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Centro Cirúrgico do Hospital Municipal volta a 
funcionar depois de longo período interditado

Há alguns anos existia o sonho 
de fazer o centro cirúrgico do 
Hospital Municipal e Regional 
Sagrado Coração de Jesus vol-
tar a funcionar, após um longo 

período de espera, aproxima-
damente dois anos com extre-
ma dedicação e comprome-
timento a Equipe do referido 
hospital com o apoio e deter-

minação do atual Secretario da 
Saúde Eder Sanches, atinge o 
objetivo de desinterditar o seu 
Centro Cirúrgico habilitan-
do o município a desenvolver 

o Programa Mãe Paranaense 
como microrregião, atendendo 
assim como sede de 6 municí-
pios.

PÁG. 10

Richa repassa 
recursos a fundo 
perdido para 240 
municípios - PÁG. 4

Presidente da ABAM João Eduardo Pasquini 
comemora a aprovação pela Câmara federal 

da MP 609 que amplia a desoneração da cesta 
básica com inclusão do Polvilho de mandioca

PÁG. 13

PÁG. 7

Atalaia prepara o maior 
rodeio da sua história

REGIÃO

PÁG. 12

Presidente da AMUNPAR dr. Cláudio 
Golemba vê conquista como um 
marco na forma da região agir

UNESPAR

PÁG. 7

PMs da 3ª Cia Nova Esperança 
apreendem contrabando com 

350 mil maços de cigarros

POLICIAL

PÁG. 6

Vara do Trabalho de Nova Esperança 
passa por Correição Ordinária

JUDICIÁRIO

Nova Esperança na disputa dos Jogos 
Abertos do Paraná PÁG. 11

ESPORTE

PÁG. 3

Sobram vagas no Comércio e 
Indústria de Nova Esperança porém 

falta qualificação na mão de obra

EMPREGO

Alex Fernandes França Arnaldo Alves/ANPr

Divulgação
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Usina Santa Terezinha investe em estradas rurais
Investimento gera progresso no 

agronegócio regional e beneficia 
qualidade de trânsito em cidades e 

rodovias BR 376 e PR 555

A Usina Santa Terezinha, 
Unidade Iguatemi, in-
vestiu cerca de R$ 6 

milhões, no ano de 2012, em 
16,5 km de estradas rurais dos 
municípios de Mandaguaçú e 
Presidente Castelo Branco. O 
investimento proporcionou ser-
viços de levantamento de estra-
da, cascalhamento, construção 
de trincheiras, aterros, canale-
tas, defensas, bueiros e caixas 
de contenção. Ainda no mesmo 
ano, a empresa investiu 715 mil 
reais na adequação de aterro, 
cascalhamento, construção de 
canaletas e defensas - na estrada 
de Jussara, entre os municípios 
de Presidente Castelo Branco e 
Mandaguaçú.

Já em 2013, a Unidade Igua-

temi está readequando a estra-
da Boa Vista - no município de 
Presidente Castelo Branco, que 
liga a estrada Bela Vista em Nova 
Esperança. Sendo o investimen-
to aproximado de R$ 650 mil e a 
extensão de 13,5 km. Também, a 
empresa está investindo na pas-
sagem que liga a estrada Paulista 
a estrada Boa vista, de ambos os 
municípios.

O investimento para a recu-
peração das estradas vicinais, 
isto é, estradas de chão traz pro-
gresso às regiões abrangidas, 
pois facilita o escoamento da 
produção dos bens, do trânsito 
de máquinas e dos implementos 
agrícolas, entre as propriedades 
rurais das cidades vizinhas.

A recuperação das estradas 

Trincheira sob a BR 376, que faz ligação da 
estrada Placa Atalaia com a estrada Lopes

Mapas das estradas rurais e adequações já realizadas

Construção do aterro que liga a estrada Boa Vista, do 
município Presidente Castelo Branco, a estrada Bela 
Vista - que pertence ao município de Nova Esperança

Aterro na estrada Jussara, município de Mandaguaçú, 
que liga a Usina Santa Terezinha com a estrada Iroi, 

município de Presidente Castelo Branco

também contribuirá com a re-
dução do tráfego de caminhões 
em bairros, como os Conjuntos 
Nova Esperança e Shangrilá e os 
trevos do município de Nova Es-
perança. Além de diminuir o flu-
xo de máquinas dos agricultores 
da região, como as colhedoras, 
plantadoras, tratores e pulveri-
zadores nas cidades e rodovias, 
também possibilitará a redução 
do risco de acidentes e melhor 
qualidade de trânsito nas cidades 
e rodovias.

Outro benefício com o inves-
timento é a eliminação de pontos 
de estrangulamento em eixos es-
tratégicos das rodovias e cidades, 
e ainda, o desenvolvimento de 
novas regiões e ampliação física 
para os agricultores e moradores 
vizinhos. 

O acesso dos moradores às 
vilas rurais, do município de 
Presidente Castelo Branco, tam-
bém será melhorado e facilitado, 
assim como o trânsito dos ôni-
bus escolares que transportam 

os filhos dos produtores rurais. 
E ainda, o escoamento das sa-
fras, como de soja, milho, cítri-
cos, mandioca, cana-de-açúcar 
e também pecuária e bicho da 
seda será facilitado - possibili-
tando aos municípios maior de-
senvolvimento do agronegócio. 

Sendo assim, com a ligação 

das estradas rurais (por meio 
da passagem), será possível 
eliminar 100% do trânsito de 
equipamentos agrícolas, como 
máquinas, tratores e caminhões 
especiais nas rodovias federais e 
estaduais (BR 376 e PR 555).

Com essas adequações e as 
adequações realizadas nos anos 

anteriores - nos municípios de 
Mandaguaçú, Paiçandu, Ourizo-
na, São Jorge do Ivaí, Presidente 
Castelo Branco, Nova Esperan-
ça e Atalaia – o investimento 
da Usina Santa Terezinha soma 
aproximadamente 502 km com 
recuperações e cascalhamento 
das estradas rurais.

Fotos Div.

LEGENDA
USINA SANTA TEREZINHA, 
UNIDADE IGUATEMI

ESTRADAS PAVIMENTADAS

ESTRADAS RURAIS

READEQUAÇÃO 2012

READEQUAÇÃO 2013

MUNICÍPIOS



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 14 de junho de 2013

751 de 05 de junho de 2013, a Revista 
Carta Capital publicou uma matéria 
interessante sobre o assunto,  onde diz 
que tudo ficou mais caro por aqui, 
desde a casa própria ao cabeleireiro. 
Comprar um imóvel, ir ao restau-
rante, mobiliar a casa, comprar um 
carro, cortar o cabelo, fazer as unhas, 
recorrer a eletricista, hospedagens em 
hotéis  e tantas outras coisas, ficaram 
caro demais. Quem pode mais, ex-
pande a margem de lucro até onde 
consegue. Eis uma das razões que vem 
aumentando a ida de brasileiros a 
Miami, Punta Cana, Nova York, Pa-
ris,  fazer compras, onde você compra 
um Laptop Apple MacBook última ge-
ração por R$ 3,500mil, ao passo que 
compra o mesmo equipamento em 
São Paulo por R$ 8 mil.

Quem apagou as ve-
linhas no ultimo dia 
12 de junho, foi a be-
líssima Natália Cioffi! 
Parabéns Natália! Re-
ceba o abraço dos seus 
familiares, amigos e 
da coluna!

Apagará as velinhas amanhã, sába-
do, a querida 
Maria Gabriela 
Chavier! Filha do 
casal Angélica/
Luis, Maria tem 
se destacado em 
sua faculdade de 
direito e também 
é muito querida em mossa cidade! Pa-
rabéns Maria! Deus a abençoe muito!

ta Grossa demonstre desinteresse pela 
questão. Que ótima notícia;
• No  Vale do Rio São Francisco, na di-
visa entre Bahia e Pernambuco, onde 
a temperatura constante é de 45º C, o 
bode e a cachaça cedem terreno para 
os vastos parreirais de uva para a pro-
dução de vinho, mudando totalmente 
a paisagem;
• “ Aprenda a ter compaixão por aque-
les que estão em pior situação. Seja 
compassivo(a) com quem erra, porque 
você pode errar também” (Sabedoria 
Popular). 

Gostei Daniel Alves
Poucas vezes  encontramos alguém 
que fale com tanta sinceridade, prin-
cipalmente no mundo da bola, onde os 
cronistas falam de acordo com as suas 
paixões clubísticas ou interesses finan-
ceiros das emissoras onde trabalham. 
A entrevista feita recentemente com 
o lateral direito Daniel Alves, titular 
do Barcelona e  da Seleção Brasileira, 
mostra claramente o que os torcedores 
da Seleção gostariam de ouvir,  mas, 
geralmente,  por interesse financeiro 
dos comentaristas ninguém fala. Da-
niel disse que os jogadores da atual  
Seleção vão se esforçar para conquis-
tarem a Copa das Confederações. O 
grupo é bom, mas não é um super 
time. Atletas competentes e de decidi-
rem partidas, como Pelé, Ronaldo ( o 
fenômeno), Gerson, Tostão, Rivelino, 
Romário, Rivaldo, Garrincha, Zico, 
Sócrates e tantos outros, não existem 
mais. A torcida vai ter que se conten-
tar com o grupo atual que está aí. 

Brasil  muito caro
As mudanças das classes sociais, o 
poder de compra da nossa gente, con-
taminou o consumo e pressiona os 
preços, fez com que de repente, o país 
parecesse imerso  em uma loucura 
para comprar. Em  sua edição número 
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ENTRELINHAS
*** E o meu Coritiba, líder, é o melhor time do Brasil na atualidade, pelo menos assim será até o dia 06 de julho, 
retorno do Brasileirão***A criação de quatro Tribunais Regionais Federais (TRFS) vai custar R$ 922 milhões por 
ano sem benefícios razoáveis, ou melhor, dará mais emprego para advogados.***O excelente ator americano Michael 
Douglas, filho do também excelente ator Kirk Douglas, anunciando que está com câncer de garganta causado  pelo 
vírus HPV e transmitido pelo sexo oral. Douglas é um adepto dessa modalidade de sexo.*** A jovem Thaís Alexsandra 
Lamin, estudando como nunca no aprendizado da língua inglesa. reuniu a sua”patota” no dia 05 de junho último 
em sua residência para comemorar o seu “níver” em alto estilo. Parabéns Thaís!***Por estar ficando muito caro os 
filhos nas escolas particulares, familiares estão com tendências de matricularem seus filhos em escolas públicas.*** A 
Universidade Federal de Ouro Preto, MG, mantida com verbas federais, alberga em seu recinto, um Departamento 
que luta pela instalação do Comunismo no Brasil. Pode uma coisa dessa?***As execuções em São Paulo, pelos motivos 
mais fúteis possíveis, dá uma sensação de banalização da vida.***Jogando um futebol de má qualidade há algum 
tempo, o jogador Neymar foi vaiado pela torcida gaúcha no jogo Brasil e França.*** Dê a quem você ama: asas para 
voar, raízes para voltar e motivos para ficar”. ( Dalai Lama )

Opinião do Blog
Luta de Classes: O assunto é R.T.
Continua o impasse envolvendo o 
executivo e as classes salariais da 
Prefeitura sobre a questão das R.Ts. 
- Antes de mais nada é bom explicar 
o significado deste termo. Entende-se 
por Responsabilidade Técnica aquele 
que é responsável pelos procedimen-
tos  e atos em sua profissão e também  
pelos seus subordinados. Exemplo: A 
enfermeira do PSF - Programa Saú-
de da Família tem Responsabilidade 
Técnica, porque ela é responsável 
pelo seu trabalho e pelos atos de seus 
subordinados, como por ex. agente 
comunitário de Saúde, médico, fun-
cionários de serviços gerais etc. Hoje 
há uma lei feita pela ex-prefeita Maly 
Benatti e aprovada pela Câmara an-
terior que diz que todos aqueles que 
tem Responsabilidade Técnica (R.T.) 
devem receber 50% a mais de seu sa-
lário base. Tem várias categorias in-
clusas nesta classe como por exemplo 
enfermeiros,  farmacêuticos e bioquí-
micos, psicólogos, etc. Dentro ainda 
dentro desta Lei só pode receber quem 
for concursado pela CLT ou por Es-
tatuto do Servidor Municipal. Cargos 
comissionados, não! A atual adminis-
tração, entendendo que está havendo 
muitos gastos com funcionalismo nes-
se sentido, está querendo mudar essa 
lei, ao invés de pagar 50% do salário 
base, o executivo pagaria até 50% do 
salário base, ficando a critério da pre-
feitura, quais as classes deveriam ser 
contempladas. É aqui que mora o pe-
rigo, pois decisões políticas e preferên-
cias pessoais poderiam imperar nas 
decisões em questão. As classes estão 
mobilizadas, com suas devidas razões 
e administração tem os seus argu-
mentos. Sugestão: Reúnam-se entre o 
Executivo e o Legislativo e as classes 
envolvidas, buscando até mesmo com 
o Ministério Público e experiências de 
outros municípios, um denominador 
comum para o tema, pois não quere-
mos uma luta sem fim com a criação 
de leis despropositais! 

