
sensação aos telespectadores de 
se sentirem dentro do filme. O 

Cine 6D,  possui opções ao pú-
blico de todas as idades com um 
total de 8 filmes.

“Vamos procurar incentivar 
a cultura, dando início a proje-
tos como esse, trazendo a cultu-
ra e a arte para mais perto das 
pessoas, conseguindo fazer com 
que essas pessoas criem hábi-
tos de frequentar espetáculos, 
exposições e teatros. A nossa 
intenção é trazer um lazer cul-
tural, para a diversão com a fa-
mília e amigos.” Destaca Rober-
ta Fernandes – Coordenadora 
de Cultura. 

O Cine 6D estará em frente 
ao Campo Municipal “Campão” 
até dia 25 de agosto de 2013 das 
13:00h às 22:00h.

Escolas Municipais 
recebem kits de 

materiais esportivos

As Escolas Municipais 
com períodos parciais 
estão recebendo Kits de 

materiais de Educação Física. 
Em 2013 iniciou-se o Planeja-
mento Unificado em todas as es-
colas municipais e perto de 100% 
das escolas já estão sendo aten-
didas por um profissional com 
formação em Educação Física.

O objetivo a partir de agora 
é investir na estrutura física para 
as aulas práticas pensando na 
formação das crianças. 

A Secretaria Municipal de 

Educação, o Coordenador de 
Esporte Márcio Silva e o Prefeito 
Gerson Zanusso, estão preocu-
pados com a qualidade da Edu-
cação e estão investindo na qua-
lificação dos profissionais e em 
projetos, em alguns anos serão 
colhidos muitos frutos na área 
do esporte. As crianças que pra-
ticam esportes estão mais livres 
do uso de drogas, a inserção de 
hábitos saudáveis de vida desde 
a infância é uma das maneiras de 
se prevenir o uso de drogas na 
adolescência e vida adulta.

DIRETORIA DE ESPORTES E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROMOVEM

1º CAMPEONATO MUNICIPAL AMI-
DOS PASQUINI DE FUTEBOL SUIÇO

INSCRIÇÕES ABERTAS!

CORRIDA 07 DE SETEMBRO
MASCULINO E FEMININO!

INSCRIÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES “O CAPELÃO”
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José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
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Faltando poucos mais de 
um ano para as eleições de 
2014, os bastidores da política 
já começam a ficar movimen-
tados.

Na terça, 06 de agosto, o 
presidente nacional do PSDB, 
senador Aécio Neves (MG), 
esteve reunido em Brasília com 
representantes dos 27 diretó-
rios estaduais para articular 
sua eleição à presidência em 
2014. Em setembro o presiden-
ciável vem ao Paraná a convite 
do presidente da Assembleia, 
Valdir Rossoni.

Interessante é observar 
que Aécio não se coloca ainda 
como candidato, porém é o 
nome de consenso no partido 
tucano.

Aqui no Paraná é quase 
que natural à candidatura de 
Beto Richa (PSDB) à reeleição 
ao tempo em que o governo 
enfrenta um verdadeiro des-
gaste político. No sábado, 03 
de agosto, a Folha de São Paulo 
noticiou “Richa atinge limite 
de gastos com salários e conge-
la obras”, em matéria assinada 
por Estelita Hass Carazzai, na 
mesma reportagem o posicio-
namento do governo é acusar 
Brasília de agir politicamente, 

3 deputados em Nova Esperança
já que lá está uma das prováveis 
rivais de Richa em 2014, a minis-
tra Gleisi Hoffmann (Casa Civil), 
do PT. "É evidente que é políti-
co", disse o secretário de Plane-
jamento, Cassio Taniguchi. Além 
da petista Gleisi, deve concorrer 
com Richa o senador Roberto 
Requião (PMDB). Hoje o Para-
ná é o 5° em repasses de recur-
sos para a União e apenas o 23° 
a receber.

Chegando a esfera política 
local já circulam os nomes de 
Eduardo Pasquini (PSDB), Maly 
Benatti (PMDB) e Silvio Chaves 
(PMDB) como prováveis can-
didatos a uma vaga na Assem-
bleia Legislativa do Paraná. Até 
o início de outubro tudo deverá 
ser definido já que vence o prazo 
para mudança de partido.

Fato é que precisa haver um 
nome de consenso também aqui 
em Nova Esperança. O empresá-
rio Silvio Chaves acumula a ex-
periência de ex-prefeito apesar 
de estar há anos fora da política. 
Já Maly Benatti fez dois mandatos 
e o industrial Eduardo Pasquini 
vem com a força de representar o 
novo. Se houver a junção destas 
forças Nova Esperança pode sim 
voltar ao cenário da política esta-
dual. É aguardar para ver!

