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“Deus seja louvado”
E-mail: jornalnoroeste@jornalnoroeste.com

JORNAL NOROESTE
Nova Esperança e Uniflor deverão 
apresentar Plano de Saneamento 

Básico até o final deste ano

O termo também  prevê que os Municípios deverão viabilizar orçamen-
to e investimento em obras de coleta e ligação predial de esgotos sa-
nitários, transporte (via tubulação) e tratamento com disposição final, 
com o objetivo de atingir 100% dos imóveis da zona urbana existentes

PÁG. 3

Governador Beto Richa recebe 
em Curitiba prefeitos da região

Em audiência agendada pelo Deputado Evandro Júnior, os pre-
feitos de Floraí, Fausto Herradon, e, de Atalaia, Fábio Vilhena, 

estiveram por longo tempo em reunião com o Governador Beto 
Richa onde a pauta era reivindicações para os seus municípios.

Divulgação

COMUNICAM:
Nos dias 27, 28, 29 e 30 de agosto, serão entregues as senhas 

para atualização de cadastro e novas inscrições de casas popu-
lares na Secretaria Municipal de Assistência Social (Rua Romário 

Martins, nº 160), das 8:00h às 11:30h e das 13:30h às 17:00h.

E as inscrições serão nos dias 3, 4, 5, 6 e 10 de setembro no 
mesmo local e horário.

Maiores informações pelo telefone:
44 3252-5242
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lidade? Conforme a mentalidade do 
brasileiro, tudo que é público tem 
de ser de graça. E por que a Petro-
bras, os Correios não fazem qualquer 
serviço sem pagar, se são públicos? 
Talvez se fosse pago, fazendo exce-
ção a aqueles alunos pobres que não 
pudessem pagar, com certeza, have-
ria uma maior valorização da coisa 
pública. Você vai ao estacionamento 
de estudantes da UEM e você só vê 
carros novos e  caros das mais varia-
das marcas e os alunos reclamando 
porque o Restaurante Universitário 
subiu dez centavos. Cobrando, com 
certeza, as universidades públicas 
não estariam tão sucateadas como 
estão hoje.Só espero que o MEC não 
jogasse verbas pelo ralo, tamanha a 
quantidade dinheiro que iria sobrar 
para a aplicação em outros  depar-
tamentos. Tai, um assunto polêmico 
para se discutir  em sala de aula, nas 
ruas, em qualquer lugar.

Quem apagou 
as velinhas no 
último dia 21 de 
agosto, foi o que-
rido Edinei Or-
lando! Parabéns 
Edinei! Receba o abraço da coluna, 
seus familiares e amigos!

Apagará as 
velinhas ama-
nhã, sábado, 
a querida Áu-
rea Franco! 
Deus a aben-
çoe muito 

Áurea!

O final de sema-
na promete para 
a aniversariante 
Camila Araújo! 
Camila apagará as 
velinhas domingo! Parabéns Camila! 

GERAL - 3

ENTRELINHAS
***A candidata a Presidente  da República Marina Silva disse que os atos de violência no país extrapolam limites. 
Marina afirmou que a desobediência civil pode ser feita de forma pacífica. Pelo amor de Deus Marina,  onde se viu 
uma  desobediência civil ser feita de forma pacífica? Se está havendo desobediência civil  já se está transgredindo 
as leis Marina.Já falou bobagem!***Cenas fortes de sexo aparecerão nos próximos capítulos entre Michel ( Caio 
Castro ) e Patrícia (  Maria Casadevali ) na novela Amor à Vida. As cenas foram gravadas dentro de um provador 
de uma loja de departamento. O vídeo  gravado pelas câmeras da loja cai na internet e o médico Cesar ( Antonio 
Fagundes ) toma conhecimento. Que flagra! Aliás, na vida real, o casal é visto em todos os lugares juntos.*** “Se 
a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves na alma.” ( Cora 
Coralina-Escritora, poetisa e contista brasileira. 1889-1985 )

Opinião do Blog
Só o diploma não basta
Para entrar numa boa faculdade, 

principalmente pública,  o desafio 
é muito grande. Mas sair dela com 
um bom conhecimento e  emprego 
garantido, é a preocupação da maio-
ria dos estudantes universitários. A 
gente lê nos classificados dos jornais 
quase  todos os dias   que  o mercado 
está super aquecido  para a contra-
tação de pessoas experientes. Como 
se vê, a solução é  iniciar a prática 
desde os primeiros  meses  de aula 
e não ficar esperando chegar o final 
do curso e  a pós graduação. Iniciar a 
prática desde os primeiros meses de 
aula tem sido a receita do sucesso de 
muitos bem-sucedidos profissionais. 
Essa estratégia, com certeza, fará a 
diferença lá na frente. Durante toda 
a faculdade, você deverá estar sem-
pre buscando novos conhecimentos 
através de cursos de extensão, pales-
tras, estágios, congressos,plantões, 
aprender novos idiomas,  etc.,  e não 
ficar estático como nas escolas se-
cundárias, aguardando os anos pas-
sarem.  Dentro desta minha opinião, 
você deverá sempre estabelecer um 
equilíbrio entre a parte  de formação 
teórica, a  técnica e a experiência que 
somente o dia-a-dia poderá  trazer 
a um profissional.  Procure ser um 
aluno diferenciado. Com certeza, 
amanhã, você colherá bons frutos. 
Lembre-se: só o diploma não basta.

Reforma política: outra vez em 
debate

Entra governo, sai governo e a 
pauta do Congresso Nacional sobre 
a reforma política não vai a debate. 
Eu acho que somente com a pressão 
e participação popular o assunto 
poderá deslanchar.  Há uma certa 
urgência por parte da presidente 
Dilma e dos parlamentares em da-
rem uma resposta aos movimentos 
de rua de junho último. Mas se você 
observar bem, não há muito interes-
se dos políticos em mudança radical 
do sistema político brasileiro. Por 
exemplo: será que os deputados que-
rem  mudar do  voto proporcional 
para o voto distrital? Será que eles 

reduziriam o mandado de senadores, 
acabariam com as reeleições, estabe-
lecessem  um salário definitivo em 
comparação com o mínimo?  Como 
acabar com o suplente de senador?  
Que tal reduzir o número de deputa-
dos?  Como controlar os gastos dos 
candidatos? Que tal reduzir a reelei-
ção para cinco anos diretos o man-
dado de presidente, como é no Chile, 
sem direito a reeleição? Sabe quando 
teremos uma verdadeira reforma po-
lítica? Nunca!