Corrupção sem fim
Inaugurado em 2007 para os Jogos 
Panamericanos, o Estádio do Enge-

nhão, Rio de Janeiro, deverá ser já fe-
chado por dezoito meses ou mais para 
uma reforma, tendo em vista que está 
com  diversos problemas em sua  cons-
trução, a saber: queda da cobertura, 
diversos vazamentos, trincados, entre 
outros problemas, enfim, sem condi-
ções de uso. Pode uma coisa dessa em 
uma construção de apenas seis anos de 
uso? Problemas como esses vêm acon-
tecendo nas construções públicas no 
Brasil, as quais se arrastam por tem-
pos, em razão da falta de fiscalização 
do poder público (Justiça, prefeitos, 
deputados e vereadores ), deixando as  
Construtoras à vontade para construir 
sem qualquer fiscalização, inclusi-
ve, nos materiais utilizados. Coitado 
do Botafogo que alugou o espaço por 
vários anos para a realização de seus 
jogos, shows, eventos, etc.,  e de onde 
sai a receita para pagamento de seus 
jogadores  profissionais, funcioná-
rios...  não sabe o que fazer, pois o 
prejuízo será incalculável. É por essa 
e outras razões que a gente cobra dos 
nossos vereadores uma constante e im-
placável fiscalização no uso das verbas 
públicas, como pagamento de Secre-
tários, Diretores, funcionários, gastos 
em construções, questão de diárias nas 
viagens, uso dos veículos, etc. Essa mi-
nha insistência pode até estar ficando 
chata, mas eu continuo vendo muitas 
coisas irregulares, sem fiscalização.

Quanta violência
Mais um caso de violência em São 
Paulo, quando um cidadão,  depois de  
ter sido assaltado,  foi queimado vivo 
pelos bandidos. Motivo: só tinha R$ 
100 reais no bolso. Até quando a popu-
lação terá que viver com essa situação? 
Interessante é  que as autoridades não 
se pronunciam sobre o fato. Será que 
só teremos providências quando uma 
autoridade ou outra pessoa de influên-
cia for queimada viva pelos bandidos?

Somos favoritos disparados
Neste sábado, 15 de junho, terá início  
a nona Copa das Confederações, a 
chamada antesala da Copa do Mundo 
de 2014, que também será realizada 
aqui no Brasil. Na realidade, a Copa 
das Confederações com participação 

do Brasil, Japão, México e Itália no 
Grupo A, enquanto que  Espanha, 
Uruguai, Taiti e Nigéria fazem par-
te do Grupo B, serve de ensaio geral 
para os estádios, infraestruturas, en-
fim, para ajustes finais para Copa do 
Mundo. O dinheiro que já foi gasto 
daria para resolver os problemas da 
saúde, educação e segurança de nosso 
país.  Apesar de ocuparmos o  vigési-
mo segundo lugar no ranking da FIFA, 
por jogar em casa, somos favoritos. A 
nossa Seleção ainda é uma incógnita. 
Falta construir um time  com as tradi-
ções de nosso futebol penta campeão. 
O meio de campo não engrenou. O 
ataque também não. Neymar, o cra-
que do time, está em má fase.  Mas,  
o talento de nossos jogadores é mais 
do que suficiente para vencer a com-
petição. Vamos torcer pelo esquadrão 
verde e amarelo, ainda que capenga de 
conquistas há muitos e muitos anos. A 
vitória contra o fraco time francês não 
acrescentou nada.

Coisas do Cotidiano
• Pr. Vanderson Trovão, de Maringá, 
através dos seus dons espirituais pro-
metendo a cura dos casos de homos-
sexualismo, que segundo ele é uma 
doença puramente espiritual. O que 
você acha disso?
• Em Nova Esperança, a dengue é 
uma epidemia. São 409 notificações 
da doença e 244 casos confirmados. 
Como a população do município é de 
25 mil habitantes, está caracterizada a 
epidemia da doença. A população tem 
muita  culpa nessa história por não  
contribuir  com as ações básicas para 
evitar a doença que continua aumen-
tando mesmo com as temperaturas 
mais baixas;
• Enquanto isso, existe uma grande 
preocupação de toda a população de 
Nova Esperança e região pelo aumento 
do número de casos e óbitos da Gripe 
A. A coisa está brava;
• Amigos de Curitiba e Maringá que 
vem constantemente em minha cida-
de, compram e levam carne do Super-
mercado Men para as suas. Eles afir-
mam que a carne  do Men é mil vezes 
melhor do que a da  maioria dos  Su-
permercados daquelas cidades. A mi-
nha opinião é que eles estão realmente 
certos porque a carne do Supermerca-
do Men é de excelente qualidade;
• O ex deputado Luiz Fernando Ribas 
Carli Filho, aquele que totalmente em-
briagado e em excesso de velocidade, 
com 130 pontos na carteira, atropelou 
e matou dois jovens em Curitiba  em 
2009, que ainda não foi à Júri Popu-
lar, afirmou que  os médicos que o 

atenderam não tinham autorização 
para examinar em seu sangue o teor 
alcoólico. Imaginem só, o cara deu en-
trada no Hospital bêbado, sangrando 
do acidente, quase em coma e com 
muito trabalho e dedicação os profis-
sionais deram vida à ele, fazendo uma 
reclamação desse tipo. Qual a sua opi-
nião sobre isso? Está na cara que o ex 
deputado está fazendo de tudo para 
se livrar das grades, cujo o Júri já foi 
marcado vários vezes;
• Em Alto Taquari (MT), o enfermeiro 
Evanderly de Oliveira Lima,44) matou 
a ex-mulher, a Juíza Glauciane Cha-
ves de Melo,42, por não aceitar a sepa-
ração, após entrar no Fórum, na sala 
da Juíza e discutir com a magistrada;
• E a FIFA conseguiu tirar aquela ima-
gem linda do Maracanã de outrora, 
onde as torcidas com cânticos, desfral-
dando as bandeiras de seus  clubes, ba-
tuques animados, não poderão acon-
tecer durante os jogos da Copa das 
Confederações e a Copa do Mundo em 
2014. É chato assistir um jogo onde a 
torcida fica quieta, com conforto, mas 
sem emoções. Com os novos preços ele-
vados, os torcedores vão se afugentan-
do dos estádios;
• Zica, ex empregada doméstica no Rio 
de Janeiro, conseguiu em poucos anos 
crescer muito financeiramente pelo 
seu trabalho e talento. Hoje, grande 
empresária, tem uma rede de Salão de 
Beleza com mais de 1.700 funcioná-
rios e é uma das dez mulheres empre-
sárias de destaque  no Brasil, conforme 
a internacional revista Forbes;
• Você sabia que Nova Esperança ga-
nhou um Canal de TV Comercial? 
Quem ganhou a concorrência foi um 
grupo de Ponta Grossa. Em Segundo 
lugar, ficou um grupo de Nova Espe-
rança. A instalação da referida TV 
aqui tem um prazo de três anos que 
ainda poderá ficar para o grupo de 
Nova Esperança, caso o grupo de Pon-

anteriores - nos municípios de 
Mandaguaçú, Paiçandu, Ourizo-
na, São Jorge do Ivaí, Presidente 
Castelo Branco, Nova Esperan-
ça e Atalaia – o investimento 
da Usina Santa Terezinha soma 
aproximadamente 502 km com 
recuperações e cascalhamento 
das estradas rurais.

Emprego

Sobram vagas no Comércio e Indústria de Nova 
Esperança porém falta qualificação na mão de obra

Setores do comércio e de serviços são os que mais 
contratam e apresentam menor taxa de desemprego do 
mercado. Segundo a Agência do Trabalhador, houve um 

aumento significativo em relação às vagas ofertadas, 
porém, alguns setores encontram grandes dificuldades para 
contratação, devido a  escassez de mão de obra qualificada

Todas as semanas a Agên-
cia do Trabalhador de 
Nova Esperança divulga 

na mídia impressa, principal-
mente neste Jornal, um grande 
número de ofertas de emprego. 
São inúmeras as vagas ofereci-
das, como por exemplo: ven-
dedor, marceneiro, serralheiro, 
funileiro, soldador, auxiliar de 
produção, empacotador, auxi-
liar de contabilidade, esteticista, 

Índice de vagas da Agência do Tra-
balhador de Nova Esperança no pe-
ríodo de 01/05/2013 a 31/05/2013:

Vagas ofertadas........................164
Vagas preenchidas.....................84

Houve um aumento significativo em 
relação aos meses anteriores no que 
se refere as contratações, graças ao 
esforço e empenho de toda equipe da 
Agência do Trabalhador.

auxiliar de contabilidade, gerente 
comercial, atendente de telemar-
keting, pintor entre tantas ou-
tras. Colocação no mercado de 
trabalho é o que não falta. São os 
mais diversos cargos e funções 
que esbarram em um requisito 
básico: a qualificação da mão de 
obra.  Entre algumas dificuldades 
encontradas para falta de mão de 
obra podemos citar a escassez de 
profissionais capacitados, a falta 

de experiência na função e de-
ficiência na formação básica. A 
maioria dos inscritos tem apenas 
o Ensino Fundamental, e muitas 
vezes, incompleto. Os empregos 
são oferecidos por empresas ins-
taladas no município de Nova Es-
perança e até mesmo em outras 
cidades que compõem  a Região 
Metropolitana de Maringá, da 
qual Nova Esperança faz parte. 

A gerente da Agência do Tra-
balhador Ednéia Fávaro Prandi, 
quando fala dos elementos que 
geram empregabilidade, aponta 
que, para serviços gerais as exi-
gências variam conforme a vaga. 
Já no setor administrativo, as 
maiores exigências são o ensino 
médio e a experiência do candi-
dato. “No setor industrial, cada 
empresa possui um perfil dife-
rente em suas políticas de con-
tratações”. Ednéia indica que a 
maioria das indústrias já não faz 
distinção entre homens e mulhe-
res na oferta de vagas.

DISPOSIÇÃO
A busca por pessoas dispostas 

a preencherem uma destas va-
gas é árdua, para Ednéia Fávaro 

Prandi “infelizmente é difícil en-
contrar pessoas comprometidas 
a trabalhar, e, principalmente, 
qualificadas para a função a que 
se candidatam. Para atender a de-
manda, existem aquelas empresas 
que deixam de exigir experiência 
dos candidatos, e por isso, aca-
bam tendo que investir no de-
senvolvimento das habilidades 
dos novos contratados por meio 
de um sistema de treinamento”. 
Ednéia relata que em relação as 
vagas ofertadas no comércio, es-
sas, sofrem a influência da sazo-

nalidade, que é o tempo propício 
para as vendas. 

A gerente da Agência do Tra-
balhador explica “de posse da 
Carteira de Trabalho, CPF e RG, 
qualquer pessoa pode encontrar 
vagas com o seu perfil  e desta 
forma ser encaminhada para en-
trevista na empresa que ofertou 
a vaga”. Há um esforço de várias 
instituições objetivando preparar 
pessoas para ingressar nas ativi-
dades do comércio e indústria 
através de cursos profissionali-
zantes e técnicos. As empresas 

também devem ter este trabalho 
permanente, visando a qualifica-
ção de seus profissionais, pois o 
consumidor está cada vez mais 
exigente no atendimento. 

TRAJETÓRIA
O comércio em níveis gerais 

apresenta uma trajetória bastante 
favorável no Brasil, já que o país 
possui um grande mercado inter-
no, que se expande a cada ano. A 
oferta de mão de obra deve acom-
panhar a crescente demanda, mas 
a qualificação é fundamental.

“Existem vagas na indústria 
da alimentação, do vestuário, do 
mobiliário, da construção civil, da 
área metalmecânica, do comércio, 
dos serviços, entre outros, ou seja, 
algumas que exigem qualificação 
técnica, outras não. Mas precisa-
mos aumentar ainda mais essas 
ofertas de vagas, para que o tra-
balhador se dirija a Agência do 
Trabalhador e encontre uma pos-
sibilidade de emprego e dentro 
do seu perfil e do perfil exigido 
pela empresa, possa se enquadrar 
em uma das vagas ofertadas. Por 
outro lado, sinta-se encorajado a 
buscar qualificação dentro deste 
mercado de trabalho competitivo, 
onde há necessidade de excelên-
cia na execução dos serviços para 
qual será contratado. Precisamos 
preparar o nosso jovem para que 
esteja apto às mudanças dentro 
deste contexto profissional e te-
nha um perfil comprometido com 
aquilo que irá desenvolver”, finali-
zou Ednéia Fávaro Prandi.

