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População se arrisca diariamente 
para atravessar a perigosa BR 376

Travessia perigosa na BR 376 expõe trabalhadores a situações de risco de mor-
te. Estudantes também formam outra categoria exposta a tais riscos. PÁG. 3

O jovem casal de em-
presários Fabíola (Bia) 
e Lélis Blosfeld, acredi-
tando no potencial de 
Nova Esperança inves-
tem alto inaugurando 
2 lojas na cidade com 
filial em Paranacity. 

PÁG. 2

ASSERNE 
realizou com 
sucesso a sua 
tradicional 
Festa Julina. 
PÁG 13

Concurso Rainha do 
Rodeio abre as festividades 

dos 53 anos de Atalaia

Parte das candidatas ao Concurso Rainha do Rodeio/2013 de Atalaia junto com o vice-
-prefeito Duda Mariani e as coordenadoras do concurso: Cláudia e Ariani. PÁG 7

Nova Esperança 
participa do 33º Festival 
de Música de Londrina

Representado pelo professor de Música Junior 
Lourenço (foto), o Município participou essa se-
mana do Festival de Música de Londrina. PÁG. 5
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cisco vai desembarcar no Brasil para 
o encontro mundial da juventude e 
dirá no Rio de Janeiro e em Apare-
cida do Norte o que a igreja católica 
espera dos jovens. No referido en-
contro que acontecerá entre os dias 
22 e 29 de julho, o papa Francisco vai 
encontrar jovens de diferentes paí-
ses, com diferente ideias, que além 
da preponderância religiosa,  ganha 
impulso também o engajamento so-
cial. Assuntos como saúde, educação, 
segurança, fortalecimento de uma 
economia mais solidária, farão parte 
das propostas a serem discutidas com 
o  Sumo Pontífice que prega  humil-
dade, combate a miséria, a pobreza e 
amor ao próximo.  quer por mais as 
mãos nas massas.

Quem apagou 
as velinhas no últi-
mo dia 16 de julho, 
foi a querida Rozi 
Hashimoto! Para-
béns Rozi! Deus a 
abençoe! Receba o 
abraço da coluna, seus familiares e 
amigos!

Está radiante 
com a idade nova 
a advogada Jacque-
line Nascimento! 
Jacqueline fez ani-
versário ontem, 18 
de julho! Receba o 

abraço das suas sócias Thiara e Fer-
nanda, de seus familiares e amigos!

Quem apagará 
as velinhas amanhã, 
20 de julho, é a psi-
cóloga Carla Thiele 
Maran!!!! Parabéns 
Carla!!! Deus a 
abençoe muito!

GERAL - 3

ENTRELINHAS
***39 ministérios com quase um milhão de funcionários. 22 mil cargos comissionados com altos salários.  Esse é o 
custo de se fazer aliança no Brasil para governar.***A ciência já está selecionando embriões mais saudáveis e com 
maiores expectativas de sobrevivência. O método já está chegando ao Brasil.***O Presidente do Senado Renan 
Calheiros e o Presidente da Câmara, deputado federal Fontana (PT-RS) devolveram dinheiro gasto indevidamente 
pelo uso de aviões da FAB para viagens particulares. A sensação que nos dá é que tudo ficou bem, sem qualquer 
sanção para ambos. mereciam ser rigorosamente punidos por tais práticas. *** No atacado, a maconha já é vendida 
no Brasil com código de barra. É o detalhe da sofisticação dos traficantes.***Aqui no Paraná, o governo vai permitir 
que as mulheres muçulmanas tirem fotos para a carteira de habilitação usando o seu tradicional véu. A norma 
nacional não permite tal conduta. Como ficará essa questão?***Na pesquisa de Transparência Internacional, 
72% dos brasileiros acham que o Congresso Nacional  (Senado e Câmara Federal) é constituído de um bando de 
corruptos ou muito corruptos.***Depois da pressão popular, com medo das eleições, Congresso Nacional está 
tentando agradar o povo de todo o  jeito. A verdade é que é um bando de palhaços.*** “Nenhum vento sopra a 
favor de quem não sabe para onde ir” - Sêneca (4 a.C.-65 d.C.)

Opinião do Blog
Medicina e Saúde em crise
Que saudades que  tenho da 

Faculdade de Medicina da Univer-
sidade Federal do Paraná, em Curi-
tiba,  onde fiz o vestibular, o curso 
e depois residência médica, entre 
os anos de 1964 e 1972. O curso era 
excelente com professores altamen-
te gabaritados, formando excelentes 
profissionais, muitos dos quais ainda 
hoje, ocupam lugares de destaque no 
Incor ( Instituto do Coração) de São 
Paulo. A exigência e dedicação dos 
mestres obrigavam os alunos a uma 
dedicação total para o curso, afim de 
prepará-los para o mundo lá fora. A 
qualidade do curso era tão boa  que 
já no terceiro ano  havia uma disci-
plina chamada Técnica Operatória na 
qual os alunos operavam pequenos 
animais( cachorros e gatos) e a Se-
miologia Médica, em que os alunos 
aprendiam a examinar um paciente 
e o seu relacionamento com o mes-
mo. No quarto ano do curso, fiz um 
estágio na Maternidade de São Paulo 
onde fiz mais de trinta partos. Quan-
tas e quantas vezes auxiliava os orto-
pedistas, cardiologistas, cirurgiões, 
pediatras, neuros, ginecologistas e 
obstetras,  dermatos, radiologistas, 
oftalmos, urologitas, nefrologsitas, 
queimados, urgência e emergência,  
etc. Qualquer  aluno do quinto ou 
sexto ano sabia muito bem interpre-
tar um hemograma completo,  Rx, 
Eletrocardiograma, Eletroencefalo-
grama, etc. Falava-se que o curso de 
Medicina era um curso de elite. Na 
época havia, 60 faculdades de me-
dicina no Brasil e formava  mais ou 
menos  cerca de cinco mil e quinhen-
tos médicos por ano. Hoje, são 202 
faculdades de medicina, formando 
dezoito mil médicos. Só que a maio-
ria é de formação duvidosa, uma vez 
que as faculdades em sua maioria são 
particulares, quem tem um cacife de 
pagar de cinco a sete mil mensais, 
estuda medicina tranquilamente, 
mais por pressão dos pais, não ha-
vendo aquele compromisso  aluno 
e faculdade e o aluno e saúde.  A 
maioria dos estudantes de medicina 
de hoje sai das faculdades e já parte 
para uma especialização precoce, 
antes mesmo de clinicar, aprender, 
ouvir e acompanhar a evolução de 

um paciente ou sentir os problemas 
da saúde. Resumindo, os médicos de 
hoje mal conversam com os pacientes 
ou olham para eles. Escutam a queixa 
do paciente e já pedem exames, sem 
antes examiná-los.  O paciente sai do 
consultório totalmente frustrado.

Gramado, charme da Serra Gaúcha
O maior polo turístico do Rio 

Grande do Sul e um dos maiores do 
Brasil, Gramado, charme da Serra 
Gaúcha, mais precisamente na região 
das hortênsias, a uma altitude de 830 
metros acima do nível do mar,  com 
uma população fixa de 45 mil habi-
tantes, recebe anualmente, segundo o 
Instituto Brasileiro de Turismo, dois 
milhões e meio de turistas por ano. 
Historicamente Gramado era um 
ponto de descanso dos tropeiros que 
vinham com o seu gado e posterior-
mente foi colonizada por alemães e 
italianos, o que se confirma pela  ar-
quitetura da cidade e na culinária nos 
hotéis e restaurantes. Portugueses, 
Sírios e Libaneses também contribuí-
ram para o desenvolvimento da  re-
gião. O clima local é úmido tempera-
do. No verão, a temperatura mais alta 
é em torno de 20°. A brisa que vem 
das montanhas e dos bosques tor-
nam as noites sempre agradáveis. No 
inverno, as temperaturas são baixas, 
podendo chegar a zero grau ou rara-
mente nevar. O índice de criminalida-
de é baixíssimo, não há semáforos nas 
esquinas,apenas faixas de pedestres,  
nem prédios e pouquíssimos policiais. 
Turismo forte e intenso, com excelen-
te rede hoteleira, movimenta dezenas 
de fábricas de chocolates, malharias, 
couro, peles,vinhos, artesanatos, mó-
veis, tricôs, bolsas, calçados, cristais, 
belezas naturais, riquezas exuberan-
tes, , centro de grandes eventos e con-
gressos,  música, cinemas, etc. Aliás, 
em Gramado acontece anualmente 
o maior  Festival Internacional de 
Cinema da América Latina, Festival 
Natalino, Festival das Colônias, etc.  
Sugestão; vá a Gramado em seu pró-
ximo passeio e saboreie um delicioso 
Fondue, prato típico da região,  no 
Chateau de la Fondue, na av. Borges 
de Medeiros, há 200 metros da Praça 
das Bandeiras.