Concurso Federal fixará médi-
cos no interior

Gostei muito da proposta do 
Conselho Federal de Medicina  
CFM) para a interiorização e atrair 
a fixação do médico em área de di-
fícil provimento. Trata-se da criação 
pelo Governo Federal da carreira 
de médico para o Sistema  Único de 
Saúde ( SUS). O Projeto também es-
tenderia  para cirurgiões-dentistas, 
enfermeiras, bioquímicos, farma-
cêuticos e bioquímicos, com vistas à 
fixação de equipes multidisciplinares.  
O Conselho Federal de Medicina ar-
gumenta que onde não há médicos, 
não há advogados, nem engenheiros, 
nem dentistas e nem outros profissio-
nais liberais.  Para fixar o médico  e 
os demais profissionais no interior, o 
Governo Federal deverá dar todas as 
condições, inclusive  um ótimo salá-
rio, auxílio moradia, etc.  ´´E muito 
importante priorizar certas áreas do 
concurso, evitando as regiões me-
tropolitanas, determinando inicial-
mente os locais de  priorização para 
a fixação dos profissionais aprovados. 
Não adianta colocar os médicos para 
serem pagos por prefeituras do in-
terior, pois a maioria está sufocada 
financeiramente, sem condições de 
garantias salariais aos profissionais 
contratados, barrando também nas 
condições impostas pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal que engessa  os 
gastos com o pessoal, e o limite sa-
larial dos municípios, cujo o teto é o 
salário do prefeito.  Como se vê, essa 
história de alguns municípios pagan-
do polpudos salários a médicos não 
existe. É um  ledo engano.  Que tal 

se os Deputados Federais, Senadores 
pegassem uma carona com essa exce-
lente proposta do Conselho Federal 
de Medicina para solucionar defini-
tivamente o problema? O que não 
pode é trazer médicos estrangeiros 
sem uma avaliação, expondo a nossa 
população a um risco, servindo como 
cobaia.

Coisas do Cotidiano
• Em virtude do elevado número 

de pacientes  interessados acima  de 
40 anos para fazer o exame de dosa-
gem da proteína P.S.A. ( diagnóstico 
do câncer de próstata ), o PSF dos 
dois Distritos vai colher os exames 
neste sábado, 24 de agosto,  pela ma-
nhã, nas referidas unidades, evitando 
que essas pessoas  percam dias de 
trabalho, deslocando até a cidade.   
Funcionária do Laboratório Central e 
Auxiliares de Enfermagem do PSF se-
rão as responsáveis pelas colheita do 
material.  Merece total aplauso pela 
dedicação  dos integrantes daquele 
PSF em pró daquelas comunidades;

• E o mun-
dial de atletismo 
na Rússia termina  
com a consagração 
definitiva do jamai-
cano Usain Bolt, 
com 8 medalhas de 
ouro em mundiais; 
de  Yelena Isinbae-
va que voltou a ex-
plodir  no salto com 
vara e a vergonha, mais uma vez,   que 
o Brasil passou, gastando uma fortu-
na com os seus atletas, não trazendo  
nenhuma medalha;

• O Promotor de Justiça de Ma-
ringá, José Aparecido Cruz, tomará 
posse no dia 30 de agosto próximo 
como Procurador de Justiça do Esta-
do do Paraná.  Sempre muito atuante 
e combativo nas comarcas por onde  
passou, Cruz é  mais do que merece-
dor dessa promoção em sua brilhante 
carreira. Parabéns Cruz!;

• “Pior cego é  aquele que enxerga 
demais”. Foi o que fez o árbitro  Pé-
ricles Bassols, do jogo Corinthians e 
Coritiba, no Pacaembu, em São Pau-
lo, domingo último, ao marcar uma 
penalidade inexistente, conforme 
toda a imprensa nacional e interna-
cional constatou,  faltando poucos 
minutos para terminar a partida, 
dando vitória ao Corinthians por 1 
x 0.  Como disse o corintiano e con-
ceituado jornalista Juca Kfoury: sou 
corintiano mas reconheço que o meu 
time ganhou no apito! Só com quatro 
titulares, o coxa quase bateu o milio-

nário timão. No final, o presidente 
coxa Vilson Ribeiro de Andrade dis-
se;” o árbitro é ruim e covarde”.  Que 
saudades do Serafim Meneguel, ex 
presidente da equipe do União Ban-
deirantes, que tinha um tratamento 
“especial” para árbitros que agissem 
dessa forma;

• O Secretário Municipal de 
Obras,  João Coleone, afirmou que 
já está em estudos pelo município a 
colocação de um semáforo no cru-
zamento das ruas  Rocha Pombo  e  
Felipe Camarão.  O local necessita  
urgente de tal tipo de sinalização pois 
o grande fluxo de veículos  que passa 
pelo local  é muito intenso. A comu-
nidade agradece João!;

• Graças a Deus,  a construção do 
trem - bala ficará no papel por falta 
da iniciativa privada não ter se inte-
ressado pelo projeto;

• Governo Federal tem que re-
crutar mais de 15 mil médicos para 
suprir a demanda em 3,5 mil municí-
pios brasileiros;

• Sacerdotes que foram exco-
mungados pela Igreja Católica so-
frem preconceitos, mas não abrem 
mão da sua fé  e  muitos abraçam ou-
tras religiões;

• O  médico José Máximo da 
Costa, do PSF da Unidade Básica de 
Saúde do   Jardim Shangrilá, já aderiu 
ao Projeto de Prevenção do Câncer 
de Próstata, solicitando o exame PSA 
a todos os homens acima de 40 anos 
que passam pela consulta médica  na-
quela unidade. Que ótima notícia!;

• Que vergonha o escândalo de 
falcatruas e propinas na Polícia Civil 
em Curitiba,  envolvendo delegados, 
policiais,  que  recebiam grana das 
oficinas de desmanches de carros 
roubados. As oficinas davam aos cor-
ruptos cerca de 75 mil reais mensais 
para acobertarem  os desmanches. 
Fala-se que até o Secretário de Segu-
rança Cid Vasques protegia delegado 
do Conselho de Decisão da Polícia 
Civil. Quanta podridão! Como diz 
população:” a exoneração de todos os 
envolvidos seria o melhor caminho”..