“infelizmente é difícil encontrar pessoas comprometidas 
a trabalhar, e, principalmente, qualificadas para a 

função a que se candidatam”, relatou a Gerente da 
Agência do Trabalhador Ednéia Fávaro Prandi 

Alex Fernandes França
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Diga não à PEC 37 e faça 
valer o seu voto

Representante do Ministério Público, Dr. 
Nivaldo Bazoti, Promotor de Justiça da 1ª 

Promotoria da Comarca de Nova Esperança

“A Proposta de Emenda à 
Constituição n. 37, conheci-
da como PEC 37, está pauta-
da para ser votada na Câma-
ra Federal (Brasília) no dia 
26.06.2013. Se aprovada, reti-
rará do Ministério Público e 
de outros órgãos o poder de 
investigar crimes.

Dos 30 deputados federais 
do Paraná, 19 já se manifes-
taram oficialmente contra a 
proposta, todavia, 11 mani-
festaram se favoráveis ou es-
tão em silêncio.

Se você conhece algum 
deputado federal ou tem al-
gum parente ou amigo que 
tem contato, procure-o e ten-
te sensibilizá-lo a dizer NÃO 
à PEC/37 ou votar CON-
TRA a PEC/37.

Como cidadão você tam-
bém pode se manifestar man-
dando mensagens para o en-
dereço eletrônico (internet) 
dos deputados federais do 
Paraná pedindo para votarem 
CONTRA a PEC/37.

Eventual aprovação da 
PEC/37 será péssimo para o 
Brasil, retirará o Ministério 
Público da frente da batalha 
contra o crime organizado, 
do combate à corrupção e 
abusos cometidos eventual-
mente pela própria polícia 

(obs.: o autor do projeto é um 
Delegado de Polícia).

Agora é a sua vez. FAÇA 
VALER SEU VOTO.

Se você é CONTRA a 
PEC/37 e deseja que o Minis-
tério Público continue tendo 
poder para investigar crimes, 
acesse a página www.mp.pr.
gov.br, clique na área supe-
rior de cor verde ‘faça valer 
seu voto’. Aparecerão nomes 
e fotografias dos deputados 
federais do Paraná que vota-
rão no dia 26.06.2013. Com 
apenas um clique você man-
da um email para todos os 
deputados federais do Paraná 
clamando para que eles votem 
contra a PEC/37.

O primeiro grupo que apa-
rece na página são os deputa-
dos que disseram ‘favoráveis’ 
á PEC/37 (querem tirar do 
Ministério Público o poder 
de investigar). Do lado direito 
há um circulo verde com um 
envelopinho amarelo. Se você 
clicar ali estará mandando 
email para referidos deputa-
dos com identificação de seu 
nome pedindo para eles vota-
rem CONTRA a PEC/37.

O segundo grupo que 
aparece logo depois são os 
deputados que disseram ser 
‘CONTRA’ a PEC/37 (que-
rem que o Ministério Público 
continue com o poder de in-
vestigar). Também será inte-

ressante igualmente clicar do 
lado direito o círculo verde 
com um envelopinho amare-
lo para reforçar seu desejo de 
eleitor de que a PEC/37 seja 
REJEITADA.

No dia 26.06.13 a vota-
ção será aberta e você poderá 
acompanhar pela TV Câma-
ra ou site da Câmara Federal 
qual deputado votou contra 
ou a favor do projeto. No fu-
turo você poderá identificar 
quais deputados votaram 
contra ou a favor do Brasil; 
quais deputados concordam 
com a corrupção e quais os 
que discordam e poderá FA-
ZER VALER SEU VOTO.

“Os maus puxam da espa-
da e curvam seus arcos para 
matar os pobres e os neces-
sitados e para assassinarem 
os que são honestos” (Bíblia, 
Salmo 37.14).

O Ministério Público pre-
tende continuar sendo escudo 
dos pobres, menos favoreci-
dos e dos homens e mulheres 
de bem e honestos da nossa 
Nação.

Agora é a sua vez !! FAÇA 
VALER SEU VOTO.”

CONSEQUÊNCIAS 
Mais sobre a Proposta de 

Emenda à Constituição n. 37, 
conhecida como PEC 37, que 
está pautada para ser votada 
na Câmara Federal (Brasília) 

no dia 26.06.2013, e se apro-
vada, retirará do Ministério 
Público e de outros órgãos o 
poder de investigar crimes.

Pergunte para si mesmo.
A QUEM INTERESSA 

RETIRAR DO MINISTÉ-
RIO PÚBLICO O PODER 
DE INVESTIGAR CRIMES?

Existem apenas três (3) 
países no mundo que proí-
bem o Ministério Público de 
Investigar, quais sejam, Ugan-
da, Quênia e Indonésia.

Se a PEC/37 for aprovada, 
o Brasil entrará para este tris-
te rol.

Você percebe como os di-
reitos dos cidadãos vem sido 
tolhidos em países próximos 
ao Brasil !? Reflita o que está 
acontecendo na Venezuela, 
Equador, Bolívia e Argentina 
? O Brasil anda de mãos da-
das com estas nações e aplau-
de países como o Irã, onde 
sequer as pessoas podem usar 
a roupa que querem e são go-
vernados por uma teocracia, 
ou seja, ‘você é da minha reli-
gião ou você morre ou é per-
seguido’.

Enquanto na América La-
tina, países como Chile, Co-
lômbia, Peru e México vem 
fortalecendo a democracia, 
dando liberdade a imprensa, 
fortalecendo os poderes de 
investigação, integrando blo-
cos regionais para liberação 

comercial, de outro lado, al-
guns deputados federais que 
dão base de sustentação po-
lítica ao Governo Federal es-
tão propondo alterar a Cons-
tituição Federal de 1988 com 
a única intenção de retirar o 
poder do Ministério Público 
de investigar crimes, alguns 
deles pelos próprios cometi-
dos. Querem enfraquecer o 
Ministério Público para que 
este órgão seja flagelado e ali-
jado do poder investigatório, 
ou seja, querem que o Mi-
nistério Público pare de in-
vestigar falcatruas cometidos 
por maus agentes públicos ou 
pessoas importantes, podero-
sos.

Ah Brasil. Você pode ser 
maior, mais forte. Você pode 
querer a ordem e o progres-
so que estão na sua bandeira. 

Não deixe que a desordem a 
o retrocesso minem seu ca-
minho para a terra prometida 
sonhada pelos brasileiros.

A aprovação da PEC/37 
não será apenas um retroces-
so para o órgão do Ministério 
Público mas para todas as pes-
soas de bem que se possuem 
em seu âmago a honestidade, 
retidão, probidade e verda-
de e que querem a ordem e o 
progresso do Brasil. Se você 
é uma destas pessoas, mani-
feste-se CONTRA a PEC/37. 
Entre site www.mp.pr.gov.br 
e manifeste sua opinião de 
eleitor aos deputados federais 
do Paraná que você ajudou a 
eleger. Manifeste-se nas redes 
sociais. Diga NÃO à PEC/37.”

Nivaldo Bazoti. Promotor 
de Justiça. Foro Regional de 

Nova Esperança

Governo

Richa repassa recursos a fundo 
perdido para 240 municípios

O Governo do Estado 
já liberou recursos 
a fundo perdido do 

Plano de Apoio ao Desenvolvi-
mento dos Municípios (PAM) 
para 240 prefeituras. Na terça-
-feira, 11, em solenidade no Pa-
lácio Iguaçu, o governador Beto 
Richa autoriza transferências 
para 42 prefeituras. Outros 198 
municípios já se credenciaram a 
receber os recursos desde a se-
mana passada.

O PAM repassará R$ 150 
milhões para cidades com até 
50 mil habitantes aplicarem em 
projetos definidos pela própria 
população como prioritários. 
Os recursos foram devolvidos 
ao Executivo pela Assembleia 
Legislativa e as prefeituras rece-
bem de R$ 300 mil a R$ 550 mil, 
de acordo o número de habitan-
tes. Até o final de junho, todos 
os municípios habilitados rece-
berão os recursos.

Até agora, cerca de R$ 90 
milhões já foram liberados pelo 
governo. “O PAM confirma 
mais uma vez o caráter munici-
palista da nossa gestão”, disse o 
governador Beto Richa duran-
te solenidade com prefeitos na 
noite de segunda-fiera (10/06). 

Antonio Costa/ANPr

“Temos trabalhado em parceria 
muito forte com as prefeituras. 
Entendemos que é nas cidades 
que as pessoas moram, e nada 
mais justo do que apoiarmos 
quem está na ponta e conhece de 
perto a realidade dos cidadãos”, 
afirma ele.

O governador ressalta que 
a elaboração do PAM partiu da 
identificação de dificuldades 
financeiras vivida pelas admi-
nistrações municipais. “As pre-

feituras sofrem pela diminuição 
dos repasses federais, principal-
mente com a queda do Fundo de 
Participação dos Municípios. Se 
o Estado sofre com as medidas 
adotadas pelo governo federal, 
imaginem os menores municí-
pios”, diz Richa.

Os recursos do PAM são 
provenientes de devolução or-
çamentária da Assembleia Le-
gislativa do Paraná que, pela 
economia feita pelos deputados 

e pela casa em geral, conseguiu 
devolver o valor para que fosse 
investido pelo Poder Executivo 
na melhoria de vida nas peque-
nas cidades.

DEMOCRÁTICA – O Plano 
de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios foi lançado pelo 
governador Beto Richa em abril. 
Os municípios aptos a participar 
preenchem formulários e en-
viam à Secretaria de Estado de 

Governo, responsável pelo pro-
cesso, que confirma as adesões e 
estipula quanto cada cidade re-
cebe. Após este primeiro passo, 
os prefeitos realizam audiências 
públicas para discutir com a po-
pulação onde aplicar o dinheiro.

“A participação da popula-
ção é a nossa principal determi-
nação. De forma democrática, 
o cidadão elege a melhor obra 
para o seu município”, afirma o 
Beto Richa. Uma vez finalizada 
a escolha, as prefeituras enviam 
os projetos à Secretaria Esta-
dual de Governo, que os avalia 
e encaminha às secretarias res-
ponsáveis pela área do projeto 
escolhido. Depois de aprovados, 
os documentos seguem para au-
torização de repasse do governa-
dor.

Os recursos podem ser uti-
lizados em projetos de infraes-
trutura básica e social, seja na 
construção, ampliação ou re-
forma de espaços e equipamen-
tos públicos ou na aquisição 
de bens móveis e imóveis. São 
exemplos obras de saneamento 
básico, recapeamento de ruas, 
construção ou reforma de esco-
las, construção de unidades de 
saúde, equipamentos de cultura 

e lazer, aquisição de maquinário 
e veículos pesados, construção 
de barracões industriais, entre 
outros.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 O Plano de Apoio ao 

Desenvolvimento dos Municí-
pios (PAM) conta com R$ 150 
milhões que Assembleia Legis-
lativa devolveu ao governo es-
tadual em função das medidas 
de austeridade implantadas pelo 
presidente do legislativo, depu-
tado estadual Valdir Rossoni. 
Ele explica que as ações realiza-
das nos últimos dois anos per-
mitiram uma economia de R$ 
360 milhões.

Rossoni afirma que o PAM 
é uma das grandes iniciativas 
do governo e está se realizando 
porque há determinação do go-
vernador Beto Richa. “Ele tem 
sensibilidade. Poderia utilizar 
o dinheiro para grandes obras, 
mas sabe quem é que precisa do 
apoio”, diz. O deputado ressalta 
que o programa deve continuar 
e faz questão de reafirmar que 
até o final da sua gestão os re-
cursos economizados na Assem-
bleia chegarão a R$ 500 milhões.

AEN 

Governador Beto Richa acompanhado de deputados estaduais, federais e secretários 
de estado, entrega a prefeitos certificados do PAM, no Palácio Iguaçu. Na foto, a pre-
feita de Presidente Castelo Branco, Gisele Potila Faccin, acompanhada do deputado 

estadual Evandro Junior e Tiago Amaral, do Paraná Cidades, recebe o certificado

Terreno com 600m2 no 
Distrito de Barão de Lucena 

R$40.000,00 - 9917-8239
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e lazer, aquisição de maquinário 
e veículos pesados, construção 
de barracões industriais, entre 
outros.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 O Plano de Apoio ao 

Desenvolvimento dos Municí-
pios (PAM) conta com R$ 150 
milhões que Assembleia Legis-
lativa devolveu ao governo es-
tadual em função das medidas 
de austeridade implantadas pelo 
presidente do legislativo, depu-
tado estadual Valdir Rossoni. 
Ele explica que as ações realiza-
das nos últimos dois anos per-
mitiram uma economia de R$ 
360 milhões.