Coisas do Cotidiano

• Inúmeras cidades da região já 
estão a todo vapor nos preparativos 
natalinos, organizando os bastidores 
para os enfeites e fortalecendo o co-
mércio no sentido de atrair cada vez 
mais consumidores. Perguntar não 
ofende: o que a atual diretoria da Aci-
ne está preparando em termos de de-
coração natalina e consequente aque-
cimento das vendas no comércio? O 
tempo urge. Providências tem que ser 
tomadas já. Os comerciantes que dão 
suas contribuições mensais à entidade 
que os representa não podem pagar 
por um eventual marasmo! Vamos 
agir!!!

• Moradores da Ivaitinga estão 
eufóricos com o pedido do Prefeito 
Gerson Zanusso ao governador Beto 
Richa, que acenou favoravelmente, 
para o asfaltamento do trecho de 3,9 
quilômetros daquele Distrito à Ro-
dovia Júlio Zacarias. Concretizando 
importante obra, os agricultores da 
região ficaram eternamente gratos  ao 
Beto Richa e Gerson Zanusso;

• Inúmeras cidades já estão a todo 
vapor nos preparativos natalinos, 
organizando os bastidores para os 
efeitos e fortalecendo o comércio no 
sentido de atrair cada vez mais consu-
midores. Perguntar não ofende, o que 
a atual diretoria da Acine está prepa-
rando em termos de decoração nata-
lina e consequente aquecimento das 
vendas no comércio? O tempo urge. 
Providências tem que ser tomadas já. 
Os comerciantes que dão suas con-
tribuições mensais à entidade que os 
representa não podem pagar por um 
eventual marasmo!

• No cruzamento da av. Rocha 
Pombo com a rua Felipe Camarão, 
porta de entrada e saída do Jardim Los 
Angeles, a colocação de um semáforo 
no local  é  de necessidade premente. 
O fluxo de veículos no local, é um dos 
maiores da cidade e nos momentos de 
pico, o cruzamento  fica ainda mais 
perigoso. Seria interessante que o De-
partamento de Obras do município  
estudasse com carinho esse pedido;

• A Rodovia Júlio Zacharias, que 
liga a cidade ao Distrito de Barão de 
Lucena, necessita de uma melhoria 
urgente no asfalto, pois qualquer chu-
visqueiro já está ocasionando buracos;

• O Papa Francisco que chegará  
ao Brasil neste final de semana, vai sa-
borear pão de queijo, suflês de milho, 
frutas brasileiras como mamão papaia 
e manga, atendendo o pedido de Sua 
Santidade;

• No Rio de Janeiro, o fluxo de jo-
vens já é muito grande. Espera-se mais 
de dois milhões de pessoas. Contudo, 
já poderemos ter problema de passea-
tas, inclusive uma a favor do aborto. 
Problemas à vista; 

• Na Moral, programa de Pedro 
Bial, na Globo, falando sobre o concei-
to de corrupção. Será que o Bial anda 
lendo o meu blog, cujo o assunto eu 
comentei na última edição? Obrigado 
Bial pelo prestígio. A coluna agradece.

• Que vergonha policiais do DE-
NARC ( Departamento do Narcotráfi-
co ) da Polícia Civil de São Paulo. ex-
torquindo traficantes para pagamento 
de propina. Por isso que eles não que-
rem o Ministério Público nas investi-
gações  que foram os responsáveis pela 
descoberta de tais falcatruas. Delega-
do e policiais recebiam 30 mil mensais 
e 300 mil de anuidade dos traficantes 
para acobertar  a distribuição de dro-
gas em São Paulo. Que barbaridade

• Carnes, pão e massas ficarão 
mais caro a partir de agosto;

• O presidente da FIFA Joseph 
Blatter está preocupadíssimo com a 
Copa do Mundo no Brasil em 2014!

• Na esteira de Gramado cresceu 
também o turismo em Canela, Bento 
Gonçalves (terra do vinho), Igrejinha, 
onde estão situadas duas excelentes 
fábricas de calçados femininos. A Pi-
cadilly e a Usaflex.

• De repente o mundo é sur-
preendido (eu não fui) com os casos 
de dopping no atletismo mundial. es-
trelas como Asafa Powel e Tyson Gay 
alem de tantos outros. Fica a pergunta. 
Dá para acreditar na honestidade dos 
resultados e quebras de recordes cons-
tantemente obtidos por estes super 
homens?

Senador preconceituoso
Lamentável ver a atitude do se-

nador italiano Roberto Calderoli di-
zendo que Cecile Kyenge estaria bem 
num governo no Congo, uma vez que 
um governo que governa Itália deve 
ser entregue a italianos. Para emendar, 
a chamou de orangotango. À saída de 
uma reunião política em Treviglio, 
no norte da Itália, Calderoli disse que 
“adoro os animais - ursos e lobos, 
como todos sabem - mas quando vejo 
as fotos de Kyenge, não consigo não 
pensar que ela tem traços de orango-

tango”. “Não que ela seja um, claro”, 
concluiu. Baseado no que afirmou o 
senador, para uma ministra de dupla 
nacionalidade e ocupando tão honro-
so cargo no governo italiano, baseado 
neste lamentavel fato, como impedir 
que  grande parte dos torcedores do 
futebol italiano que vão ao estádio de 
futebol  somente para xingar os atle-
tas negros de macaco! Uma lástima 
que precisa ser combatida a qualquer 
custo. Como a Itália é um pais em de-
cadência, não representando nada no 
cenário europeu, não dá para esperar 
uma atitude diferente!

Receita Médica Complicada
A medida provisória que amplia 

o Curso de Medicina para  oito anos, 
atualmente seis anos, a partir de 2015, 
sendo que esses dois anos obriga os 
estudantes a trabalharem para a Saú-
de Pública está gerando confusão. Eu 
acho que o principal motivo dessa ce-
leuma é o fato de que a  matéria não  
foi discutida  com a classe interessa-
da  que  são os médicos.  O projeto já 
nasce como arbitrariedade e não tem 
como dar certo. Medida Provisória 
é para assunto de  urgência e o caso 
dos médicos poderia ter sido discuti-
do com a classe com mais tempo, sem 
afogadilho, apesar de entender que 
para mim o diagnóstico de Dilma está 
correto. Uma coisa é  certa. Não será 
fácil tirar o médico do Rio de Janeiro 
onde há a maior concentração de pro-
fissionais no Brasil para trabalhar no 
Acre, por exemplo, mesmo ganhando 
bem. Segundo os juristas, o único ser-
viço obrigatório no Brasil é o serviço 
militar. O assessoramento de Dilma 
Rousseff vai de mal a pior.  A grande 
esperança do Brasil ( estava indo  tão 
bem ) Dilma Rousseff anda atirando 
para todos lados e qual uma náufra-
ga perdida numa ilhota,  em alto mar, 
lança mensagens e mais mensagens, 
sem chegar ao destinatário.

Nova Juventude Católica Brasi-
leira

Na próxima semana, o papa Fran-

Nova Esperança

Travessia perigosa na BR 376 expõe 
trabalhadores a situações de risco de 
morte. Estudantes também formam 
outra categoria exposta a tais riscos.

Pedestres, ciclistas e motociclistas se arriscam 
diariamente para atravessar a perigosa BR 376

Uma situação rotineira e 
que muitas vezes pas-
sam despercebida, mas 

que coloca a vida dos trabalha-
dores é a falta de segurança na 
travessia da BR 376.  A rodovia 
construída em 1946, antes mes-
mo da emancipação política de 
Nova Esperança, que se deu ape-
nas em 1952. Com o passar dos 
anos e o desenvolvimento do 
município, sua expansão territo-
rial foi algo latente e a rodovia, 
antes passando às margens da ci-
dade, acabou por cortá-la, sepa-
rando a parte rural bem como os 
Parques Industriais e o Conjunto 
Nova Esperança além de outros 
bairros adjacentes. Dezenas de 
trabalhadores deslocam-se dia-
riamente destas localidades até 
o setor industrial ou comercial, 
de onde são contratados.  Estu-
dantes também formam outra 
categoria exposta a tais riscos. 
A travessia torna-se por demais 
perigosas por conta do alto fluxo 
de veículos que passam pela ro-
dovia, muitos destes carros sem 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

sequer obedecer as regras esta-
belecidas sobre o limite de velo-
cidade no perímetro urbano. São 
centenas de ciclistas além de pe-
destres que passam diariamente 
pelo trecho, invariavelmente no 
mínimo quatro vezes por dia, 
sendo submetidos às situações de 
risco de atropelamento. Possíveis 
acidentes com crianças também 
preocupa, já que por ali existem 
várias residências próximas à ro-
dovia, principalmente na parte 
detrás do Parque Industrial. 

Sinalização 
Os pedestres e ciclistas pre-

cisam atravessar a pista em um 
local sem nenhuma sinalização 
para pedestres e sem passarela 
de travessia. A todo o momento, 
carretas, caminhões e veículos de 
passeio passam em alta velocida-
de pela pista da BR 376- o que 
dificulta e impõem ainda mais 
riscos à travessia dos pedestres. 
"É muito complicado todo dia 
ter que passar por isso. O dia que 
está chovendo é pior ainda pois 
os carros vem em alta velocida-
de e a pista fica muito molhada. 
Fica extremamente perigoso”, 
desabafou uma trabalhadora. 