Pressão dos Congressistas, Dil-
ma libera verbas

Pressionada pelos partidos alia-
dos e ameaçada de novas derrotas 
no Congresso Nacional, a presidente 
Dilma não vê outra saída a não ser 
liberar verbas de interesse direto dos 
deputados e senadores que vivem 
ameaçando a presidente em não vo-
tar em nenhum projeto enviado pela 
presidente. Dilma que tem segurado 
a grana, não vê outra alternativa a 
não ser alimentar com  dinheiro esses 
lobos famintos que são os deputados 
federais e senadores. A presidente 
distribuiu mais de R$ 1,2 bilhão a 
esses parasitas da nação. E ainda tem 
gente do PMDB achando que a verba 
é pouca.

Vitaminas
E continua controverso o tema 

de uso de suplemento vitamínico e 
antioxidantes. Estudo recente mostra 
estar prestes a  por um ponto final na 
questão. Estudos cada vez mais nu-
merosos e consistentes provam que  a 
grande maioria das pessoas, mesmo 
as que eventualmente come menos, 
obtém todos os nutrientes de que 
precisa dos alimentos.  A ingestão de 
suplemento é, portanto, inócua na 
melhor das hipóteses. Há trabalhos 
também que o uso de grandes quan-
tidades de vitaminas podem desequi-
librar os processos de oxidação no 
organismo.

Universidade gratuita para alu-
nos ricos

Como estamos em tempo de 
questionamentos, lá vai maus esse 
assunto: qual a sua opinião sobre a 
cobrança de mensalidades por parte 
das universidades públicas para alu-
nos ricos”?  Pensando  bem, o assun-
to é  complexo mas com uma  gama 
de  discussão enorme. Por exemplo? 
Nas maiores nações do mundo e até 
em outros países menores, as uni-
versidades públicas são pagas como 
nos Estados Unidos, Japão, Canadá, 
Chile, França, Itália, etc. E por que 
nesses países o ensino é de alta qua-

SAÚDE

Nova Esperança e Uniflor deverão apresentar 
Plano de Saneamento Básico até o final deste ano

No Brasil, atualmente, 57% dos habi-
tantes do país ainda não dispõem de 
acesso a esgoto tratado e 19% não 

desfrutam ainda do abastecimento de 
água. O desafio é mudar essa reali-
dade para que esse serviço essencial 

seja prestado de maneira efetiva

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com
Com informações da Assessoria de 
Comunicação
Ministério Público do Paraná

O Ministério Público do 
Paraná, por meio da 
1ª Promotoria de Jus-

tiça de Nova Esperança (Defe-
sa do Meio Ambiente), firmou, 
na última  semana, Termo de 
Ajustamento de Conduta com 
a Administração Municipal de 
Nova Esperança e de Uniflor 
para que seja viabilizado, até 31 
de dezembro deste ano, o Plano 
de Saneamento Básico de ambos 
os municípios (artigo 9º, inciso 
I da Lei n. 11.445/07 e Decreto 
Federal n. 7217/10).

Além disso, o Termo prevê 
que os Municípios deverão via-
bilizar orçamento e investimen-
to em obras de coleta e ligação 
predial de esgotos sanitários, 
transporte (via tubulação) e tra-
tamento com disposição final, 

com o objetivo de atingir 100% 
dos imóveis da zona urbana exis-
tentes em Nova Esperança e em 
Uniflor. O contrato de conces-
são, formalizado e assinado (2ª 
via), do Município com a Con-
cessionária responsável deverá 
ser apresentado à Promotoria de 
Justiça até data firmada 

As Prefeituras comprome-
tem-se, também, a não liberar ou 
aprovar, a partir da assinatura do 
Termo de Ajustamento de Con-
duta, qualquer novo loteamento 
sem que o loteador ou respon-
sável se responsabilize por obras 
de iluminação pública, águas 
pluviais, esgotamento sanitário, 
abastecimento de água potável, 
energia elétrica pública e domi-
ciliar e vias de circulação com 
pavimentação asfáltica de exce-
lente qualidade até a entrega das 
obras, entre outros acordos.

Números
Um dos problemas mais gra-

ves nas grandes periferias do 
Brasil é justamente a falta do sa-
neamento básico e é este um dos 

Ilustrativa

O termo também  prevê que os Municípios deverão viabilizar orçamento e investimento em 
obras de coleta e ligação predial de esgotos sanitários, transporte (via tubulação) e tratamento 

com disposição final, com o objetivo de atingir 100% dos imóveis da zona urbana existentes

fatores mais importantes da saú-
de porque de acordo com o meio 
onde vivem podem contrair e 
transmitir muitas doenças, in-
clusive por exemplo, doenças 
respiratórias, vermes e tantas 
outras. Portanto o acesso à água 
potável e algumas condições de 
higiene, muitas doenças podem 
ser evitadas diminuindo assim o 
custo com tratamentos.

O investimento no sanea-
mento básico é crucial na socie-
dade, já que cada R$ 1 investido 
em saneamento equivale a uma 
economia de R$ 4 na área de 

saúde, porque o saneamento bá-
sico representa medidas de pre-
venção.

Além disso, outro fator im-
portante do saneamento básico 
é a sua capacidade de criação de 
trabalho. No ano passado, este 
setor criou 64 mil postos de tra-
balho, o que significa um total de 
671 mil empregos criados direta 
ou indiretamente pelo setor do 
saneamento básico.