Porto Rico pode ganhar posto 
do Batalhão de Fronteira

O governador Beto Ri-
cha disse ao deputa-
do Evandro Junior 

nesta segunda, 5, que estuda 
implantar um posto avança-
do do Batalhão de Fronteira 
em Porto Rico e transformar a 
companhia da PM de Loanda, 
hoje subordinada ao 8º BPM, 
de Paranavaí, em unidade in-
dependente.

As medidas seriam uma 
resposta à insegurança na re-
gião, após ação de quadrilha 
que levou barcos e motores 
de Porto Rico e Porto Brasílio, 
localizados às margens do Rio 
Paraná. Os barcos seriam uti-
lizados para fazer o transporte 
de contrabando e alguns deles 
foram tomados em assaltos 
violentos.

Na última sexta, o deputa-
do se reuniu com autoridades 
policiais, moradores, síndicos 
de condomínios e empresários 
da área de turismo fluvial para 
discutir medidas para prevenir 

e reprimir a ação da quadrilha, 
formada por brasileiros e para-
guaios, como já apurou investi-
gações da polícia.

O clima de insegurança 
gerado pelos assaltos reduziu 
o movimento de pessoas em 
Porto Rico. Como prevenção, 
condomínios investem em me-
didas de proteção, como cercas 
elétricas, muros altos e mais 

rigor na contratação de funcio-
nários e na entrada e saída de 
pessoas. Mas é preciso patru-
lhar o rio.

A quadrilha chega pelo rio 
em barcos rápidos e a polícia 
não dispõe de equipamentos 
para persegui-los. A aquisi-
ção de uma lancha com motor 
potente e equipada para agir à 
noite, com tripulação treinada, 
é uma das reivindicações dos 
moradores. O patrulhamento 
do rio seria uma atribuição da 
Marinha.

Além da falta de equipa-
mento, o reduzido efetivo da 
Polícia Militar dificulta opera-
ções de prevenção e repressão. 

Apesar dessas limitações, sín-
dicos de condomínios e em-
presários elogiariam a rapidez 
da polícia quando solicitada. A 
instalação de uma unidade in-
dependente da PM em Loanda 
resolveria o problema de efeti-
vo.

“De imediato, solicitamos 
ao governador o aumento do 
efetivo na região para restabe-
lecer o clima de tranquilidade”, 
afirma o deputado. “Trata-se 
de um problema que reivindica 
intervenção urgente, conside-
rando-se os riscos da bandida-
gem aproveitar a falta de ações 
enérgicas de prevenção e re-
pressão”, acrescenta.

A Semana...
A semana que foi 

marcada pela morte 
do primeiro arcebis-

po de Maringá, d. Jai-
me Luiz Coelho, 97, 

alguns novaesperan-
censes recordaram 
com carinho esse 

homem de hábitos 
simples. 

O novaesperancense 

Luiz Carlos Malacrida, 
48, encaminhou para 

redação do Jornal 
Noroeste uma foto 
histórica. Em 1969, 
o pequeno Luiz era 

segurado nos braços 
pelo então Bispo Jaime 
de Maringá assistido 

pelo Padre Egídio que 
na ocasião haviam 

escolhido Luiz como 
príncipe da Praça Dom 
Pedro II – A Praça da 

Igreja Católica.
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Usina Santa Terezinha, Unidade Iguatemi, 
investe em projetos socioambientais

Semeando o Verde, Atleta do Futuro, Atletismo e 
Brincando com as Crianças são exemplos de ativida-

des realizadas para colaboradores e comunidade

A Usina Santa Terezinha é 
uma empresa que se fun-
damenta nos princípios de 

Responsabilidade Social Empresa-
rial, isto é, um modelo de gestão 
para empresas conscientes e com-
prometidas com a sociedade. Dessa 
maneira, a Usina investe no aper-
feiçoamento de suas relações com 
os públicos, como clientes, forne-
cedores, empregados, parceiros, co-
laboradores e comunidade. Nesse 
sentido, a empresa desenvolve na 
Unidade Iguatemi projetos voltados 
para o público, visando preservar 
os recursos ambientais e culturais 
para as gerações futuras, respeitan-
do a diversidade e promovendo a 
redução de desigualdades sociais. 