A reportagem apurou que para 
todos os pedestres  a rodovia é 
um problema que merece maior 
sensibilização dos governos no 
tocante às situações de risco an-
tecipadas pelos moradores. To-
dos foram unânimes em sugerir 
em tom de reivindicação a cons-
trução de uma passarela no local, 
oferecendo assim total segurança 
a adultos, idosos ou crianças que 
diariamente vão às Escolas. Sem 
dúvidas trata-se de um trecho 
perigoso e que precisa de uma 
intervenção urgente, seja por 

parte do DER – Departamento 
de Estradas de Rodagem ou pela 
Concessionária Viapar, que ad-
ministra o trecho. “A construção 
de uma passarela evitaria aciden-
tes e que vidas fossem perdidas e 
traria muito mais segurança para 
nós”, comentou Vanessa Zanon, 
que leva sua filha diariamente à 
casa de sua mãe do outro lado 
da BR e disse esperar cerca de 
15 minutos até conseguir fazer 
a travessia. Por se tratar de uma 
área urbana, até mesmo um se-
máforo poderia ser colocado no 

local, como já existem em muitas 
outras cidades que são utilizadas 
como rodovias. "O volume de 
carros é grande, e os bairros vi-
zinhos cresceram. Os moradores 
têm que atravessar a pista pela 
necessidade de ir ao comércio ou 
outras necessidades como, por 
exemplo, a trabalho ou estudo e 
o movimento bem como a falta 
de segurança dificultam cada vez 
mais os pedestres atravessarem 
a pista", explicou Ailton Nunes 
Coimbra, outro usuário que con-
ta as dificuldades para atravessar 

a rodovia.

Posição da Viapar
Embora o espaço público 

pertença a todos de maneira 
igualitária, nem sempre a con-
vivência social no trânsito pare-
ce basear-se neste princípio de 
igualdade. São necessárias ações 
para a resolução destes proble-
mas que causam sérios riscos à 
integridade física da população. 
Quando nada neste sentido é fei-
to, surgem os acidentes de trân-
sito que, infelizmente, ainda são 
considerados pela maioria dos 
órgãos responsáveis como uma 
fatalidade, algo que acontece ao 
acaso, uma ocorrência sob a qual 
não há controle, mas que pode 
sim ser evitada.  Procurada pela 
reportagem, a administradora 
da rodovia, VIAPAR nos enca-
minhou o seguinte comunicado: 
“Além das 9 passarelas já implan-
tadas não existem passarelas pre-
vistas no contrato. No entanto, as 
passarelas podem ser inseridas 
mediante a formalização de um 
Termo Aditivo ao contrato de 
concessão a ser firmado entre 
a Concessionária e o Estado do 
Paraná. No local em questão es-
tão sendo desenvolvidos estudos 
para duplicação com a implanta-
ção de passagens em desnível as 
quais atenderão ao deslocamen-
to dos pedestres. A duplicação 
entre Mandaguaçu e Nova Espe-
rança está prevista para o biênio 
2015/2016”, informou a empresa. 

Alex Fernandes França

Principalmente nos horários de pico, onde há um maior fluxo de pes-
soas e de veículos, a travessia se torna algo extremamente arriscado
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LENTE LOCALIZAÇÃO. RUA BARÃO 
DO CERRO AZUL - PARANAVAÍ. 
R$180.000,00. ACEITA CARRO NA VALOR 
DE ATÉ R$30.000,00(EM BOM ESTADO)
TRATAR FONE: (44)98384941 - 
(44)98685200

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

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

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

TERRENO DE APROX. 169 M² SUBDIVI-
DIDO, MATRÍCULA INDEPENDENTE.
RUA OSVALDO BARIZON, EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO. JARDIM SÃO JOSÉ
R$50.000,00 CADA. (44)98685200

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$ 650.000,00
(44)98685200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITORIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA. 
RUA VICTOR DO AMARAL, 95
PROXIMO 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, disponivel para finan-
ciamento Minha Casa Minha Vida e Outros.
R$95.000.00 - (44)98685200

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

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

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

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

 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 AMOREIRA. R$135.000.00 
- (44)98685200

CONDOMÍNIO MIRANTE DO RIO PARA-
NÁ - 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 ten-
dência de crescimento da cidade nesta região.
INFRAESTRUTURA
A infraestrutura já esta incluída no preço:
- Asfalto e Meio Fio;
- Galerias de águas pluviais;
- Luz e Energia;
- Rede de água;
- Arborização;
- Lotes demarcados;
- Rede de Esgoto.
Parcelamento em até 156 meses.
Parcelas a partir de R$ 358,34 mensais
(44)98685200 - (44)9838-4941

RESIDÊNCIA 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

Casa Rua Perez Uchoa, 274 – Centro – 
(Fundos 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 – 
(Fundos Residencial Pará). Alvenaria com 
2 quartos, sala,  cozinha, banheiro social, 
varanda coberta – Em fase final de Construção 
entrega até 20/07/2013. Valor 650,00 – Fone 
3252-8218.

Casa - Praça Desembargador Antonio 
Franco Ferreira Costa, 294 (Praça do 
Forum), 3 quartos, sala copa cozinha, 1 
banheiro,lavanderia/garagem,edicula c/ area 
de serviço,dispensa,churrasqueira e 1 banhei-
ro. Valor R$ 600,00 - 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 

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

ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

ALUGA

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

IMÓVEIS

VENDE

AUTOMÓVEIS
PALIO 98 - CINZA, 2 PORTAS 
- TRATAR COM SEBASTIÃO 

9865-0302

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

HONDA CG 150 FAN ESDI - 2010/2011 - PRETA
FONE: 9981-5983

Especificações para publicação:
Jornal: Jornal Noroeste
Medidas: 2 colunas (9cm) X 5cm de altura
Data de publicação: 19/07/13
Responsável: Adriane
Obs: Não alterar medidas e caso o material perca qualidade na publicação, fica o jornal responsável por
 repetir a divulgação sem custos na próxima publicação e em melhor qualidade.

ACESSE OUTROS BENS: 0800 LEILOES
 0800 5345637  leiloesjudiciais.com.br

LEILÃO
Justiça Estadual de Colorado, 

no Fórum, às 16h30. 

Investimento seguro, consulte-nos!

DESCRIÇÃO DO BEM/AVALIAÇÃO                                                                                                        LANCE MÍNIMO

30/07

IMÓVEIS EM SANTA INÊS/PR

02) Terreno 450m², R. Colorado. (R$ 25.768,00) ...........................................................R$ 12.884,00
03) Terreno 225m², quadra 15. (R$ 12.369,00).............................................................R$   6.185,00
04) Chácara 7,11ha (parte ideal), Patrimônio Imbiassaba. (R$ 122.827,00)......................R$ 61.414,00
05) Chácara 1,81ha (parte ideal), Patrimônio Imbiassaba. (R$ 25.868,00)........................R$ 12.934,00
IMÓVEL COMERCIAL EM ITAGUAJÉ/PR

06) Edificação c/ depósito e churrasqueira 204m², 600m² a.t. (R$ 53.232,00) .................R$ 26.616,00

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

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 construída. 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, cozi-
nha, 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

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

Casa Alvenaria - Rua Pioneiro Agostinho - 
Jardim Sto Antonio, com 02 quartos, sala, 
cozinha, bwc, área de serviço,e garagem. 
Valor 500,00. 3252-8218

 Apto 2º andar Edificio Amazonas nº 201 – 
Levi Carneiro.Frente CIESC 
Apto com 02 quartos, sala estar/jantar, cozi-
nha, 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 - Fone 3252-8218

TERRENO DE APROX. 600M². EXCE-

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. Fone 3252-8218

- 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

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$750,00 – Fone 3252-8218.

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

GALPÃO COM APROX. 700M²
RUA PARAGUAI, PRÓXIMO AO 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

SOBRELOJA EM EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO, REGIÃO CENTRAL.
03 DORMITÓRIOS, 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 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA, 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-CEN-
TRO. R$475,00 (INCLUSO ÁGUA, GÁS E 
CONDOMÍNIO) - (44)98685200

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

RESIDENCIAL JOMAR
 Apartamentos com 70 mt²:
* 02 Dormitorios sendo 1 Suite 
* Sala Estar/Jantar
* cozinha
* Bwc Social 
* Area de Serviço 
* 1 Vaga para Garagem 
Àrea de Lazer:
* Salão de Festa todo mobiliado 
* Playground
Excelente localização situado na Rua Emilia-
no Perneta Proximo ao Parque das Grevilhas.
R$650,00 + condomínio. (44)98685200
(44)32525200

Convite
A Prefeitura Municipal de Nova Esperança, a Secretaria Municipal 
de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social, 

convidam Vossa Senhoria para participar da: 

X Conferência Municipal de Assistência Social.
Data: 01 de agosto de 2013 – Início 8:00 horas às 16:00 horas

Local: Asserne

Organização: Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Esperança

O frio nunca foi tão esperado e gostoso

Reserve já o seu 
convite pelos 

fones: 9952-4784 
ou 3252-3292

Jantar Italiano com vinho 
direto da serra gaúcha, dia 09 
de agosto no Bistrô Gourmet

R$ 60,00 o casal com direito a entrada, jantar e sobremesa.