De acordo com números do 
Sistema Nacional de Informa-
ções sobre Saneamento  (SNIS), 
divulgado em Junho de 2012, a 

distribuição de água potável che-
ga a 81,1% da população. Relati-
vamente à coleta de esgotos, ela 
chega a 46,2% dos brasileiros.

Em 2004, segundo uma pes-
quisa conduzida pela Organi-
zação Mundial de Saúde, só no 
Brasil existiam 13 milhões de 
pessoas que não tinham acesso a 
um banheiro.

A Organização Mundial de 
Saúde define o saneamento bási-
co como "o controle de todos os 
fatores do meio físico do homem 
que exercem ou podem exercer 
efeito deletério sobre o seu bem-
-estar físico, mental ou social”. O 
saneamento básico tem como o 
seu principal objetivo zelar pela 
saúde do ser humano, tendo em 
conta que muitas doenças po-
dem se desenvolver quando há 
um saneamento precário.
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VIII Encontro Micro Regional de Serici-
cultura e o Encerramento do Concurso 
Prol Produtividade Safra 2012/2013

Programa Calçadas do Paraná

Na última quarta-feira 
(21/08), o prefeito de 
Floraí Fausto E. Her-

radon viajou até a capital para-
naense para formalizar o con-
vênio do programa Calçadas do 
Paraná. O evento contou com a 
participação dos prefeitos de to-
dos os municípios beneficiados, 
dos deputados estaduais, do 
secretário de desenvolvimento 
urbano Ratinho Jr, do governa-
dor Beto Richa e demais auto-
ridades;

O programa fornecerá R$ 
300 mil a fundo perdido para a 
construção de calçadas em ruas 
pavimentadas, próximo a cen-
tros de comércio e outros locais 
de grande fluxo de pessoas no 
município de Floraí.
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Alex Fernandes França
EM FOCO
alexnoroeste@hotmail.com

Arrombamento 
Situações de roubos a comerciantes em Nova Esperança, precedidas por 
arrombamentos de estabelecimentos coloca a população em estado de vigi-
lância. Um exemplo disto foi o Escritório Lex de Contabilidade, localizado 
na região central da cidade. A audácia dos bandidos chegou a tal ponto de 
praticar a ação em pleno meio dia, onde os comércios locais estavam em 
funcionamento. O interessante é que ninguém desconfiou da ação que além 
de vandalizar, (já que a porta foi arrombada), pertences pessoais e bens 
do escritório foram levados. A população infelizmente está à mercê deste 
tipo de ação. No dia em que este Jornal circulava, estampando na capa uma 
situação de arrombamento seguido de roubo, mais um comerciante, desta 
feita do ramo de livraria era lesado. Até uma bicicleta do tipo cargueira, que 
pertencia a uma loja de roupas infantis fora levada. Aonde vamos parar?

Local inadequado
Nova Esperança carece de um espaço adequado para apresentações tea-
trais. A Casa da Cultura, no andar superior do prédio do Banco do Brasil 
funciona muito bem para uma biblioteca, a exemplo da que lá está, porém 
quando há a necessidade de utilizar seu anexo, onde teoricamente há um 
“palco” com cadeiras para platéia, realmente deixa muito a desejar. Alguns 
dos muitos problemas é que, no palco há um pilar bem no centro e o mes-
mo não pode ser retirado, pois desta forma haveria o comprometimento da 
parte estrutural do imóvel. Tal pilar dificulta a visualização da platéia bem 
como a atuação de uma eventual peça teatral, a exemplo do que ali já ocor-
rera. Outra situação é que as cadeiras, estilo longarinas, estão no mesmo 
nível uma das outras, quando o correto seria tê-las no sentido decrescente, 
exatamente como as poltronas de cinema onde o expectador, quanto mais 
atrás estiver, mais alta tem a sua visão do palco. Cidades da região como, 
por exemplo, Pres. Castelo Branco, com uma população inferior à de Nova 
Esperança, possui uma Casa da Cultura de alto nível, confortável e muito 
bem instalada em região nobre da cidade. Com certeza, uma vez construído 
um anfiteatro decente, teríamos maiores possibilidades de trazer para cá 
peças teatrais e atrações artísticas dos mais variados gêneros. Quem sabe 
isso ainda acontecerá?

“Reequilíbrio financeiro”
Inconformado,a exemplo de toda a sociedade, com o alto índice de aciden-
tes no trevo de acesso a Atalaia, o leitor desta coluna Edmilson Avelar Silva  
encaminhou, já há algum tempo, um ofício à Viapar, concessionária de pe-
dágio responsável pelo trecho, cobrando obras naquele local no sentido de 
frear os crescentes números de ocorrências ali, invariavelmente seguidas de 
morte. Veja a resposta da Viapar: “As condições geométrica e de sinalização 
atendem as normas técnicas vigentes e fiscalizadas pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem. Existem obras de melhorias previstas em nosso Con-
trato para o local em 2015.       Quaisquer ações de antecipação, exclusão ou 
inclusão de obras em nosso rol de obrigações devem ser capitaneadas e au-
torizadas pelo DER/PR, pois contratualmente deve ser firmado Termo Adi-
tivo para manter o REEQUILÍBRIO FINANCEIRO necessário”, afirmou na 
época a Viapar. Minha conclusão: O reequilíbrio financeiro da empresa é 
mais importante do que as vidas que ao longo dos anos estão sendo ceifadas 
naquele ponto da BR 376. 

Áreas de mananciais
A lei que normatiza a ocupação de áreas de mananciais no Paraná passará 
por alterações, sugeridas pelo grupo de trabalho, coordenado pela Secreta-
ria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. As mudanças na cha-
mada Lei dos Mananciais (8.935/89) devem torná-la mais moderna, para 
garantir a ocupação ordenada, sem deixar de proteger o meio ambiente. A 
ocupação por habitações só deverá ser permitida se não houver qualquer 
despejo de esgoto. Investidores e moradores deverão garantir que o esgoto 
seja tratado ou ligado à rede do serviço de água e esgoto. Atualmente, essas 
áreas são ocupadas de forma irregular, levando todo o esgotamento sani-
tário diretamente aos rios que servem de abastecimento para a população. 