Rossoni afirma que o PAM 
é uma das grandes iniciativas 
do governo e está se realizando 
porque há determinação do go-
vernador Beto Richa. “Ele tem 
sensibilidade. Poderia utilizar 
o dinheiro para grandes obras, 
mas sabe quem é que precisa do 
apoio”, diz. O deputado ressalta 
que o programa deve continuar 
e faz questão de reafirmar que 
até o final da sua gestão os re-
cursos economizados na Assem-
bleia chegarão a R$ 500 milhões.

AEN IMÓVEIS

VENDE
Terreno com 600m2 no 

Distrito de Barão de Lucena 
R$40.000,00 - 9917-8239

Casa  de 1 quarto, sala, cozinha 
(aumentada), banheiro e 

edícula. Terreno de 10 m x 
21m,  no Jardim Ouro Branco 

na Rua Aurélio Ferrarin , 
próximo ao Supermercado 

Borejo em Nova Esperança - PR 
Escritura registrada no Cartório 

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

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

ALUGA

VEÍCULOS

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR
NOVA ESPERANÇA-PR

SOLDADOR DIURNO, SOLDADOR 
EXTERNO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO, 
para trabalhar na empresa PASSAFARO.    
Interessados comparecer dia 14/06 às 14:00 
horas na Agência do Trabalhador.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
trabalhar no Abatedouro Coroaves de Ma-
ringá. Interessados comparecer dia 19/06 às 
14h30 na Agência do Trabalhador.

Vaga para MOTORISTA, ENGENHEIRO 
AGRONOMO, TECNICO DE SEGURAN-
ÇA NO TRABALHO, AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO, TÉCNICO AGRÍCOLA, 
SOLDADOR DE VEÍCULOS, LUBRIFICA-
DOR, ELETRICISTA INDUSTRIAL, para 
trabalhar na USINA SANTA TERESINHA 
de Iguatemi. Interessados comparecer na 
Agência do Trabalhador para preenchimento 
da ficha de inscrição.

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

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

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

PRECISA-SE
AÇOUGUEIRO
COBRADOR
AUXILIAR DE COZINHA
COSTUREIRA DE MAQUINA RETA
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUS-
TRIAIS

AUXILIAR DE AÇOUGUEIRO
COSTUREIRA EM GERAL
ALINHADOR
CREDIARISTA
AJUDANTE GERAL
CAIXA
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
CALDEIRO
AUXILIAR DE LABORATORIO
ELETRICISTA DE AUTOS
AUXILIAR DE PLATAFORMA EMPA-
COTADOR
AUXILIAR DE PRODUÇÃO ENCA-
NADOR
AUXILIAR DE FARMÁCIA DE MANI-
PULAÇÃO
ENCARREGADO DE FRIOS
ESTETICISTA
PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, 
INGLÊS, INFORMATICA E MANUTEN-
ÇÃO
FUNILEIRO
PROMOTOR DE VENDAS
GERENTE COMERCIAL
RECEPCIONISTA
LABORISTA
SERRALHEIRO
MOTORISTA DE CAMINHÃO – GUI-
CHO PESADO COM MUNK 
TECNICO AGRICOLA
MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK 
TECNICO DE SEGURANÇA
MARCENEIRO
TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO
MECÂNICO
TÉCNICO DE SUPORTE INTERNO
MECÂNICO DE MOTO TRA-
BALHADOR RURAL
MOTORISTA ENTREGADOR
VENDEDOR
OPERADOR DE GUINDASTES
VENDEDOR E INSTALADOR DE BA-
TERIAS
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 
VENDEDOR EXTERNO
OPERADORA DE CAIXA 
PINTOR 

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

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

Vende-se ou troca: Ranger cabine Dupla 
2001/2002,XLT-Power Stock, diesel – único 

dono, trio elétrico, tampão marítimo, 4 
pneus novos, protetor de caçamba, Santo 

Antonio, estribo-Airbag.
Tratar pelo Telefone: 44-985206767 e 9972 

0430

Vende-se ou troca: C4 Pallas 2009/10 –Top 
de linha, exclusive Pach Technologic, 

automático,Tip-Tronic, bancos de couro, 
faróis de xenon, retrovisores retrateis, ABS, 
EPD; o mais completo, 57000km, 4 pneus 

novos, com todas revisões feitas na cor 

preto perolizado.
Tratar pelo telefones: 44-9852 6767 e 9972 

0430

Vende-se ou troca: Pegeout 2009/10, na cor 
prata, com teto solar, 4 peneus novos.

Tratar pelo telefone: 44- 9852 6767 e 9972 
0430

Vende-se ou troca por gado, trator MF. 290 
pesado, ano 87, pneus semi novos em bom 

estado de conservação.
Tratar pelo telefone: 44- 9852 6767 e 9972 

0430

YAMAHA – NEO - 2007
PRATA – R$3.790,00

FONE  - 3252 – 9009 / 9926 6889

HONDA – TWISTER - 2005
VERMELHA – R$5.490,00

FONE – 3252 – 9009 / 9941 2160

HONDA - FAN 125 ES - 2010
VERMELHA – R$ R$4.790,00

FONE – 3252 – 9009 / 9926 6889

HONDA – CG TITAN KS – 2009
PRETA – R$4.690,00

FONE – 3252 – 9009 / 9941 2160

YAMAHA  - YBR FACTOR K – 2010
VERMELHA – R$ 4.390,00

FONE – 3252 – 9009 / 9926 6889

YAMAHA YBR FACTOR ED (COMPLE-
TA) 2010

ROXA – R$4.690,00
FONE – 3252 9009 / 9941 2160

VENDE MOTOS
*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$110.000.00
(44)98685200

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

TERRENO COM APROX. 600M² - EX-
CELENTE LOCALIZAÇÃO, PROXIMO 
A UNIPAR - RUA BARÃO DO CERRO 
AZUL –PARANAVAÍ- PR - R$200.000.00 - 
(44)98685200

RESIDENCIA COM 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, GA-
RAGEM - RUA MARANHÃO, 321-CI-
DADE ALTA- NOVA ESPERANÇA-PR 
- R$50.000.00 - (44)98685200

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

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COPA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA, 01 
VAGA COBERTA NA 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
ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉ-
TRICA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 
POÇO ARTESIANO,
CAIXA D´ÁGUA COM 50.000 LITROS 
PARA O CONDOMÍNIO, RUA PRINCIPAL 
COM CASCALHO, ARBORIZAÇÃO NA 
RUA, PORTAL DE ENTRADA, CHÁCA-
RAS COM MATRÍCULAS INDIVIDUALI-
ZADAS - A PARTIR DE R$75.000.00
(44)98685200

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

CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA COZI-
NHA, BWC SOCIAL, LAVANDERIA CO-
BERTA, 01 VAGA NA GARAGEM, SALÃO 
DE FESTAS - RUA INÊS, 364- CONDOMÍ-
NIO 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 COM TERRENO DE 
APROX. 580M² - RUA GEN.MARIO ALVES 
TOURINHO,410
R$100.000.00 - (44)98685200

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

ALUGA-SE  SOBRE LOJA
SUITE C/ HIDROMASSAGEM + 2 QUAR-
TOS / SALA C/ SACADA/ BWC SOCIAL 
COZINHA/ LAVANDERIA/ GARAGEM P/ 2 
CARROS. 9988-2677

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

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

RESIDÊNCIA MOBILIADA, 03 DORMI-
TÓRIOS (SENDO 01 SUITE), 01 BWC SO-

CIAL, SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, 
LAVANDERIA COBERTA, DESPENSA, 
GARAGEM COBERTA, EM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO - RUA JOSÉ XAVIER,41 
PRÓXIMO A ESCOLA SABIDINHO
R$780,00 - (44)98685200

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

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

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

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

 
KITNET COM 01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM CO-
BERTA - 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

RESIDÊNCIA COM 02 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA, BWC SOCIAL, 
COZINHA, LAVANDERIA COBERTA, 
GARAGEM COBERTA
CONDOMÍNIO AMOREIRA
RUA INÊS, 364 - R$ 550,00 - (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 Proximo ao Parque das Grevilhas.
R$700,00 - (44)98685200 - (44)32525200

20 anos de handebol

Futsal feminino juvenil de Nova Esperança é campeão da 
fase regional e macrorregional do Jogos Escolares

A equipe de Futsal fe-
minino do Colégio 
Estadual São Vicente 

de Paula que é treinada pela 
professora Jéssica Fagundes, 
representou muito bem a ci-
dade no 60º Jogos Escolares - 
Fase Regional que aconteceu 
em Nova Esperança, onde fez 
a final com a equipe do Colé-

gio Objetivo de Paranavaí num 
jogo eletrizante que finalizou 
num placar de 5x0 para a equipe 
da casa.

Classificadas para a Fase Ma-
crorregional que aconteceu em 
Altônia do dia 5 à 9 de Junho, 
foram também campeãs des-
sa fase com ótimos resultados. 
Nova Esperança 8 x 3 Maria 

Helena, Nova Esperança 12 x 0 
Querência do Norte, Nova Esp. 
4 x 2 Altônia e Nova Esp. 3 x 2 
Japurá. Com esses resultados se 
classificaram para a Fase Final 
dos Jogos Escolares em Foz do 
Iguaçu que acontecerá de 9 à 17 
de Agosto.

“As meninas estão de para-
béns com a evolução da equipe. 

A equipe está de portas abertas 
para ingresso nos treinos de fut-
sal que acontecem na quadra do 
Ginásio Poliesportivo, para me-
ninas de 10 à 17 anos. Agradece-
mos a todos que nos apoiam, aos 
pais  e amigos que estão sempre 
presentes nos jogos”, enfatizou a 
treinadora, professora Jéssica Fa-
gundes. 

Em pé: Profa. Jéssica, Luana, Brenda, Aline, Sabrina, Adriana, Gabi, Jaque, Johnny. 
Abaixadas: Taynara, Ronaldinha, Mirian, Grazi, Andressa, Luana Alda e Marcelo O atleta de Floraí, An-

dré "Vella"Alécio 
de 33 anos, pra-

tica handebol há 20 anos 
ininterruptos e há 15 anos 
participa dos Jogos Abertos 
do Paraná. Segundo Vella, 
sempre atuou e representou 
o município de Floraí em di-
versas competições no esta-
do. "Handebol é como andar 
de bicicleta, a gente aprende 
e nunca mais esquece!" Fica 

aqui a nossa homenagem 
a esta "lenda" do handebol 
floraiense.  Com apoio da 
Prefeitura Municipal e De-
partamento de Esportes as 
equipes de handebol mas-
culino e feminino e também 
a equipe masculina de bas-
quete representam Floraí em 
mais um JAP'S este ano, que 
será realizado em Loanda 
em duas etapas, de 13 a 16 e 
de 21 a 23 de junho.
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JUDICIÁRIO: Vara do Trabalho de Nova 
Esperança passa por Correição Ordinária

Correição verificou o andamento dos 
processos, a regularidade dos serviços, o 
cumprimento dos prazos a que estão su-
jeitos o magistrado e servidores além dos 

demais trâmites da Justiça do Trabalho

A Vara do Trabalho de 
Nova Esperança rece-
beu na quinta-feira, 

06 de junho, a visita do Corre-
gedor Regional da Justiça do 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Trabalho da 9ª Região, desem-
bargador, dr. Dirceu Pinto Ju-
nior que esteve acompanhado 
pelos assessores do Tribunal. 
O desembargador foi recep-
cionado pelo juiz do trabalho 
da Vara local, dr. Luiz Antonio 
Bernardo e demais servidores.

A Corregedoria Regional é 
um órgão do Tribunal Regio-

“Existe um clima muito 
harmonioso na Justiça do 

Trabalho de Nova Esperança 
entre advogados, juiz e servi-
dores”, destacou o Correge-

dor Desembargador dr. Dirceu 
Pinto Junior

Corregedor do TRT da 9ª regiçao, dr. Dirceu junto ao juiz 
da Vara do Trabalho de Nova Esperança, dr. Bernardo

nal do Trabalho, com atribui-
ções administrativas, incum-
bido da fiscalização, disciplina 
e orientação administrativa 
da atividade jurisdicional da 
Justiça do Trabalho de pri-
meiro grau.

NOVA ESPERANÇA
O desembargador, dr. Dir-

ceu, em corregedor respon-
sável pelo procedimento, em 
sua segunda e última visita a 
Nova Esperança afirmou a re-
portagem “aqui existe um cli-
ma muito harmonioso entre 
advogados, juiz e servidores. 
A Vara do Trabalho local é 
considerada de porte médio e 
os prazos encontrados podem 
ser considerados razoáveis”.