Entrada: Bruschettas, Caponata e frango à passarinho
Salada: Almeirão com bacon e salada de farfalle
Pratos Quentes: 
Lasanha a Bolonhesa
Rondelli 4 Queijos
Nhoqui a Bolonhesa
Espaguete com salsicha
Sobremesa

VW/SAVEIRO CROSS 1.6 - 
PRATA 2013/2013 - OPC: AR 
CONDICIONADO, ALARME, 

DIREÇÃO HIDRAULICA, 
TRIO ELÉTRICO  -  R$ 

44.000,00 - 44 - 3209-8100

FORD KA FLEX - VER-
MELHO 2009/2009 -  R$ 

18.000,00 - 44 - 3209-8100

HONDA/ FIT 1.5 S - PRATA 
2008/2008 - OPC: AR CON-

DICIONADO, ALARME, CD 
PLAY, DIREÇÃO HIDRAU-

LICA, TRIO ELETRICO, 
RODA DE LIGA LEVE  -   R$ 

32.000,00 - 44 - 3209-8100

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - 
Vaga para trabalhar no Abatedouro 
Coroaves de Maringá. Interessados 
comparecer dia 22/07 ás 14h30 na 
Agência.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
- Vaga para trabalhar no Frangos 
Canção de Paranavaí. Interessados 
comparecer dia 23/07 ás 14h30 na 
Agência.

Vaga para MOTORISTA D/E, 
SOLDADOR, LUBRIFICADOR, 
VIGIA, AJUDANTE GERAL 
(ENGATE, CULTIVO OU HER-
BICIDA, CAPINA QUÍMICA), 
BORRACHEIRO para trabalhar na 
USINA SANTA TERESINHA de 
Iguatemi. Interessados comparecer na 
Agência para preenchimento da ficha.

Vagas para AUX DE PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL, AUX DE PRODU-
ÇÃO AGRICOLA, AUX ADMI-
NISTRATIVO, MOTORISTA, 
TRATORISTA, LUBRIFICADOR, 
MECÂNICO, BORRACHEIRO, 
para trabalhar na USINA ALTO 
ALEGRE de Colorado, com direito a 
Transporte e Cesta básica. Interes-
sados comparecer na Agência para 
preenchimento da ficha.

Vagas para AJUDANTE DE PES-
QUISA AGRICOLA e TRATO-
RISTA AGRICOLA para Safra 
2013/2014 na empresa RURÍCULA.  
Os interessados devem comparecer 
na para preenchimento da ficha de 
inscrição.

HÁ VAGAS PARA:
 ADMINISTRADOR DE RH
AJUDANTE GERAL
ALINHADOR DE PNEUS
ATENDENTE DE BALCÃO
ATENDENTE DE LANCHONETE
ATENDENTE DE TELEMARKE-
TING/COBRANÇA
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

AUXILIAR DE ESCRITORIO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE CONFECÇÕES 
EM GERAIS
AUXILIAR DE SOLDADOR
CABELEIREIRA
CALDEIREIRO
COSTUREIRA DE MÁQUINA 
RETA
COSTUREIRA DE MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS
COSTUREIRA EM GERAL
ELETRICISTA DE AUTOS
EMPACOTADOR
ENCANADOR
ENCARREGADO DE FRIOS
ESTETICISTA
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
INSTALADOR DE ANTENAS DE 
TELEVISÃO
INSTALADOR DE SISTEMA DE 
SEGURANÇA
MARCENEIRO
MECÂNICO DE MOTO
MOTORISTA DE CAMINHÃO – 
GUINCHO PESADO COM MUNK
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
TRUCK
MOTORISTA ENTREGADOR
OPERADOR DE CAIXA
OPERADOR DE GUINDASTE
PINTOR DE AUTOMÓVEIS
PROFESSOR DE ADMINISTRA-
ÇÃO, INGLÊS, INFORMÁTICA E 
MANUTENÇÃO
PROMOTOR DE VENDAS
REPOSITOR DE MERCADO-
RIAS
SERRALHEIRO
SERVENTE DE PEDREIRO
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO
TÉCNICO DE SUPORTE EXTER-
NO / INTERNO
TRABALHADOR RURAL
VENDEDOR
VENDEDOR DE SERVIÇOS
VENDEDOR E INSTALADOR DE 
BATERIAS
VENDEDOR EXTERNO
ZELADORA
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Expectativas dos comerciantes I
Os comerciantes, principalmente aqueles filiados à Associação Comer-

cial e Empresarial de Nova Esperança (Acine) vivem a expectativa de uma 
campanha de Natal bastante consistente, com a intensificação de enfeites 
natalinos por todas as ruas e avenidas e que estas sejam bastante atraentes 
e iluminadas, promovendo desta forma o turismo natalino, o que acaba por 
estimular o consumo, evidentemente o principal objetivo da classe. Cabe à 
Acine, instrumentalizada pela atual diretoria, estimular as vendas do comér-
cio com ações deste porte. Quando nada é feito neste sentido, ocorre a fuga 
de consumidores de Nova Esperança e da região para outros centros como, 
por exemplo, Paranavaí e Maringá. Uma campanha de Natal não é composta 
apenas de bons prêmios, mas sim de uma estratégia ampla de promoção das 
vendas. Se a entidade se furtar a este papel, perde-se o sentido de suas ações! 

Expectativas dos comerciantes II
Este jornal se coloca vigilantemente ao lado dos comerciantes e paulati-

namente acompanhará o desenvolvimento das ações da Acine, elaborando 
enquetes junto aos donos de comércio e ouvindo se o que estará sendo feito 
de fato estará convergindo às expectativas da classe. Não tenho dúvidas de 
que a diretoria da Acine, utilizando da capacidade de cada diretor, fará o 
possível para promover uma campanha natalina de alto nível. Assim espe-
ram os comerciantes, ávidos por consumidores e preparados para atender a 
demanda a ser estimulada pela entidade que os representa! Vamos aguardar 
e ficar bem atentos!

Controle Biológico 
Esta semana fomos convidados pela diretoria da Usina Santa Terezinha 

a acompanhar todo o processo desenvolvido pela empresa de controle bioló-
gico da broca da cana-de-açú-
car, principal praga do setor 
sucroenergético. A cana é ata-
cada por vários insetos-praga, 
causando prejuízos à cultura, 
como a conhecida broca (Dia-
traea saccharalis). Essa praga 
passa a maior parte da sua 
vida dentro da cana e assim 
torna-se difícil o controle. A 
broca causa danos diretos e indiretos à cultura, por exemplo, perda de peso 
do colmo e a doença Podridão Vermelha. As perdas podem chegar a 35 kg de 
açúcar e 30 litros de álcool por hectare, com apenas 1% de colmos infectados 
pela broca, sendo que cada 1% de intensidade de infestação corresponde a 
0,77% kg/toneladas de queda na produção da cana. Este é um trabalho que 
não aparece para o grande público, mas que evita danos ambientais. Para 
controlar a praga, a Unidade Iguatemi investe na prática natural denominada 
controle biológico, que contribui com a não utilização de defensivos agroquí-
micos e preservação o meio ambiente. 

Essa prática é realizada por meio da utilização da vespa, conhecida como 
Cotesia flavipes. Essas vespas são produzidas no laboratório entomológico 
da empresa. A prática do trabalho com 100% do controle biológico elimina 
qualquer possibilidade do uso de controle químico por meio da aplicação de 
inseticidas, com isso trabalha-se com total segurança para os lotes vizinhos, 
onde existem outras culturas. Muito bom!

Telexfree ou Telexfria?
Quantas pessoas em Nova Esperança e região caíram no golpe da Te-

lexfree e agora ficaram a ver navios! Certa feita um amigo me abordou no 
intuito de me convencer a aderir à Telexfree com promessa de ganho imedia-
to. Bastava postar diariamente anúncios na Internet e investir inicialmente 
com a aquisição de uma “cota” da empresa. Respondi de imediato: Espere 
e verá que trata-se de uma “TelexFRIA”. Não deu outra. A empresa agora é 
alvo de investigação da Polícia Federal. O órgão informa que vem apurando 
denúncias sobre a empresa desde janeiro, por meio da Secretaria Nacional do 
Consumidor. A suspeita é de explorar o sistema comercial conhecido como 
pirâmide financeira, proibido no Brasil. O modelo se mantém por meio do 
recrutamento progressivo de pessoas, até chegar a níveis que tornam o retor-
no financeiro insustentável. Estima-se que a Telexfree tenha arregimentado 
pelo menos 1 milhão de pessoas no Brasil. A decisão de suspender as ativida-
des da empresa resultaram em uma série de reclamações em órgãos como o 
Conselho Nacional de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça.