Cheques sem fundos
Os cheques sem fundos – devolvidos pela segunda vez pelas instituições 
bancárias, atingiram 2,03% do total de cheques compensados em julho. O 
resultado é maior que o registrado em junho (1,94%) e em julho de 2012 
(2%). No acumulado do ano (de janeiro a julho), os cheques sem fundos 
representaram 2,07% do total, ante 2,06% no mesmo período de 2012. Os 
dados divulgados esta semana são do Indicador Serasa Experian de Che-
ques sem Fundos.A Serasa destaca que a devolução de cheques por falta 
de fundos está na direção oposta à inadimplência geral do consumidor, 
que vem registrando quedas mensais. Entre as regiões, a Norte foi a que 
apresentou o maior percentual de cheques devolvidos (4,46%), enquanto a 
Sudeste registrou o menor nível (1,62%).
 
Celulares pré-pagos 
Justiça proibiu que as operadoras de telefonia móvel estabeleçam prazo de 
validade para créditos pré-pagos em todo o território nacional. A decisão 
foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), após recur-
so do Ministério Público Federal (MPF) contra sentença da 5ª Vara Federal 
do Pará que manteve a validade dos créditos de celulares pré-pagos. A de-
cisão deve ser cumprida em todo o território nacional, sob pena de multa 
diária no valor de R$ 50 mil, mas ainda cabe recurso. Para o relator do pro-
cesso, desembargador federal Souza Prudente, o estabelecimento de prazos 
de validade para os créditos pré-pagos de celular configura-se um confisco 
antecipado dos valores pagos pelo serviço público de telefonia, que é devido 
aos consumidores. O magistrado declarou nulas as cláusulas contratuais e 
as normas da Anatel que estipulem a perda dos créditos adquiridos após o 
prazo de validade ou que condicionem a continuidade do serviço à aqui-
sição de novos créditos. Souza Prudente proibiu, ainda, que as operadoras 
Vivo, Oi, Amazônia Celular e TIM subtraiam créditos ou imponham prazos 
de validade para sua utilização. As empresas também terão que reativar, no 
prazo de 30 dias, o serviço dos usuários interrompido em razão da expira-
ção dos créditos e restituir a exata quantia em saldo existente à época da 
suspensão.

Remédio manipulado – bula obrigatória
As Vigilâncias Sanitárias do Paraná começaram a fiscalizar o cumprimento 
da lei estadual que obriga farmácias de manipulação a fornecerem bulas 
magistrais junto a seus medicamentos. A medida é pioneira no país e preza 
pela segurança dos consumidores desse tipo de medicamento, que apresen-
ta os mesmos riscos de intoxicação que os remédios industrializados. As 
farmácias tiveram 180 dias para se adequar às novas normas e a partir de 
agora estarão sujeitas a sanções sanitárias em caso de descumprimento. As 
punições vão desde uma primeira notificação ou multa, até a suspensão do 
direito de manipulação e venda. Em algumas farmácias, o consumidor po-
derá escolher ainda entre a bula impressa ou a bula online, enviada através 
de email cadastrado no estabelecimento. O objetivo é que a pessoa tenha 
sempre acesso ao conteúdo da bula onde quer que esteja. Para garantir o 
cumprimento da lei das bulas em todo o Paraná, a Vigilância Sanitária tam-
bém conta com a ajuda da população. Caso alguém saiba de alguma farmá-
cia que não esteja cumprindo a nova norma é possível fazer uma denúncia 
por intermédio da Ouvidoria do SUS. A manifestação pode ser registrada 
pelo telefone 0800 644 4414,  ou pelo site www.saude.pr.gov.br (Ouvidoria).

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu 
seu único filho para que todo aquele que nele crer não 

pereça, mas tenha a vida eterna” – João 3.16

VIII Encontro Micro Regional de Serici-
cultura e o Encerramento do Concurso 
Prol Produtividade Safra 2012/2013

A tarde de sexta-feira 
16 de agosto de 2013 
foi movimentada 

quando Nova Esperança se-
diou o VIII Encontro Micro 
Regional de Sericicultura e 
o Encerramento do Concur-
so Prol Produtividade Safra 
2012/2013, numa iniciativa 
promovida pela Prefeitura 
Municipal de Nova Esperan-
ça, Secretaria Municipal da 
Agricultura e Abastecimento, 
Emater Fiação de Seda Bra-
tac e Secretaria de Assistên-
cia Social-CRAS, com apoio 
do Governo do Estado do 
Paraná, SEAB-Secretaria de 
Estado da Agricultura e do 
Abastecimento e Prefeitura 
Municipal de Nova Esperan-
ça.

O município de Nova Es-
perança é o maior produtor 
de casulos verdes do Estado 
com 15% da produção, com 
232 produtores, 361 barra-
cões, 383 toneladas de casu-
los verdes e um VBP de R$ 
4.242.960,00/ano.Segundo 
Oswaldo da Silva Pádua, ge-
rente da Câmara Técnica do 
Complexo da Seda do Estado 
do Paraná “No VIII Encontro 
Microregional e Concurso de 
Produtividade da Sericicul-
tura, pretende-se demonstrar 
a importância da atividade 
para o município e o Estado, 
como opção de diversificação 
para os agricultores familia-
res, bem como as inovações 
tecnológicas do setor, pers-
pectvas de mercado, bem 
como premiar os 9 campeões 
de produtividade “, concluiu 

Pádua.
O Secretário Municipal 

da Agricultura, Francisco 
Pereira Bezerra que deu as 
boas vindas a todos os parti-
cipantes do Encontro, fez em 
seu discurso um breve relato 
das atividades da sua Secreta-
ria durante estes 07 meses de 
atuação com destaque para 
o serviço de máquinas, hora 
trator e pá carregadeira, tota-
lizando 730 horas com total 
de 500 produtores atendidos 
neste período, finalizando 
com hora trator 480 horas e  
430 horas pá.