Nesse contexto, a Usina Santa 
Terezinha desenvolve o projeto de 
educação ambiental - Semeando o 
Verde. O projeto tem como objetivo 
contribuir com a formação de uma 
sociedade responsável pela preser-
vação da biodiversidade e com-
prometida com o futuro da nova 
geração. Por meio de atividades 
educativas e do plantio de mudas 
nativas em comemoração ao Dia da 
Árvore, o Semeando o Verde envol-
ve alunos do Ensino Fundamental 
do 3º, 4º e 5º ano de escolas da rede 
pública, estimulando nas crianças 
uma consciência voltada à preser-
vação de matas ciliares e arboriza-
ção das cidades. 

Em 2012, o Semeando o Ver-
de na Unidade Iguatemi envolveu 
500 crianças de escolas públicas em 
Mandaguaçu e Distrito de Iguate-
mi, e para 2013 a previsão é atingir 
o público de 1.000 crianças. 

A formação das crianças e ado-
lescentes e a preocupação com a 
comunidade em que está inserida 

levou a Usina a implantar o Projeto 
Atletas do Futuro em parceria com 
o Sesi (Serviço Social da Indústria), 
o qual visa desenvolver o hábito da 
prática esportiva por meio de ações 
socioeducativas atendendo crianças, 
jovens e adultos. O Atleta do Futuro 
compreende as múltiplas possibi-
lidades do esporte, a participação 
como inclusão, a especialização em 
idade adequada, a diversificação de 
modalidades e o jogo como recur-
so pedagógico. “O principal obje-
tivo da Usina Santa Terezinha com 
a implantação do Projeto Atleta do 
Futuro é de Promover o desenvol-
vimento físico, pessoal e social de 
crianças e adolescentes no distrito 
de Iguatemi, atuando junto as es-
colas no resgate das crianças com 
problemas de evasão escolar e de re-
lacionamento interpessoal, e junto 
as famílias na busca constante pela 
participação na vida destas crianças 
e adolescentes, fazendo com que as 
mesmas se sintam parte fundamen-
tal do meio em que estão inseridas” 
destacou Camila Maria Calabrezi 
– Analista de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos da Usina Santa 
Terezinha – Unidade de Iguatemi.

Na Unidade Iguatemi, o Atleta 
do Futuro iniciou em outubro de 
2011 e foram criadas turmas gra-
tuitas de futebol de campo e futebol 
de salão - que desenvolvem aulas 
no Centro Esportivo do Distrito 
de Iguatemi, envolvendo 250 crian-
ças, de 6 a 17 anos de idade. Além 
de proporcionar o treinamento es-
portivo, os professores transmitem 
valores como: ética, superação, au-
toestima, sociabilização e saúde. No 
projeto também é feito pelos profes-
sores acompanhamento da vida es-
colar da criança, buscando por meio 

do esporte o comprometimento e o 
desenvolvimento do aluno.

Também, a Usina Santa Tere-
zinha realiza o Projeto Atletismo 
o qual incentiva e proporciona a 
participação de colaboradores e 
familiares na prática esportiva em 
corridas de ruas. No distrito de 
Iguatemi, a empresa promove há 
cinco anos a Corrida Rústica de 
Iguatemi – Elenilson Silva – Pare 
de Fumar Correndo. E ainda, a Usi-
na incentiva e apoia a participação 

de colaboradores na Prova Rústica 
Tiradentes e Maratona de Reveza-
mento – Pare de Fumar Correndo – 
Vanderlei Cordeiro de Lima, ambas 
em Maringá. De acordo com o Ge-
rente do Sesi/Senai/IEL, Alexandre 
Destefano “A Usina Santa Terezi-
nha desenvolve diversos programas 
sociais em parceria com o SESI. 
Dentro os quais podemos desta-
car o Programa Atleta do Futuro 
que tem como objetivo promover 
o desenvolvimento físico, pessoal e 
social das crianças e adolescentes, 
sensibilizando para a importância e 
os benefícios da prática de esportes, 
lazer e atividades física. Além de 
uma equipe de professores o pro-
grama conta com uma pedagoga do 

SESI que faz o acompanhamento do 
desenvolvimento escolar dos alunos 
participantes do projeto, a fim de 
estimular o bom desempenho na 
escola, o trabalho com valores, so-
ciabilização e a proximidade com a 
família”, ressaltou.

Neste ano, os projetos Semean-
do o Verde e Atletismo foram 
reconhecidos com o selo ODM 
2012/2013 – Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio, pelo Movi-
mento Nós Podemos Paraná.