Orientações do Gaeco
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) 

disponibilizou em sua página, no site do Ministério Público do Paraná, orien-
tações sobre os direitos dos cidadãos quando abordados pela polícia. Um dos 
órgãos do Ministério Público responsáveis pelo controle externo da atividade 
policial, o Gaeco reuniu algumas informações importantes para que a pessoa 
abordada possa respeitar o trabalho da Polícia e, ao mesmo tempo, ter segu-
rança de que terá seus direitos respeitados. 

O material trata, por exemplo, das abordagens em ambiente aberto, em 
casa, em veículos, como se dá a autorização de prisão, o uso de algemas, a 
identificação de policiais, entre outras questões como esta: A Polícia está au-
torizada a revistar veículos, quando houver indícios de existência de crime 
(posse de arma, de explosivos, de drogas, por exemplo). Saiba mais e acesse: 
www.mp.pr.gov.br para ficar por dentro!

Médicos com diploma estrangeiro
Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Revalidação de 

Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estran-
geiras (Revalida) de 2013. Os médicos com diploma estrangeiro que desejam 
trabalhar no Brasil têm até o dia 30 para fazer a inscrição na página do exa-
me na internet. Particularmente, não acredito que o caos na saúde pública 
seja exclusivamente pela falta de médicos e sim da infraestrutura precária a 
que os profissionais e pacientes são submetidos. Falta de UTIs, leitos, equi-
pamentos dentre outras ferramentas de trabalho figuram entre as principais 
queixas. Será que a vinda de médicos formados em outros pah íses, em vez 
de resolver os problemas, não agravarão a situação que já é crítica? Me parece 
muito mais, por parte do governo federal, uma ação de resposta imediata 
às manifestações populares do que necessariamente uma forma concreta de 
solucionar o problema da caótica saúde pública.

Obesidade infantil – Pesquisa
Pesquisa divulgada nesta semana pela Universidade de Coimbra indica que 
pode haver relação entre a obesidade infantil e o tempo em que as crianças 
assistem à televisão ou usam o aparelho de TV para brincar com jogos eletrô-
nicos. A obesidade infantil pode favorecer o aparecimento futuro de doen-
ças como diabetes e hipertensão. Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), 2,6 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa da obesidade 
ou do sobrepeso. A OMS calcula que, em todo o mundo, mais de 1 bilhão de 
adultos estão acima do peso. Destes, 300 milhões (o equivalente à população 

dos Estados Unidos) são obesos.

“O homem começa a envelhecer quando as lamentações começam 
a tomar o lugar dos sonhos” – John Barrymore (1882-1942)

Nova Esperança participa do 33º 
Festival de Música de Londrina

Representado pelo 
professor de Música 
Junior Lourenço, o 

Município participou essa se-
mana do Festival de Música 
de Londrina. Junior é profes-
sor de música das escolas inte-
grais Júlio Benatti e Vereador 
Jorge Faneco. A Secretaria de 
Educação, que tem iniciado 
um trabalho de implementa-
ção da cultura no município, 
não poderia deixar de enviar 
um representante para o fes-
tival de Música de Londrina, 
um festival conhecido em 

O Festival de Música de Londrina configura-se num terreno de congraçamen-
to estético e de diversidade cultural presentes na nossa contemporaneidade.

Representado pelo pro-
fessor de Música Junior 

Lourenço, o Município parti-
cipou essa semana do Festi-
val de Música de Londrina

todo o Brasil, e que recebe um 
grande número de pessoas 
participantes de diversos luga-
res todos os anos.

“Este tipo de iniciativa e 
apoio do município só tem a 
somar para o bom andamen-
to da cultura em nossa cidade, 
pois assim desenvolve o gosto 
da criança pelo aprender da 
música, visando não apenas 
um musicista, mas sim um 
cidadão de valores, e abrindo 

portas para futuros festivais 
em nossa cidade.” Salienta o 
professor. O Festival de Mú-
sica de Londrina, uma reali-
zação do Governo do Paraná, 
Prefeitura do Município de 
Londrina, Universidade Esta-
dual de Londrina e Associa-
ção de Amigos do Festival de 
Música de Londrina, na sua 
33º edição, mantém duas es-
truturas: pedagógica e artísti-
ca – que entrelaçam gerando 

novos valores e visões para a 
Criação, Vivência, Performan-
ce e a Educação Musical. Essas 
estruturas procuram privile-
giar "todas as músicas" princi-
palmente a música brasileira, 
mantendo sempre o alto nível 
de performance dos músicos 
convidados.

Junior participou das ofici-
nas de Regência do Coral In-
fantil e Metodologia Suzuki de 
Flauta Doce.

Fotos divulgação

Oficina de Implementação de Sistemas 
de Cultura realizada em Curitiba

Representando o muni-
cípio de Nova Esperan-
ça, Roberta Fernandes 

(Coordenadora de Cultura) e 
Lilian Fávaro (Técnica de Pro-
gramas) estiveram em Curitiba 
na última semana para partici-
par de uma oficina para a imple-
mentação de sistemas de cultura 
no município. 

“A participação na oficina 
foi muito importante, pois agora 
sabemos quais caminhos seguir 
para colocar em prática os pro-
jetos que temos para a cidade, 
sabemos como proceder para 
buscar recursos necessários para 
essas realizações. O primeiro 
passo é fazer um levantamento 
de dados do município e en-
contrar nossos artistas, artesãos, 

Divulgação
músicos, autores, atores e tantas 
pessoas que precisam de uma 
oportunidade para mostrar sua 
arte.” Destaca Roberta. 

"A Oficina de Implementa-
ção de Sistema de Cultura, veio 
culminar com a necessidade do 
município em implantar práticas 
culturais no cotidiano da popu-
lação, além de possibilitar novas 
perspectivas no âmbito cultural, 
tanto de recursos, quanto de 
ideias a serem implementadas. 
Sabemos que as práticas cultu-
rais estão inseridas na vida de 
toda população, direta ou indi-
retamente, conforme palavras do 
secretário de Articulação Insti-
tucional do Ministério da Cultu-
ra, "respiramos cultura o tempo 
todo". Enfatiza Lilian.

Roberta Fernandes (Coordenadora de Cultura) e Lilian 
Fávaro (Técnica de Programas) estiveram em Curitiba na 
última semana para participar de uma oficina para a im-

plementação de sistemas de cultura em Nova Esperança
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FLORAÍ

Mais um título!Festa Julina do Centro Municipal de Edu-
cação Infantil “Menino Jesus” em Floraí

No último dia 06, o 
CEMEI “Menino Je-
sus” realizou na qua-

dra coberta da “Escola Muni-
cipal Elena Maria Pedroni” 
de Floraí, uma noite diferen-
te, repleta de alegria, música 
e um colorido especial, pois 
através do projeto “MEU 
BRASIL BRASILEIRO” de-
senvolvidopelos professores, 
funcionáriose equipe peda-
gógica. Foram pesquisado, 
selecionadasas danças,os fi-
gurinos, a coreografiana qual 
contou com a participação 
ativa dos professores para os 
ensaios e o desenvolvimento 
das atividades pedagógicas 
relacionadasao projetono 

Com apoio da Prefeitura Municipal as equipes masculina e femi-
nina de Floraí participaram do Campeonato Paranaense Cadete 
realizado em Toledo de 11 a 15 deste mês. A equipe masculina 

ficou com a 13ª colocação, entre as 19 equipes participantes. Ja equipe 
feminina sub-16 de Floraí sagrou-se campeã, entre as 15 cidades partici-
pantes ao derrotar na final a equipe de Jardim Alegre, as atletas de Floraí 
se sobressaíram e fecharam o jogo em 27 x 15.  

Floraí classificado para a etapa final
As equipes adulta masculina e feminina classificaram-se paraa etapa 

final do Campeonato Paranaense de Handebol - Divisão de Acesso que 
será realizado em Toledo nos dias 27 e 28 de julho. A equipe masculina 
enfrenta nas quartas de final a forte equipe da casa, enquanto o feminino 
disputa a semi final contra Mandaguaçu. Participam do Campeonato 8 
equipes femininas e 18 equipes masculinas. 

Time de Guerreiros!
Apesar de todos os desfalques e contra tempos, a equipe masculina 

de handebol adulto de Floraí ficou com o 3º lugar dos Jogos Abertos do 
Paraná - Fase Regional ao derrotar a equipe de Colorado por 1 gol de 
diferença. Participaram dos JAP’S na modalidade de handebol 14 cida-
des entre os dias 13 a 16 e 21 a 23 de junho no município de Loanda. 
Parabéns aos atletas.