O prefeito Gerson Zanus-
so que abriu o Encontro des-
tacou aos centenas de convi-
dados presentes (cerca de 450 
pessoas) “a importância da 
sericicultura como ativida-
de produtiva, para o Estado 
do Paraná e particularmente 
para nós aqui de Nova Espe-
rança, sendo um bom negó-
cio para a agricultura fami-
liar” frisou o prefeito.

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

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

Terreno Jardim Sta. Cruz.
Quadra 1 lote 7 e 8. 367,20m².Valor 
R$100.000,00  Fone 3252-8218.

Apartamentos Residencial Araguaia – Rua 
Francisco Beltrão s/n –  Com 02 quartos, 
sala, cozinha, Bwc, área de serviço e uma 
vaga de garagem. Financiado na planta pelo 
programa Minha Casa Minha Vida ou direto 
pela Construtora (entrega até março de 2015). 
Fone 3252-8218.

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

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

- Apartamento – Edifício Acre – Rua Levi 
Carneiro – Centro –
02 quartos , sala, cozinha, área de serviço e 01 
vaga de garagem – Valor R$ 500,00 – Fone 
3252-8218. Vai desocupar até 15/09/2013.

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

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

Casa – Rua Nilo Cairo, 10 – (Esquina com Av. 
Felipe Camarão)
Com 03 quartos sendo uma suíte, sala, copa, 
cozinha, Bwc social, dispensa, área de serviço 
e garagem. Valor R$1.200,00 – Fone 3252-
8218.

Casa Rua Florianópolis, 151 – Jd Village, 
Com 03 quartos sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, dispensa e garagem.
Valor R$850,00 – Fone 3252-8218.

Casa Rua Osvaldo Barizon, 438 – Jd São José
Com 02 quartos, sala, cozinha,banheiro, área 
de serviço e garagem.Valor R$ 530,00. Fone 
3252-8218.

Casa Rua Primo Gazola, 143- Requião 3 
Com 02 quartos, sala, cozinha, área de servi-
ço, banheiro e garagem. Valor R$480,00 Fone 
3252-8218.

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COPA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA. EXCELENTE LOCALIZA-
ÇÃO - RUA MARINS ALVES DE CAMAR-
GO, 1378 - AO LADO DO SILVA PNEUS
R$550,00 - (44)98685200

APARTAMENTO CENTRO DE NOVA 
ESPERANÇA. AVENIDA 14 DE DEZEM-
BRO,789 - SOBRELOJA MANZOTTI 
IMÓVEIS - R$800,00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA
RUA VICTOR DO AMARAL, 95 - PROXI-
MO AO JAIME CANET - R$700,00
(44)98685200

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

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

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

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

CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO
03 DORMITÓRIOS, SALA,COPA COZI-
NHA, BWC SOCIAL,LAVANDERIA CO-
BERTA,01 VAGA DE GARAGEM,SALÃO 
DE FESTAS. RUA INÊS, 364- CONDO-
MÍNIO 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.
A infraestrutura já esta incluída no preço:
- Asfalto e Meio Fio;
- Galerias de águas pluviais;
- Luz e Energia;
- Rede de água;
- Arborização;
- Lotes demarcados;
- Rede de Esgoto.
Parcelamento em até 156 meses.
Parcelas a partir de R$ 358,34 mensais
(44)98685200 - (44)9838-4941

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

ATENÇÃO SRS. PROPRIETÁRIOS DE 
IMÓVEIS QUE QUEIRAM DEIXAR SOB 
NOSSA ADMINISTRAÇÃO, A IMOBI-
LIÁRIA MANZOTTI ESTA PRECISANDO 
PARA ATENDER CLIENTES NA LOCA-
ÇÃO  OU VENDA DOS MESMOS, NAS 
CIDADES DE NOVA ESPERANÇA, ALTO 
PARANÁ, PARANAVAÍ, ATALAIA, CRU-
ZEIRO DO SUL, PARANACITY, CASTELO 
BRANCO, MARINGÁ
CONTATO: 44-9838-4941 - 44-9868-5200
DEP. COMERCIAL E VENDAS

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

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

O Classificado do Jornal Noroeste

IMÓVEIS

VENDE

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

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

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

VENDE-SE EMPRESA DE SEGURANÇA
SEGURANÇA PERSONALIZADA PARA TODOS OS TIPOS DE 

EVENTOS. DEVIDAMENTE REGISTRADA, COM CNPJ.
CONTATO 9902.6346

VENDE OU TROCA 
CASA NA RUA MARQUÊS DO PARANÁ, 39

COM: 03 SALAS, 1 SUÍTE, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA
VALOR: R$600.000,00. CONTATO: 9824.2055 OU 3252-1384

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

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

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

AUTOMÓVEIS
Vectra 2.2 mpfi ano 2000 cor prata completo - Vendo ou troco por 

carro de maior valor - Fone 99721442  ou 99513293

ALUGA
AGÊNCIA DO 

TRABALHADOR
NOVA ESPERANÇA-PR

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
trabalhar no Frangos Canção de Paranavaí. 
Interessados comparecer dia 27/08 ás 14h30 
na Agência. 

Vaga para trabalhar como ZELADORA, 
cobrindo férias de um mês. Interessadas 
comparecer na agência do trabalhador até o 
dia 27/08.

PRECISA-SE URGENTE - Vaga para 
MECÂNICO de caminhão com experiência 
em ar e  hidráulica. Interessados comparecer 
na Agência do trabalhador para maiores 
informações.

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

Vagas para SOLDADOR EXTERNO, 
LAMINADOR, AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO, MAÇARIQUEIRO, MONTADOR, 
SOLDADOR, para trabalhar na PASSAFA-
RO. Os interessados comparecer dia 28/08 
às 08h30 na Agência do trabalhador para 
entrevista.