Em 2012, a Usina Santa Tere-
zinha, Unidade Iguatemi, realizou 
o Dia das Crianças, que teve como 
tema ‘Usina Santa Terezinha Brin-
cando com as Crianças’. O principal 
objetivo do projeto é colaborar na 

conscientização e envolvimento dos 
colaboradores, valorizando o rela-
cionamento e os valores da família. 
Aproximadamente 700 crianças 
foram recepcionadas com alegria 
pelos colaboradores envolvidos na 
organização. No evento, as crian-
ças puderam brincar e se deliciar 
com pipoca, algodão doce e gulo-
seimas. “A iniciativa da Usina Santa 
Terezinha, em parceria com o SESI 
está proporcionando uma quali-
dade de vida e um futuro melhor 
para os alunos participantes e seus 
familiares, tornando os cidadãos, 
conscientes da importância da qua-
lidade de vida e de seu papel na so-
ciedade” concluiu Alexandre Deste-
fano, gerente do SESI/SENAI/IEL.

GERAL - 13



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 09 de agosto de 2013

14 - VARIEDADES

Dicas de pesca
15 dicas gerais para uma boa pescaria

SEPARADOS NA MATERNIDADE

Mário Nakamura – Jardineiro Robin Williams – Ator e 
comediante  norte americano

Senhor Miyagi do Filme 
Karatê Kid (ator Pat Morita – 

nasc. 1932- fal. 2005)

Bono Vox – vocalista da 
banda irlandesa U2

Moysés da Copel - Vereador Luis Henrique  Matzkeit – 
Instrutor Técnico Intelbras

Izac Cardoso – Vigilante do 
Detran e Encomendas

Michel Teló – Cantor

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

Miriam Cecconi 
Zanusso - 1ª Dama de 

Nova Esperança

Ueliton SILVIO Ferreira 
- Gerente Camilo 
Supermercados

SEPARADOS PELA MÚSICA E PELO FUTSAL

Agnaldo Timóteo  – Cantor Manoel Tobias – ex jogador de 
Futsal 

+
Johnny Eugenio – Acadêmico de 

Educação Física

=

Belíssimo exemplar de Tucunaré: peixe em 
abundância nos rios da região noroeste

Dica 01 - Mar encapelado é 
aquele que quando olhamos ao lon-
ge notamos pequenas ondas bran-
cas na sua superfície, lembrando 
carneirinhos pastando. Nessas con-
dições desista de sair com o barco.

Dica 02 - Os encastoados feitos 
de fio de aço revestido com nylon, 

são melhores que os de arame, pois 
são mais finos, flexíveis e fáceis de 
serem confeccionados. Você encon-
trará o material necessário (fio e lu-
vas) nas lojas de pesca.

Dica 03 - Aquelas pequenas far-
pas que existem na haste de alguns 
modelos de anzóis, foram criadas 

para segurar melhor a isca. Utilize 
anzóis desse tipo quando for pescar 
com iscas moles, iscas que escorre-
guem do anzol, como o camarão.

Dica 04 - Apesar do barco es-
tar equipado com motor de popa e 
motor elétrico, o remo não deve ser 
dispensado, pois ainda assim po-
derá ser útil, como no caso de uma 
pane, por exemplo.

Dica 05 - O Robalo é um peixe 
que muda de lugar constantemente, 
por isso, o pescador deve sair a sua 
procura. Se naquele ótimo pesquei-
ro da ultima pescaria não estiver 
dando peixe, tente outro lugar.

Dica 06 - Procure manter na 
sua caixa de pesca chumbos de pe-
sos e formatos diferentes para utili-
zá-los de acordo com o local e tipo 
de pescaria que estiver praticando. 
Os mais usados são os modelos ar-
roz, oliva, gota, tubo, carambola e 
pirâmide.

Dica 07 - Em pescarias onde as 
iscas e gasolina são fornecidas pela 
pousada e cobradas a parte, convém 
que uma só pessoa do grupo se en-
carregue da tarefa de acompanhar e 
conferir a quantidade utilizada. Isso 
vai evitar possíveis problemas ou 
dúvidas na hora de acertar a conta.

Dica 08 - O Pintado e o Suru-
bim são peixes manhosos na hora 
de morder a isca. Eles costumam 
pegar à isca na boca e ficar maman-
do a mesma por um algum tempo. 
Nessa hora não tenha pressa! Espe-
re o peixe começar a correr para dar 
à ferrada (fisgada).

Dica 09 - O principal problema 
da pesca com carretilha é a forma-
ção das indesejáveis ?cabeleiras? na 
linha. Uma boa regulagem do freio 
de arremesso é essencial para re-
duzir a ocorrência desse problema, 
mas o fundamental mesmo, é que 
o pescador treine bastante com ela.