O Departamento de Esportes, com apoio da Prefeitura Municipal de 
Floraí está realizando neste mês de julho entre os dias 15 e 26 o Cam-
peonato de Férias de Futsal Masculino e Feminino. Foram inscritas 13 
equipes masculinas e 5 femininas. Os jogos acontecem todos os dias da 
semana, a noite, a partir das 19 hrs. O Departamento de Esportes, com 
apoio da Prefeitura Municipal de Floraí está realizando neste mês de 
julho entre os dias 15 e 26 o Campeonato de Férias de Futsal Masculino 
e Feminino. Foram inscritas 13 equipes masculinas e 5 femininas. Os 
jogos acontecem todos os dias da semana, a noite, a partir das 19 hrs.

ambiente escolar.  
Sendo assim, pais e comu-

nidade alegraram-see presti-
giaram as danças inspiradas 
nos ritmos que surgiram nas 
regiões brasileiras, onde o 
nosso objetivo maior foi res-
gatar a cultura os costumes do 
povo brasileiro.

Foi um sucesso ab-
soluto o "Domingo 
do Esporte", Pro-

jeto do Departamento de 
Esportes, com apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Floraí e Câmara de Ve-
readores. Varias brinca-
deiras, recreações, varias 
modalidades de esportes 
individuais e coletivos foi 
realizado na Praça João 
Marques no dia 07 de ju-
lho para crianças e adoles-
centes de todas as idades. 
Uma vez por mês o De-
partamento de Esportes 
realizará este evento em 
vários setores diferentes 
do município de Floraí e 
distrito de Nova Bilac.

Domingo do Esporte

O mês de julho começou 
com muitas atividades festivas 
para as famílias atendidas pela 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, foram realizadas 
quatro grandiosas Festas Julinas 
para todas as famílias cadastra-
das no CRAS, CREAS e Projeto 
Piá. Foram dias de muita alegria, 
música, diversão, apresentações 

artísticas, onde foi distribuído 
gratuitamente pipoca, algo-
dão doce, refrigerante, maçã do 
amor, bolos, cachorro quente, 
canjica, bombons, entre outros. 

As festas foram realizadas 
no Asserninho, Escola de Barão 
de Lucena e Centro da Terceira 
Idade. 

Tais atividades acontece-

ram com o apoio e incentivo do 
Prefeito Gerson Zanusso que 
sempre atento as questões rela-
cionadas a família prioriza todos 
os eventos voltadas para a área 
social. Nossos sinceros agradeci-
mentos a todos que colaboraram 
para a realização destas ativida-
des, obrigado pelo carinho e de-
dicação de toda a equipe.

Secretaria de Assistência 
Social de Nova Esperança 

realiza festas Julinas 
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Atividades físicas mudam a 
vida dos praticantes para me-
lhor. No entanto, nem sempre 
esta afirmativa é uma realidade. 
As atividades físicas esporádicas 
e sem acompanhamento mé-
dico possuem alto fator de ris-
co e trazem pouco ou nenhum 
benefício à saúde. A prática de 
atividades físicas aos fins de se-
mana pode ser uma boa porta 
de entrada para uma vida saudá-
vel, mas não basta. É necessário, 
pelo menos, uma frequência de 
três vezes por semana para que 
os efeitos sejam significativos.

 Isto depende de que esporte 
estamos falando. Muitas vezes, 
o “atleta” que faz atividades nos 
fins de semana faz esforços de 
alta intensidade, como o fute-
bol, por exemplo. É aí que mora 
o perigo de uma complicação 
cardiovascular ou lesões muscu-
lares graves.

Outro fator importante é a 
faixa etária do praticante dos 
exercícios, uma coisa é a pessoa 
de 20 anos cometer um excesso 
no fim de semana, tem um risco 
menor. Agora, acima dos 40 anos 
é essencial um exame médico e 
avaliação completa antes das ati-
vidades. Os problemas podem 
acontecer tanto para quem nun-
ca praticou quaisquer ativida-
des físicas, como para quem faz 
exercícios muito intensamente. 
Esses dois extremos exige mui-
ta atenção. Quem é sedentário 
e deseja começar em qualquer 

Atleta de final 
de semana

esporte deve fazê-lo lenta e 
progressivamente, para que o 
organismo se acostume. Quem 
faz alguma atividade física com 
frequência deve ficar atento ao 
próprio limite do corpo. Quem 
tem o fator de risco não con-
trolado, pode acabar morrendo 
em ambos os casos.

As pessoas sempre acre-
ditam que nada vai acontecer, 
esta somada a falta de orienta-
ção, pode criar uma armadilha 
para si mesmo. É preciso fazer 
exames, no mínimo uma con-
sulta e um eletrocardiograma, 
desde quem está numa acade-
mia e faz exercícios mais de-
talhados, até para quem joga 
futebol em uma quadra com 
amigos nos sábados e domin-
gos.

A dica para quem quer co-
meçar é simples. Uma cami-
nhada respeitando o limite do 
corpo é um bom passo para 
sair do sedentarismo. Cami-
nhada leve, de forma que o 
atleta se sinta confortável com 
o próprio corpo. Se caso o can-
saço bater, pare. Muitas lesões 
ocorrem quando o individuo 
acha que esta sob controle da 
situação. É muito comum ob-
servar a ocorrência de proble-
mas no tornozelo ou inflama-
ção no tendão no pé de quem 
desafia o organismo. Conquiste 
qualidade de vida com coerên-
cia e saúde, soldado ferido é 
soldado morto.

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

[O
pinião]

Os pré-candidatos as elei-
ções de 2014 começam a fazer 
de maneira sutil e despreten-
siosa suas aparições em públi-
co. 

Na infância lembro-me de 
um desenho chamado “Caver-
na do Dragão”, conhecido de 
muitos, não entro no mérito 
sobre os valores apresentados 
em tela, porém analiso o pa-
pel da personagem Sheila, sua 
arma mágica é uma capa de 
invisibilidade que ela usa para 
escapar dos perigos ou passar 
por inimigos sem ser vista.

Muitos dos postulantes a 
2014 buscaram inspiração na 
personagem “Sheila”, durante 
o mandato. Vestiram a capa de 
invisibilidade, sumiram duran-
te os anos anteriores e agora 
voltam com seus “super pode-
res” em busca do voto. Com 
projetos, emendas e tudo mais 
em prol do bem estar do povo.

As eleições de 2014 elege-
rão: presidente da República, 
governadores, senadores, de-
putados federais e deputados 
estaduais e distritais - estão 
previstas para acontecer no dia 
5 de outubro (1º turno) e 26 de 
outubro (2º turno).

Nesta mesma época no 
próximo ano já será possível 
a propaganda eleitoral, já que 
a legislação determina: “será 
permitida a partir do dia 6 de 
julho. Desse dia em diante, 
candidatos e partidos poderão 
fazer funcionar, das 8h às 22h, 
alto-falantes ou amplificadores 
de som, nas suas sedes ou em 

veículos. Poderão, também, 
realizar comícios e utilizar apa-
relhagem de sonorização fixa, 
das 8h às 24h, além de propa-
ganda na internet (desde que 
não paga), entre outras formas.

Muitos terão dificuldade no 
que apresentar, por isso agora 
ainda está em tempo de mos-
trar serviço.

A política como já disse 
em ocasiões anteriores é muito 
dinâmica. Sem fazer previsões 
mirabolantes, observando o 
cenário político de hoje, alguns 
nomes já se apresentam como 
pré-candidatos: Enio Verri (PT) 
deputado estadual disputará 
uma cadeira a Câmara Federal. 
No mesma briga representando 
a nossa região está Luiz Nishi-
mori (PSDB) e Edmar Arruda 
(PSC). Acredito que a deputa-
da federal Cida Borghetti (PP) 
deve entrar na disputa como 
deputada estadual, abrindo sua 
vaga a Ricardo Barros (PP).  
Para a corrida a Assembleia 
Legislativa do Paraná, Evan-
dro Junior (PSDB), Romanelli 
(PMDB), Teruo Kato (PMDB), 
Stephanes Junior (PMDB) e 
Accorsi (PSDB) disputarão os 
votos dos eleitores de Nova Es-
perança com um provável pré-
-candidato a estadual, Ratinho 
Junior (PSC), hoje Secretário 
do Desenvolvimento Urbano 
do Paraná – (SEDU) que tenta-
rá retornar a ALEP, para quem 
sabe fortalecer suas pretensões 
ao Governo do Estado.

Diante disso: É hora de 
mostrar serviço!

Concurso Rainha do Rodeio abre as 
festividades dos 53 anos de Atalaia

Tem início hoje, sexta-
-feira, 19 de julho, logo 
mais às 20h no Centro 

de Convivência do Idoso o con-
curso Rainha do Rodeio 2013. 
O evento promovido pela Se-
cretaria Municipal de Assistên-
cia Social abre oficialmente as 
comemorações aos 53 anos de 
Atalaia.

Com a participação de 13 
candidatas, o concurso dará o 
título de Rainha da Festa do 
1°Atalaia Rodeio Festival e 
9°Rodeio de Atalaia a uma das 
belíssimas candidatas. A orga-
nização do concurso está por 
conta da secretária da Secretaria 
Assistência Social, Edna Corta-
relli, com o apoio das coordena-

doras do evento: Ariani Vilhena 
de Paiva e Cláudia Roberta Fá-
bio Candioto, tendo como deco-
radora Ana Maria Julião, Paula 
Torrente e Edna Meneguette. 
“As candidatas serão escolhidas 
por jurados da região, conferin-
do total transparência e lisura 
ao evento. Além do tradicional 
desfile com traje country elas 
apresentarão uma coreografia 
durante o concurso”, enfatizou a 
coordenação do evento.