 O que mais chamou a 
atenção do desembargador foi 
a boa imagem que a Justiça do 
Trabalho possui junto a popu-
lação da cidade, “um clima de 
cordialidade semelhante ao de 
Nova Esperança não encon-
tramos em todo Estado, posso 
afirmar que igual a aqui (Nova 
Esperança) pode até existir, 
porém mais cordial que esse 
tenho certeza que não”, frisou 
o corregedor.

"A população está mui-
to bem assistida e possui um 
juiz muito respeitado que é o 
dr. Bernardo, bem como os 
demais servidores, levo essas 
informações para Curitiba", 

pontuou dr. Dirceu. Para ele, 
dentro desse contexto não há 
nenhuma observação pontual 
para Nova Esperança.

CORREIÇÃO ORDINÁRIA
O corregedor, desembar-

gador dr. Dirceu salientou que 
“a correição é ordinária, não 
há nada de extraordinário”.

A correição cumpre uma 
determinação legal e serve 
para verificar o andamento 
dos processos, a regularidade 
dos serviços, o cumprimento 
dos prazos a que estão sujeitos 
o magistrado e servidores; o 

cumprimento das cartas pre-
catórias; a publicação dos ex-
pedientes da Vara; a conser-
vação do patrimônio afeto aos 
serviços da Vara; o cumpri-
mento de despachos judiciais; 
a regular remessa dos autos à 
superior instância. Observa 
também se o juiz de primei-
ra instância – Juiz Titular de 
Vara do Trabalho é assíduo e 
diligente na administração da 
Justiça, se reside na sede do 
seu órgão judiciário e se têm 
bom comportamento público.

Desde o começo de 2013 
mais de 40 Varas do Trabalho 

já foram visitadas no Estado, 
até o final do ano serão todas 
as 92 unidades visitadas.

Para o corregedor o pro-
blema hoje enfrentado em 
nível estadual se refere a falta 
de servidores. “A boa notícia é 
que existe a previsão de ainda 
no mês de junho começar a 
nomeação dos aprovados no 
último concurso do Tribunal, 
o que efetivamente auxiliará 
ainda mais na celeridade da 
Justiça do Trabalho em todo 
Estado”, finalizou o desembar-
gador, corregedor dr. Dirceu 
Pinto Junior.

Fotos: José Antônio Costa

Romanelli defende ampliação de 
compras da agricultura familiar

O secretário do Traba-
lho, Emprego e Eco-
nomia Solidária, Luiz 

Claudio Romanelli, defendeu  
a ampliação dos programas 
de compra de alimentos orgâ-
nicos, da agricultura familiar, 
para atender às instituições 
públicas, durante o Encontro 
Iinternacional promovido pelo 
Ministério Público Estadual, 
Ministério Público do Trabalho 

e Secretaria do Trabalho para 
a discussão de problemas liga-
dos ao uso de agrotóxicos e do 
amianto e também de soluções 
para o fomento à produção de 
alimentos orgânicos e à agroe-
cologia.

Romanelli lembrou que o 
estado tem mais de 300 mil 
agricultores familiares e que as 
instituições públicas que com-
pram alimentos precisam mu-

dar o foco. “O estado precisa 
se reelaborar e fazer  a compra 
de alimentos de agricultores 
familiares para atender as insti-
tuições públicas como já acon-
tece com o Leite das Crianças, 
o Programa da Alimentação 
Escolar e o Compra Direta. Sei 
que  o governo do Paraná não 
está medindo esforços para que-
brar paradigmas, a começar pela 
compra de alimentos feita por 

instituições públicas,  o objetivo 
do governador é que 100% da 
alimentação escolar seja com-
prada da agricultura familiar, 
e temos que estender isso tam-
bém para os presídios, hospitais, 
por exemplo”.

Na oportunidade, Romanelli 
apresentou aos participantes o 
Programa de Aquisição de Ali-
mentos, modalidade Compra 
Direta, como resultado de poli-

tica pública que fortalece a agri-
cultura familiar ao mesmo tem-
po em que coloca alimentos na 
mesa de quem precisa. “O Com-
pra Direta foi muito bem pensa-
do, porque ao mesmo tempo em 
que fortalece a agricultura fami-
liar, fixando o trabalhador no 
campo, com trabalho e renda, o 
alimento produzido é comprado 
pelo Programa e doado as insti-
tuições que cuidam de pessoas 
em situação de risco social e de 
vulnerabilidade alimentar, for-
mando um circulo virtuoso na 
cadeia produtiva do estado”

Romanelli presidiu a mesa 
redonda com o tema: Financia-
mentos públicos para a Agroe-
cologia e para a Reconversão do 
Tabaco, com a participação de. 
Valter Bianchini, secretário na-
cional de Agricultura Familiar  
do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário-– MDA, Márcia 
Cristina Stolarski,  diretora de 
Infraestrutura e Logística da 
Secretaria de Estado da Educa-
ção Luiz Carlos Vissoci , supe-
rintendente da Conab, Adriana 
Baumel , representante da Se-
cretaria de Agricultura e Abas-
tecimento. e Vânia Santos , ad-
vogada e presidente do ING

Valter Bianchini  falou sobre 
o Plano Nacional de Agroecolo-
gia, que será lançado pela pre-
sidente, Dilma Roussef, e que 
tem como meta investir R$ 7 bi-
lhões em ações e programas de 
fortalecimento da agroecologia 
nos próximos três anos. “Além 

do Plano Safra, a presidente 
também vai investir fortemente 
na produção agroecológica no 
Brasil. O Plano tem como obje-
tivo ampliar o número de pro-
dutores e incentivar o registro, 
a produção e a distribuição de 
insumos adequados à produção 
orgânica e de base agroecoló-
gica, ao mesmo tempo, fomen-
tar a conservação, o manejo e 
o uso sustentável dos recursos 
naturais; e facilitar o acesso do 
consumidor a informações rela-
cionadas a produtos agroecoló-
gicos e orgânicos”, destacou.

Márcia Cristina Stolarski, fez 
uma explanação do Programa 
Nacional da Alimentação Esco-
lar (Pnae), destacando a compra 
direta de alimentos. “Quando 
foi aprovada a lei que determina 
a compra de até 30% da alimen-
tação escolar da agricultura fa-
miliar, nosso primeiro trabalho 
foi criar um sistema eletrônico 
que possibilita cadastrar, mo-
nitorar, receber produtos, entre 
outras funções, garantindo de 
forma ágil e prática a participa-
ção de cooperativas de produ-
tores familiares no Programa e 
também o alimento dos alunos 
todos os dias nas escolas”.

Durante o encontro, tam-
bém foram debatidas propostas 
com agricultores com objetivo 
de substituir a agricultura fu-
mageira por outro tipo de pro-
dução que não traga riscos e 
prejuízos a saúde das pessoas 
que trabalham na lavoura.
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Constrangimento
Uma situação que está gerando constrangimento aos consu-

midores de Nova Esperança é o fato de donos, gerentes ou funcio-
nários do setor supermercadistas estabelecer “plantões contínuos” 
em plena loja da concorrência. O consumidor, que tem o direito de 
comprar onde bem entender, fica extremamente constrangido com a 
presença dessas pessoas cujas imagens estão vinculadas às empresas 
“A” ou “B”.  Há indícios de que essa prática ocorre bilateralmente, ou 
seja, todos se “visitam” no intuito de pesquisar preços. Sempre gera 
protesto o fato de consumidores locais se dirigirem a outras cidades 
para realizar suas compras. Acho que devemos prestigiar o comércio 
local, já que as empresas da cidade geram empregos e impostos para 
o município. Se tal prática se perpetuar, será inevitável que o público 
acabe migrando para outros lugares para realizar suas compras, com 
tranqüilidade e sem a necessidade de ser submetido a tais constran-
gimentos. O repugnante apelo está sujando o nome das empresas 
que fazem desta prática a sua política. Inúmeras pessoas procuraram 
este jornal para relatar os dissabores que tal atitude causa. 

Limpeza de terrenos
Alguns proprietários de terrenos, quando fazem a limpeza de 

seus lotes, estão jogando todo o entulho na rua afim de que a prefei-
tura o recolha. A prefeitura recolhe sim, uma quantidade pequena de 
lixo, seja este orgânico ou reciclável. Quando o entulho se avoluma, 
tomando grandes proporções, a responsabilidade do recolhimento 
é do proprietário. Serviços de podas, roçadas e limpezas de terreno 
devem ser contratados diretamente com as empresas particulares, 
existindo inclusive, diversas na cidade que se prestam a este fim. 

Abertura do Parque das Grevíleas
A população de Nova Esperança pede a abertura do Parque das 

Grevíleas para visitação pública. O espaço em volta do grande lago 
vem recebendo roçadas constantes e a vista daquele local é muito 
aprazível. O prédio, onde antes funcionava a Secretaria do Meio 
Ambiente, agora vai receber um considerável acervo de livros, pro-
piciando aos visitantes e alunos da rede pública, momentos agra-
dáveis de leitura cercados pela beleza da mata nativa e do grande 
lago existente no local. Em Maringá, onde existe o Parque Alfredo 
Nufller, na região da Vila Morangueira, uma vez por ano a prefei-
tura promove um torneio de pesca, totalmente gratuita e aberta ao 
grande público. Que tal fazer isto em Nova Esperança, permitindo 
às famílias desta um momento de confraternização? Fica a idéia ao 
Secretário de Meio Ambiente Dorival  Boreggio e equipe. 

Evandro Júnior
Tenho acompanhado a ação de diversos deputados que repre-

sentam a nossa região. Uns muito bem, outros nem tanto. Uma voz 
ativa do interior e das classes de trabalhadores tem sido o jovem 
parlamentar Evandro Júnior, que defendeu  recentemente o paga-
mento de uma única do percentual de reajuste ao funcionalismo 
público, engrossando o coro de deputados que propuseram emenda 
em defesa do repasse em parcela única. “Essa é uma reivindicação 
da categoria e devemos atendê-la”, argumentou o deputado Evandro. 

Recentemente o deputado trouxe para Nova Esperança, viaturas, 
veículos para  entidades assistenciais, computadores para ensino de 
informática à alunos carentes além de conseguir para o CERNE, en-
tidade que trata da reabilitação de dependentes químicos, o título de 
Entidade de Utilidade Pública Estadual, que permite assim receber 
recursos do governo do Estado para investimentos e recuperação da 
vida. Muito bom

PEC 37
A Câmara Federal votará no dia 26 de junho próxima,  a PEC 37, 

proposta esta que tira do Ministério Público o poder de investigação 
criminal. Considero tal prática um retrocesso. A impunidade será 
estabelecida. Os grandes escândalos sempre foram investigados e 
denunciados pelo Ministério Público, que atua em defesa da cidada-
nia de forma independente. A PEC 37 atenta contra o regime demo-
crático, a cidadania e o Estado de Direito e pode impedir também 
que outros órgãos realizem investigações, como a Receita Federal, 
a COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), o TCU 
(Tribunal de Contas da União), as CPIs (Comissões Parlamentares 
de Inquérito), entre outros.

Em todo o mundo, apenas três países vedam a investigação do 
MP: Quênia, Indonésia e Uganda. Recentemente em Nova Espe-
rança, na sede da Associação Comercial, representantes de diversos 
setores da sociedade, com a presença de membros do Judiciário e 
do Ministério Público manifestaram seu repúdio à aprovação de tal 
proposta. 

Inscrições para o Sisu
Terminam hoje as inscrições para a segunda edição deste ano do 

Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Podem se inscrever os estudan-
tes que tenham participado da edição do Exame Nacional de Ensino 
Médio (Enem) 2012 e não tenham zerado a redação. As inscrições 
devem ser feitas no portal do Sisu.

Pelo Sisu, o estudante concorre a vagas em cursos de graduação 
em universidades e institutos federais de ensino superior. Nesta edi-
ção, serão ofertadas 39.724 vagas em 1.179 cursos de 54 instituições 
de ensino superior. 

Comportamento
É comum vermos carros trafegando pela rua da cidade e quando 

menos se espera condutores ou passageiros simplesmente jogando 
na via pública, latas ou embalagens sem se importar com o meio 
ambiente ou com o respeito ao espaço urbano. Em cidades como 
Curitiba dificilmente se vê papéis ou outro tipo de lixo jogado no 
chão. Se a pessoa joga lixo na rua, com certeza também assim o faz 
em sua residência. Será que ele se esquece de que a cidade é a exten-
são de sua casa? Cidadania é uma palavra bonita se for colocada em 
prática. Exerça a sua.

“Quereis ser feliz por um momento?
Vingai-vos.Quereis ser feliz para sempre?Perdoai.” 