Vaga para MOTORISTA (CNH-C/D/E), 
OPERADOR DE TRATOR (CNH B), EN-
GATE DE CARRETINHA, SOLDADOR, 
LAVADOR, AUXILIAR DE LABORATÓ-
RIO DE ÓLEO, AJUDANTE GERAL (PL
ANTIO,VINHAÇA,INDÚSTRIA,HERB
ICIDA) para trabalhar na USINA SANTA 
TERESINHA de Iguatemi. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha.

Vagas para AUX DE PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL, AUX DE PRODUÇÃO 
AGRICOLA, AUX ADMINISTRATIVO, 
MOTORISTA, TRATORISTA, LUBRI-
FICADOR, MECÂNICO, BORRACHEI-
RO, para trabalhar na USINA ALTO ALE-
GRE de Colorado, com direito a Transporte 
e Cesta básica. Interessados comparecer na 
Agência para preenchimento da ficha.

Vagas para AJUDANTE DE PESQUISA 
AGRICOLA para Safra 2013/2014 na em-
presa RURÍCULA.  Os interessados devem 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha de inscrição.

Vagas para AUXILIAR DE FABRICA-
ÇÃO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E 
AJUDANTE DE CARGA E DESCAR-
GA. Interessados comparecer na Agência 
do trabalhador. 

HÁ VAGAS PARA:

Dia 05/09 começa o 2º módulo dos cursos 
gratuitos das telessalas. O módulo será: 
PORTUGUÊS E MATEMÁTICA 
BÁSICA.  Maiores informações procure a 
Agência do Trabalhador.
 
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
AJUDANTE GERAL
ALINHADOR DE PNEUS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PPD)
AUXILIAR ALMOXARIFADO
AUXILIAR DE PADEIRO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE SOLDADOR
CABELEIREIRA
CAIXA 
CALDEIREIRO
CONFEITEIRO
CONTROLE DE QUALIDADE
COSTUREIRA EM GERAL
COZINHEIRA / AUXILIAR DE CO-
ZINHA
ELETRICISTA DE AUTOS
ELETRICISTA INDUSTRIAL
ENCANADOR
ESTETICISTA
FECHADEIRA DE BRAÇO (COSTU-
RA)
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
MANICURE
MARCENEIRO
MONITOR DE ALARME INTERNO / 
EXTERNO.
MOTORISTA CARRETEIRO
MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK
MOTORISTA ENTREGADOR
OPERADOR DE GUINDASTE MÓVEL 
E MUNK
PINTOR DE AUTOMÓVEIS
PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, 
INGLÊS, INFORMÁTICA E MANU-
TENÇÃO
PROMOTOR DE VENDAS
REPOSITOR DE MERCADORIAS
SERRALHEIRO
TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO / 
INTERNO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TRABALHADOR RURAL
VENDEDOR
VENDEDOR DE SERVIÇOS
VENDEDOR EXTERNO

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

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

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

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

UM SÍTIO DE 2,65 ALQUEIRES 
ARRENDADO COM MANDIOCA, 
BARRACÃO BICHO DA SEDA, 01 CASA. 
VALOR:R$200.000.00 - ACEITA CAMI-
NHÃO OU CASA DE MENOR VALOR EM 
NOVA ESPERANÇA - BARÃO DE LUCE-
NA - (44)98685200 - (44)98384941

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL JOMAR
APARTAMENTO NOVO
 Apartamentos com 70 mt²:
* 02 Dormitorios sendo 1 Suite 
* Sala Estar/Jantar
* cozinha
* Bwc Social 
* Area de Serviço 
* 1 Vaga para Garagem 
Àrea de Lazer:
* Salão de Festa todo mobiliado 

* Playground
Excelente localização situado na Rua Emilia-
no Perneta Próximo ao Parque das Grevilhas
(44)98685200 - R$165.000,00
ACEITA FINANCIAMENTO

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

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

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITÓRIOS (SENDO 01 SUITE),  02 
SALAS AMPLAS, BWC SOCIAL, DES-
PENSA, COZINHA, LAVANDERIA, CHUR-
RASQUEIRA - EXCELENTE LOCALIZA-
ÇÃO. RUA ULISSES ROSEIRA ESQUINA 
COM VEREADOR JOSÉ GAZOLA, 363
R$265.000.00 - (44)98685200

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

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

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

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

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

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

CHÁCARA DE LAZER RECANTO 

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

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

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA, GARAGEM COBERTA - 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - EDIFÍCIO 
CAICÓ - R$550,00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
02 SALAS AMPLAS, COZINHA, BWC SO-
CIAL, GARAGEM COBERTA. RUA LORD 
LOVAT - EDIFÍCIO CAICÓ - R$550,00
(44)98685200
 
KITNET COM 01 DORMITÓRIO, SALA, 

COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
AVENIDA 14 DE DEZEMBRO,789 
-CENTRO - R$495,00,COM ARMÁRIO 
NA COZINHA, (INCLUSO ÁGUA, GÁS E 
CONDOMÍNIO) (44)98685200

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

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

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

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 02 
DORMITORIOS, SALA, COPA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA. RUA ANA NERY,288 PROXI-
MO A APAE - R$560,00 - (44)98685200
(44)98384941

MÚSICA
Cantor Lud Rosa vem 

a Nova Esperança 
lançar seu 5º CD

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O evento de lançamento do seu novo 
trabalho, sob o título “Antes que o dia se 
acabe” será no próximo sábado, dia 24 
com reapresentação no domingo, 25 de 
agosto na IMUNE em Nova Esperança.

O cantor e compositor gos-
pel Lud Rosa estará no 
próximo final de semana 

em Nova Esperança por ocasião 
do lançamento de seu 5º CD. O 
evento será na Igreja Missioná-
ria Unida, localizada na Avenida 
Maringá (próximo à Pizzaria Fu-
gão Di Lenha). O cantor tem mais 
de 25 anos de música. Cantou no 
universo sertanejo, onde fez gran-
de sucesso e atingiu a meteórica 
marca de 100 mil CDs. vendidos, 
tendo se apresentado em palcos de 
todo o Brasil.