Dica 10 - Quando despachar a 
tralha de pesca na forma de baga-
gem para viagens, seja no ônibus 
ou avião, procure colocar os equi-
pamentos mais caros em malas ou 
caixas dotadas de fechadura ou ca-
deado. É mais seguro.

Dica 11 - Parcéis são grandes 
pedras encontradas no mar, que fi-
cam a flor d?água na maré baixa e 
cobertas por ela na maré alta. São 

ótimos pesqueiros para Anchovas, 
Garoupas, Pargos, Olho de Boi e 
muitos outros peixes.

Dica 12 - Em pescarias pro-
longadas acostume-se a levar uma 
vara com carretilha ou molinete de 
reserva. Imagine o que pode acon-
tecer com a sua pescaria se logo no 
início a vara se quebrar ou o moli-
nete emperrar e não houver outro 
para substituição.

Dica 13 - Consiga uma pequena 
caixa de isopor para acomodar as 
iscas naturais como à sardinha, filé 
de peixe, camarão, etc. Assim evita-
-se de misturar as iscas no isopor 
maior com bebidas e alimentos.

Dica 14 - Os problemas com 
danificação ou quebra das varas 
de pesca normalmente acontecem 
quando do transporte das mesmas. 
Uma embalagem resistente para 

evitar esse tipo de transtorno pode 
ser feita pelo próprio pescador, 
usando-se tubos e tampas de PVC.

Dica 15 - Não seja egoísta nem 
orgulhoso. Quando descobrir um 
truque ou macete que está dando 
resultado, ensine aos outros com-
panheiros. O pescador evoluí tro-
cando experiências e informações, 
além disso, a sua disputa é com o 
peixe e não com outros pescadores.

ERROS DA 
IMPRENSA

Este espaço destina-se a publicar, de forma bem 
humorada, gafes ou equívocos cometidos pelos 

nossos colegas, profissionais da imprensa

Um Jornalista especialista em cultura dá sua notícia sobre 
a visita do Iron no site da afiliada da Globo no Distrito Fe-
deral. Ele “aportuguezou” o termo e escreveu “Airon Mai-
den”, descaracterizando o nome da banda.  Baita erro...

O site da rede de Televisão norte americana CNN anunciou 
a morte do ex-presidente cubano Fidel Castro. Tá certo que 

ele esteve muito adoentado, fato que culminou com a sua re-
núncia, mas definitivamente “ele não morreu”. O que Ronald 
Reagan, Fidel Castro, Bob Hope, Papa João Paulo II, Nelson 
Mandela e Gerald Ford  tem em comum? Todos tiveram suas 

mortes adiantadas de forma equivocada pelo site da CNN. 

44 3252-0898
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evitar esse tipo de transtorno pode 
ser feita pelo próprio pescador, 
usando-se tubos e tampas de PVC.

Dica 15 - Não seja egoísta nem 
orgulhoso. Quando descobrir um 
truque ou macete que está dando 
resultado, ensine aos outros com-
panheiros. O pescador evoluí tro-
cando experiências e informações, 
além disso, a sua disputa é com o 
peixe e não com outros pescadores.
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual
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À pequena Yasmim Motta Leoni Monteiro, aluna do maternal da Esco-
la Sabidinho Supremus, nossa homenagem. Filha, são 3 anos de amor, 
dedicação, cada dia uma nova descoberta... Por você vale perder cada 
hora de sono, por você vale chorar de
alegria ao escutar você falar “amo”,
vale chegar em casa e ver a grande
bagunça de brinquedos, por você
vale se arrumar e se sujar em
menos de 5 minutos, por você
nós faríamos e fazemos tudo
outra vez, matamos e morremos
por você! Mordidas, beijos melados
e abraços sufocantes... Tudo é
maravilhoso, gostoso e
engraçado quando
vem da pessoa que
mais amamos!
Parabéns a nossa
princesinha, é o
que o papai
Rodolfo Leoni
Monteiro e a mamãe
Daiane Motta Monteiro
desejam pra você neste
dia especial. 

A equipe da ACENE – Associação Cultural e Esportiva 
de Nova Esperança foi a campeã do 28° Campeonato 
Paranaense de Gateball. Parabéns a todos os atletas!

JORNAL
NOROESTE

Com direito a torcida, o time da Amidos Pas-
quini-B se consagrou Campeão dos Veteranos, 
durante a 1° Copa Amidos Pasquini de Futsal.

Divulgação