Henri Lacordaire (1802-1861)

PMs da 3ª Cia Nova Esperança 
apreendem contrabando com 350 

mil maços de cigarros

No dia 11 de Junho de 
2013, por volta das 
08h30min, Policiais 

Militares da cidade de Floraí, 
realizavam patrulhamento quan-
do visualizaram um veículo ca-
minhão marca/modelo VW/ 
9.150, de cor branca placas de 
Osasco/SP, que transitava no 
perímetro urbano da cidade, 
sendo este conduzido por um 
homem de 36 anos, residente na 
cidade de Maringá e no mesmo 
momento, com apoio das equi-
pes policiais da cidade de Nova 
Esperança, foram abordados 
também na estrada rural vicinal 
de acesso ao município de Pre-
sidente Castelo Branco, sentido 
a cidade de Mandaguaçu, dois 
veículos, sendo um caminhão 
marca/modelo VW/ 13.180 de 
cor branca, placas de Colombo/
PR, conduzido por um homem 
de 38 anos, também residente na 
cidade de Maringá e um veículo 
furgão Fiat/Ducato Maxicargo, 

já foram visitadas no Estado, 
até o final do ano serão todas 
as 92 unidades visitadas.

Para o corregedor o pro-
blema hoje enfrentado em 
nível estadual se refere a falta 
de servidores. “A boa notícia é 
que existe a previsão de ainda 
no mês de junho começar a 
nomeação dos aprovados no 
último concurso do Tribunal, 
o que efetivamente auxiliará 
ainda mais na celeridade da 
Justiça do Trabalho em todo 
Estado”, finalizou o desembar-
gador, corregedor dr. Dirceu 
Pinto Junior.

Atalaia prepara o maior 
rodeio da sua história

A festa será de 26 a 28 de julho, com 
montarias profissionais em touros, laço 
em dupla, rodeio em carneiros e shows. 

Tudo de graça para a população!
Atalaia é a única cidade do Paraná a 
conseguir essa parceria do Ministério 

do Turismo em 2013.  

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

O prefeito de Atalaia, Fa-
bio Vilhena e o vice-pre-
feito Carlos Eduardo 

(Duda), retornaram de Brasília 
no dia 06 de junho, trazendo 
uma boa notícia para a popula-

Raphael Guimarães – 9989-7923

ção: o governo federal, através 
do Ministério do Turismo será o 
principal parceiro da Prefeitura 
na realização do 9° Atalaia Ro-
deio Festival, uma festa que, pela 
programação já definida, tem 
tudo para ser a maior de todos os 
tempos na cidade. Atalaia desta 
forma é a única cidade do Paraná 
a conseguir essa parceria do Mi-
nistério do Turismo em 2013. E o 
que é melhor: a festa terá entrada 
gratuita para o público.

Pela primeira vez na cidade, 
o evento terá duas etapas do IPR 
(International Pro Rodeo) Super 
Bulls, que é um dos maiores cam-
peonatos de montarias em touros 
do Brasil. Isto, por si, já garante a 
presença de competidores de alto 
nível, inclusive muitos finalistas 
de grandes rodeios do país, como 
Barretos e outras festas de reno-
me. E, da mesma forma, a parti-
cipação das melhores boiadas do 
rodeio brasileiro.

Duda, vice-prefeito comenta 
que a parceria com a IPR soma-
-se a outras inovações que já es-
tão garantidas para o 9° Atalaia 

Rodeio Festival. A premiação dos 
campeões será inédita em 2013, 
porém ainda está sendo definida 
a comissão organizadora.  Neste 
ano pela primeira vez, o rodeio 
também contará com prova de 
laço em dupla de alto nível. A 
competição vai acontecer todas as 
noites, na arena do Parque de Ro-
deios. “Essa prova terá a partici-

de cor branca, placas de Cam-
pinas/SP, conduzido por um ho-
mem de 27 anos, residente em 
Altônia/PR. 

Após a abordagem aos veícu-
los e vistoria, foram encontradas 
caixas de cigarros contrabandea-
dos do Paraguai de diversas mar-

cas, sem nota fiscal, totalizan-
do cerca de aproximadamente 
350.000 maços de cigarros, sen-
do também localizado em cada 
um dos veículos, rádios comuni-
cador com a freqüência restrita 
da Polícia Militar.

Diante do exposto, foi dada 

voz de prisão em flagrante aos 
condutores dos veículos, que fo-
ram encaminhados até a  Dele-
gacia da Receita Federal na cida-
de de Maringá, juntamente com 
os produtos apreendidos para as 
providências cabíveis. 
Comunicação Social do 8º BPM

pação dos melhores laçadores do 
Brasil e, com certeza , será a gran-
de atração para o público”, disse o 
vice-prefeito.

SHOWS e ATRAÇÕES
Entre as atrações da festa tam-

bém está contratada a Equipe Ra-
phael Leal, que fará o rodeio em 
carneiros. O diretor da equipe, 

Alexandre Leal, informou que 
levará para Atalaia a mesma es-
trutura que utiliza no rodeio de 
carneiros de Barretos já há vários 
anos. “As crianças que participa-
rão do rodeio mirim terão trajes 
como calça de couro, colete e ca-
pacete, com a mesma qualidade 
dos equipamentos exigidos no 
rodeio profissional. O rodeio em 
carneiros é um entretenimento 
para família”, lembrou Alexandre 
Leal, diretor da equipe.

E se Raphael Leal vai narrar o 
rodeio mirim, as montarias pro-
fissionais terão nada menos que 
Almir Cambra no comando da 
narração. Almir, que é hoje, in-
discutivelmente, um dos locuto-
res de rodeio mais premiados do 
Brasil, foi contratado para narrar 
as três noites de festa. Pela ordem, 
a programação diária começará 
com a cerimônia de abertura na 
arena, prova de laço em dupla, 
rodeio em carneiros, rodeio em 
touros e show musical. Pelo palco 
de shows passarão grandes no-
mes. Na sexta-feira, 26 de julho a 
animação estará a cargo da dupla 
João Lucas & Walter Filho. Já no 
sábado, 27, o show será com Jaime 
Jr, e no domingo, 28, encerramen-
to da festa com grande show da 
dupla sensação do momento: Pe-
dro Paulo & Alex. Outra novidade 
será a praça de alimentação. Além 
do Governo Federal (Ministério 
do Turismo) e da IPR, o 9° Atalaia 
Rodeio Festival tem a parceria da 
Rádio Maringá FM e da Câmara 
de Vereadores, encabeçada pelo 
presidente Carmo Ivo Torrente.

“Reforçamos que a entrada 
será franca, ninguém vai pagar 
nada para assistir a festa, pois 
queremos que todos venham par-
ticipar conosco”, finalizou o pre-
feito Fabio Vilhena.

Prefeito Fabio Vilhena otimista com a grande 
festa de Rodeio que pela primeira vez na cidade, 
o evento terá duas etapas do IPR (International 
Pro Rodeo) Super Bulls, um dos maiores cam-

peonatos de montarias em touros do Brasil

O prefeito Fabio Vilhena e o vice Duda, recentemente 
com a ministra Gleisi Hoffmann, Chefe da Casa Civil do 
governo federal, parceiro do 9° Atalaia Rodeio Festival 

do Plano Safra, a presidente 
também vai investir fortemente 
na produção agroecológica no 
Brasil. O Plano tem como obje-
tivo ampliar o número de pro-
dutores e incentivar o registro, 
a produção e a distribuição de 
insumos adequados à produção 
orgânica e de base agroecoló-
gica, ao mesmo tempo, fomen-
tar a conservação, o manejo e 
o uso sustentável dos recursos 
naturais; e facilitar o acesso do 
consumidor a informações rela-
cionadas a produtos agroecoló-
gicos e orgânicos”, destacou.

Márcia Cristina Stolarski, fez 
uma explanação do Programa 
Nacional da Alimentação Esco-
lar (Pnae), destacando a compra 
direta de alimentos. “Quando 
foi aprovada a lei que determina 
a compra de até 30% da alimen-
tação escolar da agricultura fa-
miliar, nosso primeiro trabalho 
foi criar um sistema eletrônico 
que possibilita cadastrar, mo-
nitorar, receber produtos, entre 
outras funções, garantindo de 
forma ágil e prática a participa-
ção de cooperativas de produ-
tores familiares no Programa e 
também o alimento dos alunos 
todos os dias nas escolas”.

Durante o encontro, tam-
bém foram debatidas propostas 
com agricultores com objetivo 
de substituir a agricultura fu-
mageira por outro tipo de pro-
dução que não traga riscos e 
prejuízos a saúde das pessoas 
que trabalham na lavoura.
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Centro Cirúrgico do Hospital 
Municipal volta a funcionar depois 

de longo período interditado

Há alguns anos existia o 
sonho de fazer o centro 
cirúrgico do Hospital 

Municipal e Regional Sagrado 
Coração de Jesus voltar a funcio-
nar, após um longo período de 
espera, aproximadamente dois 
anos com extrema dedicação e 
comprometimento a Equipe do 
referido hospital com o apoio e 
determinação do atual Secretario 
da Saúde Eder Sanches, atinge o 
objetivo de desinterditar o seu 
Centro Cirúrgico habilitando o 
município a desenvolver o Pro-
grama Mãe Paranaense como 
microrregião, atendendo assim 
como sede de 6 municípios, e  
muito em breve realizando de-
mais cirurgias, almejando que 
neste espaço muitas vidas pos-
sam ser salvas e muitas possam 
nascer. A Secretaria Municipal de 
Saúde agradece a todos que di-
reta ou indiretamente contribuí-

Autoridades Municipais comemoram a reabertura no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal

Primeiro parto realizado após a 
reabertura do Centro Cirúrgico

Fotos: Alex Fernandes França

ram para esta conquista; prefeito, 
vereadores, equipe de enferma-
gem, de serviços gerais, cozinha, 

farmácia, motoristas, médicos, 
setor administrativo, recepcio-
nistas e secretarias pelo empenho 
e dedicação para a concretização 
deste sonho que beneficiará  mui-
tas mães, seus bebês e famílias 
que aqui serão atendidas.  O in-
vestimento valeu a pena, dentre 
eles destacamos: a contratação 
de uma pediatra para atender na 
sala de parto, a troca dos vidros, 
reforma em geral, compra de ma-
teriais, manutenção e calibração 
de equipamentos, recuperação 
do gerador de energia garantido 
que os doentes e seus acompa-
nhantes não fiquem no escuro e 
sem atendimento quando faltar 
energia elétrica, conserto da rede 
de ar comprimido, colchões, len-
çóis, edredons, travesseiros, troca 
de antigas pias por bancadas de 

granito, nova pintura interna e 
capacitação da equipe de enfer-
magem, tudo isso a fim de me-
lhorar as condições de trabalho 
das equipes médicas e dos demais 
funcionários,  além de aumentar 
o conforto dos pacientes e seus 
familiares, garantindo desta for-
ma um bom atendimento a po-
pulação. O Diretor Clinico Dr 
Ali Nagib Abadallah resalta que 
ainda há um conjunto de medi-
das que estão por ser implantadas 
quanto ao Hospital Municipal 
que resultarão em benefícios para 
todos os cidadãos, o centro cirúr-
gico é uma conquista concreta 
que representa o compromisso 
com a população, entretanto é 
apenas um dos desafios supera-
dos, onde outros muitos serão em 
prol da saúde novaesperansence.

Poema & Poesia...
Projeto Jornal Noroeste:

O VESTIDO COR 
DE ROSA

     
Envolto aos meus pensamentos

Lembro-me do dia que a conheci
Quando a contemplei por momentos

Fazendo um esforço para resistir

E suspirando bem fundo
Ela me olhou com fascinação

A mim se dirigiu num segundo
E sorrindo estendeu a sua mão

E nesse primeiro encontro
Ela estava linda e glamorosa

Aproximou-se irradiando seu encanto
Num lindo VESTIDO COR DE ROSA

Em um rasgado pedaço de papel
Escreveu meu anjo e amor meu 

Deu-me um beijo com o sabor de mel
E num abraço ela ainda me envolveu

Você é meu grande e único amor
Escrevi no bilhete que lhe dei

Aproximei para sentir o seu calor
Com carinho eu também lhe afaguei

Ela era ainda uma adolescente
De uma beleza incomparável

Jovem com ar de inocente
Deslumbrante e admirável

                          
Eu era apenas um estudante

Que ela incentivou a continuar
Convicto e sonhador segui adiante

E ela prometeu me esperar

Juramos ali o amor eterno
E tivemos um sonho lindo

Passamos juntos aquele inverno
Felizes e sempre sorrindo

Mas de repente eu a vi partir
Saiu chorando e entristecido fiquei
Foi embora sem ao menos despedir 

Fiquei com a dor que até hoje não curei
                         

Na minha formatura ela não estava
Não a encontrei para poder convidar

Até olhei para ver se ela chegava
Pois sua presença iria me emocionar

O diploma eu coloquei na moldura
Com o convite que não pude lhe 

entregar
Pendurei na parede a meia altura
Pensando em um dia lhe mostrar

Todos os dias eu aguardei a sua volta
Em pé na porta para vê-la chegar

Com a saudade que sempre desconforta
Mas não desisti e continuei a esperar

Para isso estive sempre arrumado
Bem vestido para manter a elegância
Com o cabelo que mantive bem pen-

teado 
Sonhando com esse amor mesmo à 

distância

A lembrança chegou sempre sorrateira
Lendo o verso que para ela escrevi

Com a esperança que foi sempre der-
radeira

Que a qualquer momento ela pudesse 
ressurgir

Que com outro ela ia se casar
A notícia eu ouvi pela cidade

Senti no peito o coração disparar
Eu não merecia tamanha crueldade

Desiludido por perder o seu amor
Por aí todo esse tempo só vaguei

De companhia só trouxe tristeza e dor
E o sonho que eu não realizei

Eu sei que ela não foi feliz
Mas não pude nem sequer lhe consolar
Viver em silencio foi tudo o que eu fiz

Mesmo em silencio continuei a lhe 
amar

Já não vejo mais a possibilidade
De que ela possa um dia regressar
Preciso manter agora a dignidade

E recuperar o meu direito de 
sonhar

Também não acho que seja correto
Dizer que eu a tenha esquecido

Só não quero continuar no incerto
Pois a espera já não faz mais 

sentido

Em vão as lágrimas que derramei
Por todo esse tempo que passou

Foi pura ilusão o sonho que sonhei
Pois eu tanto esperei e ela não 

voltou.