Serão escolhidas na noite de 
hoje, a Rainha, Princesa e Miss 
Simpatia. Os prêmios serão: 01 
(Uma) Câmera digital para a 
Rainha, 01 (Um) Celular para 
a Princesa e 01 (Um) Relógio 
de Pulso para a Miss Simpatia. 
O concurso será abrilhantado 
com a participação do “Musical 
Novo Stylo” de Atalaia.

PROGRAMAÇÃO:
A semana será de muitos 

eventos em Atalaia devido às co-
memorações ao 53° aniversário 
do município. 

Amanhã, sábado, 20, aconte-
ce um culto na Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus com início 
as 19h30 em comemoração ao 
aniversário do município.

No domingo, 21, será reali-
zada a 1ª Cavalgada Caminhos 
do Campo, com início as 9h 
com saída do Parque de Rodeio, 
as inscrições custam R$ 10,00  
com direito a almoço.

Na sexta-feira, 26 às 15h, 
no Clube Recreativo de Atalaia 
acontecerá a Reunião Itinerante 
da AMUSEP. No mesmo dia, às 
20h será a grande abertura do 
9° Rodeio de Atalaia/ 1° Atalaia 
Rodeio Festival com montaria 
infantil em carneiros, prova de 

laço em dupla, montaria em 
touros com o narrador Almir 
Cambra e show com a dupla 
João Lucas e Walter Filho.

No sábado, 27, logo pela ma-
nhã, às 10h no Anfiteatro Vania 
Maria Simão acontece a Entrega 
de Reservistas. Às 20h a festa 
continua com o 2°dia de ro-
deio com montaria infantil em 
carneiros, prova de laço em du-
pla, montaria em touros com o 
narrador Almir Cambra e show 
com Jaime Jr.

Já no domingo, 28, a Missa 
do Agricultor em comemoração 
ao Aniversário de Atalaia acon-
tece às 10h na Igreja Nossa Se-
nhora Rainha e às 20h encerra-
mento do rodeio com a grande 
final da prova de laço em dupla e 
montaria em touros com narra-
dor Almir Cambra e show com a 
dupla Pedro Paulo e Alex.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Parte das candidatas ao Concurso Rainha do Rodeio/2013 de Atalaia junto com o 
vice-prefeito Duda Mariani e as coordenadoras do concurso: Cláudia e Ariani

Fotos: José Antônio Costa

CANDIDATAS A RAINHA 
DO RODEIO 2013

Andreza da Silva Eufrasio

Jéssica Cassiano de 
Morais

Lohana Bosso Xavier

Bianca Cristina da Silva

Lara Gabrieli Ruocco 
Romanezi

Tainã Caroline de Oliveira

Bárbara Vicentin 
Tamborlim

Júlia R. Vilhena de Paiva

Mikaella Guari Enumo
Larissa Roberta S. 

Nascimento

Jennifer Patrícia Luca

Larissa Alves de Oliveira

Thainá Languer Loddi

É hora de mostrar serviço!

Foto: Arquivo Familiar
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Atalaia, Presidente Castelo 

Branco, Floraí, Uniflor, Cruzeiro 
do Sul, Paranacity, Inajá, 

Colorado, São João do Caiuá 
e Santo Antônio do Caiuá, 
Doutor Camargo e Ivatuba

CIRCULAÇÃO

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

FONE/FAX: (44) 3252-3908

EXPEDIENTE
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Empresa suíça vai construir fábrica 
de aviões e helicópteros em Maringá

O governador Beto Richa 
assinou nesta quarta-
-feira (17), no Palácio 

Iguaçu, protocolo de inten-
ções com a Avio Internacional 
Group, da Suíça, para instalação 
de uma fábrica de aviões e heli-
cópteros em Maringá, Noroeste 
do Estado. A empresa vai in-
vestir R$ 174 milhões na nova 
fábrica e criar mais de mil em-
pregos. 

A Avio foi enquadrada no 
Paraná Competitivo, progra-
ma de incentivos do governo 
estadual, que já atraiu mais de 
R$ 20 bilhões em novos inves-
timentos, com a criação de 136 
mil empregos com carteira as-
sinada, em todas as regiões do 
Estado. 

“O acordo com a empresa 

mais uma vez demonstra a efi-
ciência da política de industria-
lização e de atração de novos 
investimentos para o Estado”, 
afirmou o governador. Richa 
disse ao presidente da Avio, 
Luigino Fiocco, que o grupo 
irá se orgulhar por optar pelo 
Paraná, pois atingirá seus ob-
jetivos e terá retorno garantido. 
“Nosso objetivo não é só atrair 
empresas, mas que elas pros-
perem e possam ampliar seus 

investimentos aqui”, disse o go-
vernador. 

Luigino Fiocco afirmou que 
o Paraná foi uma escolha estra-
tégica, pelo destaque que o Es-
tado tem, no Brasil, na questão 
da industrialização e por possuir 
uma lei específica para o setor 
aeronáutico. “O time do governo 
também demonstrou eficiência 
e agilidade, dando as condições 
ideais para que pudéssemos 
realizar imediatamente este in-

vestimento e com previsão de 
crescimento”, acrescentou o em-
presário. 

Para o prefeito de Maringá, 
Carlos Roberto Pupin, o em-
preendimento consolida Marin-
gá como um polo de tecnologia. 
“Toda a região vai ganhar com 
a atração desta indústria. O go-
vernador Beto Richa demonstra 
bom senso ao descentralizar os 
novos investimentos que chegam 
no Paraná. Antes, só a região de 
Curitiba recebia empresas gran-
des como esta”, disse Pupin. 

FÁBRICA - As obras para 
implantação da fábrica iniciam 
no ano que vem e devem ser fi-
nalizadas em 2015. A empresa 

será instalada em uma área de 
90 mil metros quadrados, no en-
torno do aeroporto de Maringá. 
Serão produzidos helicópteros 
de dois lugares (SK-1 Twin Po-
wer) e aviões acrobáticos de dois 
lugares (F22 Pinguino). Também 
serão fabricadas peças e oferta-
dos serviços de manutenção de 
equipamentos. 

“Vamos fabricar aeronaves 
inovadoras, perfeitas para treina-
mento e atuação policial na defe-
sa e controle de território”, expli-
cou Luigino Fiocco. A indústria 
terá capacidade de produção de 
até 600 helicópteros e 200 aero-
naves por ano. Além do mercado 
brasileiro, a Avio planeja vender 
para países da América do Sul, 

Estados Unidos e Canadá. 

POLO AERONÁUTICO - O 
secretário da Indústria, Comér-
cio e Assuntos do Mercosul, Ri-
cardo Barros, ressaltou que o in-
vestimento da Avio faz parte do 
processo de implantação de um 
polo de aeronáutica e defesa no 
Paraná. Segundo ele, o objetivo 
é que o Estado se torne uma op-
ção para futuros investidores do 
setor, que focarão o Brasil como 
oportunidade, após decisão, do 
Governo Federal, de investir R$ 
100 bilhões em defesa nos próxi-
mos 20 anos. 

“Muitas empresas estarão 
buscando lugar para estabelece-
rem seus investimentos e nós es-

taremos prontos para recebê-los. 
Queremos colocar o Paraná no 
mapa dos investimentos em ae-
ronáutica e defesa no país”, disse. 

POLO INDUSTRIAL - Uma 
recente reunião de Governo do 
Estado definiu Maringá como o 
local para a instalação do polo. A 
prefeitura reservou uma área no 
novo parque industrial da cidade 
para a instalação do Instituto de 
Tecnologia para o Desenvolvi-
mento (Lactec) e do Instituto de 
Tecnologia do Paraná (Tecpar), 
que poderão fazer a certificação 
e os ensaios dos materiais. Além 
disso, o Centro Universitário Ce-
sumar e a Universidade Estadual 
de Maringá negociam parceria 
com o Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA), para a aber-
tura de cursos da área já no ano 
que vem. 

“Maringá possui cerca de 50 
mil universitários. Queremos fa-
zer com que este capital humano 
continue empregado e se fixe na 
cidade, com oportunidade de 
bons salários”, afirmou o prefei-
to Pupin. A prefeitura investe R$ 
100 milhões no parque indus-
trial, que será o segundo maior 
do Estado, atrás apenas de Curi-
tiba. 

Além do Paraná Competi-
tivo, o governo estadual con-
ta com uma lei específica para 
incentivar a cadeia produtiva 
aeronáutica. Chamada de Para-
naéreo, a lei garante benefícios 
diferenciados para empresas de 
projeto, engenharia, manuten-
ção, peças e montadoras de aero-
naves civis e militares. O Banco 
Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE) também 
garante que todo investimento 
do setor tenha, como opção de 
financiamento, linhas de crédi-
tos especiais para investirem no 
Estado. 