Jorge Gualberto dos Anjos – Autor.
DIA DOS NAMORADOS

JUNHO DE 2013
ALTO PARANÁ-PR.
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CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

Wagner Rodrigues - CFC 
Regional

Eduardo Pasquini - 
Empresário

Dicas de pesca
Como pescar pacu

O pacu é um peixe que se 
alimentar de plantas, frutas, e de 
pequenos crustáceos. Quer apren-
der a pescá-lo? Então fique atento 
a essas dicas.

Fácil - Instruções
1. 1 O pacu pode ser pescado 

em qualquer época do ano, sendo 
que são peixes de água rasa e pos-
suem hábitos alimentares regula-
res. Esses peixes se alimentam do 
que cai na água e muitas das ve-
zes estão perto da superfície. Por 
se alimentarem dessa forma, eles 
não crescem muito. Para a pesca, 
deve ser utilizada uma vara do 
tamanho médio, que com certeza 
é a ideal para ter sucesso na pes-
caria. Os anzóis devem ser do ta-
manho 2/0 ou se preferir pode ser 
maior. Os anzóis também podem 
depender do tamanho dos peixes 
daquele local. Você pode optar em 
levar carretilhas e molinetes. 

Se estiver pretendendo pes-
car em ar livre e na natureza, es-
ses lugares os peixes podem ser 
maiores. Então, o ideal é utilizar 
uma vara do tamanho 6 e linha 

Esses peixes se alimentam do 
que cai na água e muitas das ve-

zes estão perto da superfície.

SEPARADOS NA MATERNIDADE

Marina Ferris de Araújo – 
cozinheira do Lelary’s Buffet

Oliveiros Cardoso de Oliveira – 
Chalana Móveis

Leda Nagle – Jornalista e 
apresentadora do programa 
Sem Censura, da TV Brasil.

Missionário R.R. Soares – 
Fundador e líder da Igreja 

Internacional da Graça de Deus

Thiaguinho “Pão” – Gontintas Jéssica Barizon – Móveis BrasilLucas – Jogador do Paris Saint 
Germain e da Seleção brasileira

Reese Witherspoon – Atriz 
norte americana e garota 

propaganda da Avon

SEPARADOS PELO FUTEBOL

Carlos Bianchi – Técnico do 
Boca Junior’ da Argentina 

Gerson Zanusso – Prefeito de 
Nova Esperança

È muito bom provar os 
efeitos da paixão, sentir as 
mãos suarem e gelarem ao 
mesmo tempo e o coração 
disparar, ao ver ou pensar na 
pessoa amada, a ansiedade 
de rever, o desejo incontro-
lado de estar ao lado, assim 
como os impulsos de reali-
zação imediata, como se o 
mundo fosse acabar naquele 
exato momento.

O que muitos apaixona-
dos não sabem é que uma 
paixão tem efeitos biológi-
cos avassaladores. O cérebro 
passa por diversas transfor-
mações químicas durante o 
período em que permanece-
mos apaixonados. Os com-
ponentes químicos responsá-
veis pelas paixões se unem a 
fatores culturais e genéticos. 
Durante a paixão, sentimos o 
aumento da pressão arterial, 
da frequência respiratória 
e dos batimentos cardíacos, 
além da dilatação das pupi-
las, tremores, falta de ape-
tite, falta de concentração e 
memória e até mesmo falta 
de sono. Esses efeitos acon-
tecem, pois a paixão altera 
regiões específicas do cérebro 
e aumenta os níveis de dopa-
mina, um neurotransmissor 
responsável pela sensação de 
alegria e de felicidade.

 Alguns estudiosos já 
descreveram que o efeito de 
uma paixão no cérebro é se-
melhante ao mecanismo ce-
rebral que leva ao vício em 
cocaína, podendo até levar a 
uma síndrome de abstinên-
cia quando estamos longe da 
nossa paixão. Durante uma 
paixão, as estruturas do cé-
rebro ficam mais ativadas, 
aumentando os níveis de en-
dorfina, um neurotransmis-
sor com efeito semelhante ao 
da morfina.

A sensação de bem estar, é 

resultado da liberação de en-
dorfina, um calmante fabri-
cado pelo próprio organismo 
humano. Em contra partida, 
o apaixonado também tem 
uma sensação de euforia, de-
vido a liberação de adrena-
lina. É como se tomasse um 
energético por hora, onde o 
individuo passa a viver de 
forma intensa. Não há como 
negar que os apaixonados 
são pessoas mais leves, de 
bem com a vida. Os efeitos 
psicológicos da paixão são 
visíveis e inconfundíveis. É 
como se o apaixonado tivesse 
ingerido a pílula da felicida-
de. Ficam com mais vitalida-
de, otimismo, esperança na 
vida, além de ativar a capa-
cidade mental.

Como tudo na vida tem 
o lado ruim, ocorre o retor-
no à realidade. É importante 
ter consciência que se trata 
de um sentimento com prazo 
certo para acabar. A paixão 
dura de 2 meses a 2 anos. 
Viver a paixão é bom. Mas é 
preciso pensar duas vezes an-
tes de se entregar totalmente. 
Não devemos ser reféns de 
nossos sentimentos. Pensar 
na entrega total a pessoa 
amada é um erro. Podemos 
e devemos escolher o que é 
melhor e o que faz bem para 
a gente. Depois desse período 
vem à estabilização emocio-
nal. A paixão sai de cena e só 
dará lugar a um amor pleno 
e sadio se os parceiros tive-
rem o mínimo de afinidades, 
como valores, hábitos e inte-
resses similares. Caso o rela-
cionamento não de certo é 
hora de um novo recomeço e 
não dar chance para a triste-
za chegar. A paixão faz bem 
para o corpo e a alma, mas 
o amor próprio vem acima 
de tudo... Apaixone-se por 
alguém e ame a você mesmo.

Paixão e seus efeitos

1º Copa Amidos 
Pasquini de Futsal tem 

disputas acirradas

Nova Esperança na 
disputa dos Jogos 
Abertos do Paraná

A 1ª Copa Amidos Pas-
quini de Futsal (livre e 
veterano) que está sen-

do realizada às segundas, quar-
tas e sextas-feiras, no Ginásio 
Poliesportivo de Nova Esperan-
ça, vem pegando fogo com as 

Nova Esperança estará 
disputando do dia 13 
ao dia 16 de junho 

os Jogos Abertos do Paraná, 
que estará sendo realizado 
em Loanda nas modalidades 

equipes se dedicando ao máxi-
mo para chegar ao título, quero 
agradecer à todos pelo apoio e 
confiança em nosso trabalho. 
(Airton Felipe – Diretor de Es-
portes). Classifica-se 4 de cada 
grupo

de Futsal Masculino e Femi-
nino e Voleibol Masculino. A 
2ª etapa será realizada de dia 
21 a 23 de junho, também em 
Loanda. A Fase Final será em 
Cascavel.

0,35mm. Já os anzóis podem ser 
do tamanho 3/0. Esses anzóis são 
o suficiente para pegar os pacus. 
Será necessário utilizar um empate 
de aço, pois o pacu possui dentes 
fortes que podem cortar a linha 
de pesca.Além de seus alimentos 
serem variados, as iscas devem ser 
natural, massas ou viva. Nas iscas 
naturais o pacu pode preferir as 
minhocas ou massas que conte-
nham pouca proteína. Você pode 
optar também por pedaços de 
peixes maiores e pequenos, pois 
podem ser ótimas iscas. Dentre 
esses peixes, você pode utilizar as 
tilápias e lambaris.

2. Falando em iscas artificiais, 
temos duas opções que podem ser 
as melhores para a pesca do pacu. 
As spinners e os sticks podem ser 
optados pelo pescador, mas muitas 
das vezes pode se tornar complica-
do pegar o peixe com essas iscas. 
Pois se esses peixes forem alimen-
tados com ração ou massas, eles se 
acostumam com essa alimentação. 
Os pacus também são costuma-
dos a comer folha, por isso que o 
pescador deverá utilizar também 

outra isca, que é chamado de fly-
-fishing. 

Procure um local que possua 
árvores frutíferas à margem do 
rio, pois esse local é o melhor lu-
gar para pegar o pacu. Se for pos-
sível, pegue algumas frutas dessas 
árvores e jogue no rio, isso abrirá 
o apetite desses peixes. Como dito 
acima esses peixes, podem se ali-
mentar de folhas, como o eucalip-
to. Portanto não perca essas opor-
tunidades.

Preste atenção, pois os pacus 

costumam beliscar a isca. Nessa 
hora o ideal a fazer é deixar que o 
peixe carregue o anzol até uma pe-
quena distância. É preciso deixar 
a iscar ser levado pelo peixe, para 
que o anzol deslize até a lateral da 
boca. Depois disso ele se alojará e 
assim só será preciso dar uma fis-
gada para confirmar. Não tenha 
pressa ao puxar a linha, pois esses 
peixes não têm tanta força como 
os outros. Curta a emoção de re-
colher a linha e, mas uma vez seu 
almoço está garantido.

Divulgação

Você sabia?
1- Riso de macacos é igual ao 

de humanos
A análise, coordenada por 

Marina Davila Ross, da Univer-
sidade de Portsmouth, no Reino 
Unido, está num artigo na revista 
científica “Current Biology”, con-
cluiu através de uma avaliação 
matemática apurada das grava-
ções de riso vindas de bebês hu-
manos e bebês macacos. Um dos 
fatores em comum entre o riso 
de todas as espécies é a capacida-
de de exalar ar durante o tempo 
equivalente a três ou quatro ci-
clos de respiração — capacidade 
antes considerada unicamente 
humana. Além disso, as diferen-
ças entre o riso de cada primata 
seguem o parentesco evolutivo 
— os chimpanzés têm o riso mais 
parecido com o nosso, enquanto 
os orangotangos têm a gargalha-
da mais distinta da humana.

2- Homens dedicam mais 
tempo a filhos parecidos com 
eles

Os homens passam mais tem-
po com os filhos mais parecidos 
com eles ou com um cheiro simi-
lar, segundo um estudo francês. 
O Centro Nacional de Pesquisa 
Científica da França (CNRS, na 
sigla em francês) anunciou, em 
comunicado, os resultados do es-
tudo, dirigido pela Universidade 
de Montpellier, que foram publi-
cados também na versão online 
da revista “Animal Behaviour”. 
Além disso, o estudo confirmou a 
capacidade dos pais de reconhe-
cerem seus filhos biológicos.

3- Aquecimento global favo-
rece as mulheres

Geleiras vão derreter, ilhas 
vão desaparecer e as mulheres 
vão dominar o planeta. Segundo 
um novo, em países tropicais nas-
cem mais meninas do que meni-
nos (pois os fetos femininos são 
mais resistentes). E a tendência é 
que, com o aumento da tempe-
ratura, isso aconteça em todo o 
mundo.

granito, nova pintura interna e 
capacitação da equipe de enfer-
magem, tudo isso a fim de me-
lhorar as condições de trabalho 
das equipes médicas e dos demais 
funcionários,  além de aumentar 
o conforto dos pacientes e seus 
familiares, garantindo desta for-
ma um bom atendimento a po-
pulação. O Diretor Clinico Dr 
Ali Nagib Abadallah resalta que 
ainda há um conjunto de medi-
das que estão por ser implantadas 
quanto ao Hospital Municipal 
que resultarão em benefícios para 
todos os cidadãos, o centro cirúr-
gico é uma conquista concreta 
que representa o compromisso 
com a população, entretanto é 
apenas um dos desafios supera-
dos, onde outros muitos serão em 
prol da saúde novaesperansence.
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Projeto de Lei nº 
144/2013, do Poder 
Executivo, aprovado 

na terça-feira (4) pela 
Assembleia Legislati-
va, depois de muitas 
discussões, depen-

de agora apenas da 
sanção (ou veto) do 
Governo do Estado.

UNESPAR

Presidente da AMUNPAR dr. Cláudio Golemba vê 
conquista como um marco na forma da região agir

O presidente da Amunpar considera fundamental a postura do governa-
dor Beto Richa, que entendeu a importância da reitoria em Paranavaí. 
Ele disse que é o momento de interiorização de ações governamentais

A conquista da sede da 
reitoria da Unespar 
(Universidade Esta-

dual do Paraná) é um mar-
co na forma da região agir 
para alcançar conquistas. A 
opinião é do presidente da 
Amunpar(Associação dos 
Municípios Paranaenses), 
médico Cláudio Golemba. 
Ele destacou o papel determi-
nante de algumas lideranças, 
bem como a demonstração 
de que a atuação em conjunto 
pode render bons frutos.

Golemba participou no 
início da noite de quarta-
-feira, 05, de uma audiência 
com o governador Beto Ri-
cha, juntamente com outros 
70 prefeitos. Por telefone, ele 
citou o trabalho dos deputa-
dos estaduais Teruo Kato e 
Luiz Accorsi na condução das 
negociações e consequente 
conquista da reitoria para Pa-
ranavaí que aconteceu após a 
plenário com os deputados .

O presidente considera 
fundamental a postura do 
governador Beto Richa, que 
entendeu a importância da 
reitoria em Paranavaí e fez 

a defesa do posicionamento, 
inclusive mostrando à ban-
cada de apoio na Assembleia 
Legislativa as razões para este 
novo momento de interioriza-
ção de ações governamentais. 
Também citou a sustentação 
oral do prefeito de Paranavaí, 
Rogério Lo-
renzetti.

G o l e m b a 
ainda falou 
na tribuna 
para justificar 
a importância 
da reitoria da 
Unespar para 
o Noroeste 
e apontou as 
razões para o 
pleito. Indi-
vidualmente 
também houve espaço para 
convencimento de parlamen-
tares, que acabaram optando 
pelo Noroeste diante da mo-
bilização. Mesmo com esse 
trabalho, Cláudio Golemba 
reitera a lição que ficou com 
a conquista. Uma delas é que 
a região tem força atuando 
em conjunto. Ele destaca que 
sempre trabalhou neste senti-

Sandro Nascimento/Alep

Sandro Nascimento/Alep

O presidente da Amunpar, Cláudio Golemba, durante discurso na Assembleia 

do, embora reconheça que em 
alguns momentos os interes-
ses não coincidem, mesmo es-
tando todos na mesma região. 
Cerca de 400 pessoas partici-
param das manifestações em 
Curitiba.

O presidente da Amunpar 
d e s t a c o u 
que a políti-
ca deve ser 
exercida com 
inteligência. 
Equivale di-
zer que “não 
há dono da 
v e r d a d e ”. 
Atualmente 
tudo é feito 
às claras, ou 
seja, todos 
sabem os pas-

sos de todos. Vale, portanto, a 
inteligência, enfatizou.

Ele também pontua que 
o governador quer agilidade 
na implantação da reitoria. 
O próprio estilo de governar 
determina esse caminho, de-
talha, lembrando que Beto 
Richa tem por característica a 
execução rápida das ações. 

DN

Teruo destaca sessão 
histórica e a luta pela Reitoria 

da Unespar em Paranavaí

Para o líder da bancada do 
PMDB na Assembleia 
Legislativa, deputado 

Teruo Kato, o Parlamento esta-
dual viveu um momento histó-
rico nesta semana, quando da 
votação, pelos deputados, do 
projeto de lei nº 144/2013, do 
Poder Executivo, que consoli-
da a Universidade Estadual do 
Paraná – Unespar, com sede 
no município de Paranavaí, 
na região Noroeste do Para-
ná. “Essa universidade, que se 
consolida como a terceira do 
Paraná, com certeza será um 
dos grandes orgulhos de toda a 
nossa gente”, disse Teruo, ainda 
na sessão de quarta-feira (5), 
um dia depois da aprovação da 
matéria, quando fez questão de 
agradecer a todos aqueles que 
contribuíram para o resultado, 
e que acabou acontecendo por 
46 votos favoráveis e nenhum 
voto contrário.

Ex-prefeito de Paranavaí, o 
parlamentar elogiou a iniciati-
va do governador Beto Richa 
de encaminhar a mensagem 
com o projeto ao Legislativo, 
realçando o significado da me-
dida para o Paraná e, particu-
larmente, para o Noroeste. “Ve-
nho para agradecer as pessoas 

que contribuíram muito para 
que esse processo pudesse che-
gar aonde chegou e que a gente 
pudesse ter um resultado tão 
significativo para nossa região 
Noroeste do Paraná”, frisou o 
deputado. Teruo fez questão de 
agradecer um a um aos demais 
deputados da Casa.

Panorama
A Unespar, universidade 

que vai unir os campi de oito 
faculdades estaduais espalha-
das por diversas cidades do 
estado, foi criada através de de-
creto governamental publicado 
em 2001. Desde então a pro-
posta ficou na gaveta. No ano 
passado, o governador Beto 
Richa decidiu encaminhar a 
proposta.

O município de Paranavaí, 
base política de Teruo, assina-
lou com o interesse de receber 
a Reitoria da universidade, que 
originalmente estava previs-
ta para ser instalada em Jaca-
rezinho. Para isso, o prefeito 
Rogério Lorenzetti (PMDB) 
disponibilizou o prédio e se 
comprometeu em garantir por 
dois anos o custeio da estrutu-
ra.

Reconhecimento
Na Assembleia, Teruo lem-

brou também o gesto dos depu-
tados Valdir Rossoni (PSDB) e 
Douglas Fabrício (MD), que 
tinham intenção de levar a Rei-
toria para União da Vitória e 
Campo Mourão, mas entende-
ram as dificuldades e passaram 
a apoiar a estrutura em Para-
navaí. “Quero agradecer muito 
o Valdir Rossoni e o Douglas 
Fabrício que queriam levar a 
Reitoria para cidades de sua re-
gião, mas no momento em que 
isto não era possível, passaram 
a trabalhar para que a reitoria 
fosse para o interior do estado, 
em Paranavaí”, frisou.

E completou Teruo: “Que-
ro agradecer também a todos 
os que vieram da nossa região, 
muitas lideranças, prefeitos, vi-
ce-prefeitos, lideranças classis-
tas, empresariais, vereadores, 
alunos, professores... na ver-
dade a todos aqueles que fize-
ram questão de estar presentes 
nessa sessão, que com certeza 
ficará marcada na história da 
nossa região e na história do 
nosso estado”.

Por Assessoria de Imprensa, 
com a colaboração do jornalis-

ta Ronildo Pimentel

Deputado Teruo Kato (PMDB)

Governo Federal libera 
recurso para projeto do 

Trem Pé Vermelho

O deputado estadual 
Enio Verri (PT) rece-
beu uma ótima notí-

cia para os paranaenses ontem 
em Brasília. A Presidenta, Dil-
ma Rousseff, e a ministra-chefe 
da Casa Civil, Gleisi Hoffmann 
(PT), liberaram, a fundo perdi-
do, verba para a elaboração do 
projeto de viabilidade do Trem 
Pé Vermelho que ligará Paiçan-
du a Ibiporã.

Anseio antigo da população 
do Norte do Paraná, o Trem Pé 
Vermelho é um meio de trans-

Arquivo

porte de passageiros que forta-
lecerá a relação entre a região 
metropolitana de Maringá e 
Londrina.  “’É um projeto que 
facilitará a vida de quem traba-
lha em cidades vizinhas e trará 
benefícios para a economia da 
região”, comemorou Enio Verri.

O deputado estadual expli-
cou que o projeto do Trem Pé 
Vermelho deve ser atualiza-
do, “era muito antigo. Precisa 
ser readequado para atender 
as demandas da região e ser 
economicamente viável” Uma 

audiência pública discutirá o 
meio de transporte sobre tri-
lhos em Apucarana no dia 20 
junho.

Londrinense, o vice-presi-
dente da Câmara de Deputa-
dos, André Vargas, ressaltou 
que o Trem Pé Vermelho vem 
para fortalecer um polo de de-
senvolvimento importante na-
cionalmente.  O projeto prevê a 
construção de mais de 150 km 
de trilhos que atenderá quase 2 
milhões de pessoas em 13 cida-
des. 
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Presidente da ABAM João Eduardo Pasquini comemora a apro-
vação pela Câmara federal da MP 609 que amplia a desonera-

ção da cesta básica com inclusão do Polvilho de mandioca

Câmara dos Deputados 
aprovou, na noite desta 
terça-feira, 11, a Medida 

Provisória 609, que retira o PIS/
PASEP e a COFINS de uma lista 
de produtos, e entre eles, esta o 
polvilho de mandioca e seus de-
rivados. A MP, editada pelo Exe-
cutivo no início do ano, desone-
rava 19 categorias de itens que 
compunham a cesta básica, mas 
o texto aprovado pela Câmara 

ampliou o leque para 41 catego-
rias. O texto segue agora para o 
Senado Federal para ser votado. 
Faziam parte do relatório de 
Edinho Silva itens como mate-
rial escolar, suco de frutas, gás de 
cozinha, erva-mate, pão de for-
ma, molho de tomate, polvilho, 
entre outros. Inicialmente, a MP 
editada pelo governo no início 
do ano previa a inclusão de 19 
categorias e uma renúncia fiscal 

de R$ 5,1 bilhões para este ano, 
de R$ 7,5 bilhões para 2014 e de 
R$ 8,3 bilhões para 2015.  Para 
o presidente da ABAM- Asso-
ciação Brasileira das Indústrias 
Produtoras de Amido de Man-
dioca João Eduardo Pasquini, a 
inclusão e aprovação do Amido 
de Mandioca  na MP 609 vêm 
de encontro com uma antiga rei-
vindicação da cadeia produtiva 
da mandioca. Nos últimos anos 

várias ações foram realizadas no 
sentido de reduzir a carga tribu-
taria incidente sobre o setor, e 
agora com a aprovação na Ca-
mará, poderemos conseguir o 
beneficio da isenção.  A mandio-
ca é a cultura que mais gera mão 
de obra no campo e a que mais 
distribui renda,  mais de 60% 
dos produtores envolvidos com 
a cultura são médios e pequenos, 
alem de ser a principal cultura 
dos assentamos e da agricultura 
familiar, completa o presidente 
João Eduardo Pasquini.  A con-
quista do beneficio ainda depen-
de da aprovação  pelo Senado 
Federal, alem da sanção da lei 
pela presidente Dilma.  A fécula 
de mandioca é um produto mui-
to utilizado pelos consumidores 
do Norte e Nordeste do Brasil 
na elaboração da Tapioca e da 
Goma. Alem de serem utilizadas 

como ingrediente na fabricação 
de Mortadela, salsichas e do pão 
de queijo, e com a isenção estes 
produtos se tornaram mais ba-
ratos, com beneficio a todos os 
consumidores. A inclusão foi 
possível pela emenda 00123, do 
Deputado Federal Alfredo Kaf-
fer PSDB PR, que encaminhou o 
pedido ao relator Edinho Araujo 
PMDB SP, justificando que o Pa-
raná alem de ser o segundo es-
tado maior produtor de Raiz de 
mandioca, também é o maior em 
produção de fécula de mandio-
ca, sendo responsável por mais 
de 70% da produção nacional 
deste produto, alem do Deputa-
do Kaeefer, os senadores Sergio 
Souza do PMDB do PR, e Val-
demir Mooca do PMDB do MS 
também estão empenhado no 
pleito de redução da cobrança 
destes impostos.
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PEÇA SEU CUPOM
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Social
9964-3537

vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

O fotográfo Raphael Guimarães mostrou que além de 
fotografar também é bom na pesca. No feriado municipal 

do Padroeiro de Nova Esperança, 07 de junho, Rafael 
conseguiu fisgar um belo dourado nas águas do Rio Paraná

A Primeira Dama de 
Floraí, Adriane Herradon 
recepcionou no lounge 

da Prefeitura as Primeiras 
Damas de São Carlos 
do Ivaí, Elisângela de 
Camargo Dutra e de 
Atalaia, Carla Vilhena 

durante a 24ª Festa das 
Nações daquela cidade