Bruna Alcantara - Assessoria 
de Imprensa

Governo do Estado do 
Paraná

À partir de segunda-feira, 22 de julho, 
inicia a fase mata-mata da 1ª Copa 

Amidos Pasquini de Futsal Livre. 
VENHA PRESTIGIAR!

Nova Esperança 
participa do 5º Cam-
peonato de Futebol 

Suíço da Amusep

Com uma partida marcada 
para amanhã, sábado, 20 
de julho em Ourizona às 

10h, Nova Esperança busca a lide-
rança na disputa do 5° Campeo-
nato de Futebol Suíço da Amusep 
(Associação dos Municípios do 
Setentrião Paranaense), promo-
vido pela entidade e coordenado 
pela Promovol Eventos.

No jogo realizado no último 
sábado, 13 de julho, no campo da 
Asserne, Nova Esperança empatou 
com Paranacity em 0x0. Na chave 
de Nova Esperança estão Parana-

city, Floraí e Ourizona. O time no-
vaesperancense está em segundo 
lugar na chave com 04 pontos em-
patado com Paranacity que é líder 
devido o saldo de gols 4 no total 
enquanto Nova Esperança tem 1.

A equipe base de Nova Espe-
rança é formada por: André Toná 
(goleiro), Geraldo (lateral), Regi-
naldo (lateral), Mirim (zagueiro), 
Hauney (volante), Michael (meia), 
Francis (meia), Ray (atacante). No 
banco de reservas: Heitor (golei-
ro), Orácio, Rafael Padilha e Pau-
linho.
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Pesca do Jaú no Rio Paraná

SEPARADOS NA MATERNIDADE

Luiz Claudio Romanelli – 
Secretário Estadual do Trabalho

Alisson Henrique – CybertecDana White – Presidente do 
U.F.C.

Fred – Jogador do Fluminense e 
da Seleção Brasileira

Almir do Amaral – Funcionário 
da D’York Confecções

Hauney Malacrida – 
Jornal Noroeste

Lionel Messi – jogador do Barcelona 
e da Seleção Argentina de Futebol

Roberto Braatz – Auxiliar da 
arbitragem (bandeirinha)

CARICATURA DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

Luciana Ciorlin - Chefe 
de Gabinete PMNEMarcelo de Brito 

SERVOPA

Os amigos Rafael Gui-
marães, Marcos Prandi 
e Felipe Prandi foram 

pescar, no último domingo, 14 
de julho no Porto São José – Rio 
Paraná (Paranazão) e fisgaram 
este lindo Jaú de aproximada-
mente 12 kg. Eles desceram 
‘rodando’ o Rio Paraná, mo-
dalidade de pesca em que se 
sobe o ponto mais alto do rio e 
desliga-se o motor do barco, ar-
remessando a linha com a isca. 
O material utilizado foi uma 
carretilha da marca Salfiste, li-
nha 0,70 de monofilamento e a 
isca o peixe Sardela. O click da 
foto ficou por conta de Marcos 
Prandi. Neste dia também fisga-
ram um belo dourado de 10 kg. 
Se você também foi pescar e pe-

gou um belo exemplar de peixe, 
fotografe e envie para nós. Sua 
foto será publicada neste espaço. 
Envie para jornalnoroeste@jor-
nalnoroeste.com. Boa sorte!

Os amigos Felipe 
Prandi e Rafael Gui-

marães fisgaram este 
lindo Jaú de aproxi-
madamente 12 kg

ERROS DE JORNAIS IMPRESSOS
Este espaço destina-se a publicar, de forma bem humorada, gafes ou 
equívocos cometidos pelos nossos colegas, profissionais da imprensa.

Erro de revi-
são: Flagrate e 
policiais “en-
contra”: Erro 
na escrita e na 
concordância 
“Herrar é uma-
no”, já diria o 
dito popular...

Curiosidades bíblicas – confira 
algumas curiosidades da Bíblia

* A palavra Bíblia vem do gre-
go, através do latim, e significa: 
livros
* No ano de 1250 o cardeal Caro 
dividiu a Bíblia em capítulos, 
que foram divididos em versí-
culos no ano de 1550, por Ro-
bert Stevens.
* A Bíblia inteira foi escrita num 
período que abrange mais de 
1600 anos.
* É uma obra de cerca de 40 au-
tores, das mais variadas profis-
sões: de humildes agricultores, 
pescadores até renomados reis.
* O Antigo Testamento foi es-
crito em hebraico, com exceção 
de algumas passagens em Es-
dras, Jeremias e Daniel que fo-
ram escritas em aramaico.
* O Novo Testamento foi escrito 
em grego.
* O Codex Vaticanus é prova-

velmente o mais antigo exem-
plar da Bíblia em forma com-
pleta.
* A primeira tradução completa 
da Bíblia para o inglês foi feita 
por Wycliffe, em 1380.
* Martinho Lutero foi o primei-
ro tradutor da Bíblia para a lín-
gua do povo alemão.
* Na biblioteca da Universidade 
de Gottingen, Alemanha, existe 
uma Bíblia que foi escrita em 
470 folhas de palmeira.
* O Livro mais antigo da Bíblia 
não é o Gênesis, mas Jô. Acredi-
ta-se que foi escrito por Moisés, 
quando esteve no deserto.
* O primeiro Salmo encontra-se 
em II Samuel 1:19-27, uma ele-
gia de Davi em memória de Saul 
e seu filho Jônatas.
* A Bíblia contém 1189 capítu-
los e 31102 versículos.

* Ester 8:9 é o maior versículo 
da Bíblia.
* No livro de Ester e no livro de 
Cantares não se encontra a pa-
lavra Deus.
* O Antigo Testamento termina 
com uma maldição, e o Novo 
Testamento termina com uma 
benção.
* Há 3573 promessas na Bíblia.
* O livro de Isaías assemelha-se 
a uma pequena Bíblia: contém 
66 capítulos; os primeiros 39 fa-
lam da história passada, e os 27 
restantes apresentam promessas 
do futuro.
* Todos os versos do Salmo 136 
terminam com o mesmo estri-
bilho: “Porque a Sua misericór-
dia dura para sempre.”
* O profeta que veio depois de 
Malaquias foi João Batista.
Fonte: Gospelmais

Disco voador 
colidiu com 
ônibus. Será 
que o coletivo 
estava voando 
ou terá sido 
uma colisão 
em terra

Como assim 
‘perder anel?’ 
Quel anel?
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* Ester 8:9 é o maior versículo 
da Bíblia.
* No livro de Ester e no livro de 
Cantares não se encontra a pa-
lavra Deus.
* O Antigo Testamento termina 
com uma maldição, e o Novo 
Testamento termina com uma 
benção.
* Há 3573 promessas na Bíblia.
* O livro de Isaías assemelha-se 
a uma pequena Bíblia: contém 
66 capítulos; os primeiros 39 fa-
lam da história passada, e os 27 
restantes apresentam promessas 
do futuro.
* Todos os versos do Salmo 136 
terminam com o mesmo estri-
bilho: “Porque a Sua misericór-
dia dura para sempre.”
* O profeta que veio depois de 
Malaquias foi João Batista.
Fonte: Gospelmais

Quem percorre as estradas do Paraná já percebe a diferença. O Governo está recuperando e 
melhorando as nossas rodovias. São mais de 2 mil pessoas trabalhando em 11.800 quilômetros de 
estradas em todas as regiões do Estado. Estradas novas, novos caminhos para o desenvolvimento. É 
o Governo do Estado mais perto de você. É o Paraná em ação.

www.pr.gov.br

O maior programa de
conservação de rodovias
da história do Paraná.

ESTRADAS NOVAS. 
NOVOS CAMINHOS PARA
O DESENVOLVIMENTO.

Duplicação PR 445 - Londrina - Cambé
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Há mais de 20 anos 
sem receber a visita 
de um governador, 
Uniflor vibrou com a 
visita de Beto Richa 
no município que só 
foi possível graças a 
amizade e a influência 
do Prefeito Antônio 
Zanchetti Neto, amigo 
pessoal de Beto Richa

14 - SOCIAL

Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Filha do casal Margareth e Pedro 
Ardengue, Maria Clara completou 

ontem, 18 de julho, seus 16 anos 
de idade, recebendo os parabéns 

de familiares e amigos.
Maria Clara é estudante

do ensino médio no
Colégio Nobel

de Maringá

Encontro dos amigos: pedagoga Carla Daniely com seu na-
morado, professor Marcelo de Oliveira e o jornalista Osval-
do Vidual Filho, durante Jantar de 18º Aniversário do Jornal 

Noroeste, acontecido nos domínios do Amazon Eventos

Funcionários do Jornal Noroeste, Hauney Malacrida e sua esposa 
Michelle, e, Maurício L. da Silva com sua namorada Jhenifer, du-
rante a realização do Jantar do Jornal Noroeste, que reuniu parte 

da alta sociedade de Nova Esperança e noroeste do Paraná

Fotos Raphael Guimarães