Em 1999 o cantor converte-
-se ao cristianismo e abandonou a 
chamada carreira “secular”, abra-
çando o segmento gospel, colo-
cando sua vida no altar e à inteira 
disposição do reino de Deus.

Ao longo destes 14 anos tem 
viajado por todo o país, ministran-
do a palavra de Deus com música 
e pregações.

Também tem realizado diver-
sos shows com vários ícones do 
cenário gospel nacional, a exem-
plo de Andre Valadão, David 
Quinlan, Banda Resgate, Maria-
na Valadão,Aline Barros, Thales 
Roberto entre outros. Participou 
também de vários programas de 
rádio e da televisão.

Os horários dos cultos/apre-
sentação será, tanto no sábado 
quanto no domingo, com inicio  
marcado para as 19h.30min. A en-
trada é franca.

Divulgação

Cantor e compositor Lud 
Rosa fará o lançamento 

do seu 5º trabalho: “Antes 
que o dia se acabe”.
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COLHEITA SABOROSA

Agricultores de Nova Esperança 
buscam referência na produção 

de morangos orgânicos
Morango orgânico tem se 

tornado uma opção susten-
tável para produtores, con-
sumidores e meio ambiente

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A produção de moran-
gos orgânicos está em 
pleno vapor em Nova 

Esperança. A cidade conhecida 
nacionalmente como “capital da 
seda”, produz agora essa fruta 
vermelha que chama a atenção 
devido o seu bonito aspecto e 
qualidade.

No Sítio São Francisco de 
Assis, na Estrada Bom Jesus há 
poucos quilômetros do centro 
de Nova Esperança, os irmãos 
José Garcia Jodar (Zezinho) 
e João Francisco Garcia Jodar 
(Kiko) com o auxílio do cunha-
do João Ricardo Siqueira Neto, 
cultivam na propriedade de 14 
alqueires em apenas 5.000 me-
tros os “Morangos Jodar – Or-
gânicos”.

O período de colheita da fru-
ta foi iniciado no final de junho 

O produtor de morango orgânico José Garcia Jodar exibe 
as frutas produzidas em uma área de 5.000 metros no Sítio 

São Francisco de Assis na Estrada Bom Jesus

Fotos José Antônio Costa

e segue até novembro. No Sítio 
São Francisco de Assis a média 
de morangos colhidos diaria-
mente chega a 180 kg. Ao todo 
são 41.000 pés de morangos que 
geram emprego para quase 20 
pessoas. “Temos as variedades 
Dover e Toyonaka, esse último 
é menor, porém tem mais sabor 
e está sendo plantado em fase de 
teste”, explicou o agricultor José 
Garcia Jodar.

O principal produtor da fru-
ta no país é Minas Gerais, porém 
o Paraná, junto com São Paulo e 
Rio Grande do Sul também dis-
putam uma fatia do mercado na-
cional. No ano passado, segundo 
o Departamento de Economia 
Rural (DERAL) da Secretaria de 
Estado da Agricultura, foram co-

lhidas 16.269 toneladas. O mo-
rango é plantado em uma área 
total de 577 hectares do Estado, 
em 155 municípios. A produção 
brasileira de morango está cres-
cendo e contabiliza cerca de 100 
mil toneladas/ano com área ocu-
pada de 3.500 ha. Estima-se que 
apenas 1% desse total seja culti-
vado no sistema orgânico.

  
ORGÂNICO X CONVENCIO-

NAL
Os morangos orgânicos 

produzidos na propriedade da 
família Jodar estão registrados 
no Produto Orgânico do Brasil 
sob a responsabilidade técnica 
do agrônomo da Emater - Jorge 
Ogassawara.

“A agricultura orgânica não é 
só o cultivo sem o uso de agrotó-
xico e adubos químicos. Ela deve 
passar por um período de adap-
tação e obedecer a várias exigên-
cias. Para ser considerado um 
produto orgânico, por exemplo, 
é necessário um selo de certifica-
ção, emitido por entidades como 
a ECOCERT BRASIL, ou o IBD”, 
alerta Ogassawara.

As características botâni-
cas do morango sendo a parte 
comestível constituída por um 
receptáculo carnoso e suculento 
vulgarmente chamado de “fruto” 
aliadas ao uso intensivo de agro-
tóxicos para controle de doenças Os morangos saem da propriedade já embalados e 

abastecem Nova Esperança, Paranavaí e Maringá

e pragas facilitam o acúmulo de 
resíduos químicos. Além disso, 
o rápido amadurecimento e a 
impossibilidade de descascar o 
fruto acentuam o problema para 
quem consome o morango con-
vencional.

Apesar de menor produtivi-
dade, a relação benefício/custo 
no sistema orgânico acaba sendo 
superior ao convencional, geran-
do uma receita líquida adicional 
para o orgânico. O menor inves-
timento em insumos (que pode 
diminuir o custo de produção 
em 50%) e, principalmente, o 
maior preço recebido na venda 
do produto orgânico (que pode 
ser de 30 a 50% acima do con-
vencional) viabilizam o sistema, 
destacadamente nas proprieda-
des agrícolas familiares, como é 
o caso do Sítio São Francisco de 
Assis.

PRODUÇÃO:
Os morangos produzidos na 

propriedade da família Jodar em 
Nova Esperança estão associados 
a “POMAR Orgânico” – Asso-
ciação dos Produtores Orgânicos 
de Maringá, e possuem  certifica-
ção da ECOCERT BRASIL, que 
possui validade em todo territó-
rio nacional.

Há quase 10 anos produzin-
do sem agrotóxicos, Zezinho 
Jodar explicou a reportagem al-
gumas peculiaridades do produ-
to orgânica. “É necessário uma 
barreira antes da plantação pois 
o orgânico não permite nada de 
resíduos. Cada pé de morango 
produz de 500g a 600g durante 
os 5 meses de colheita”, afirmou.

A importância da produção 
na linha orgânica para o meio-

-ambiente é que não polui os rios 
e nem o solo, não mata insetos e 
aves benéficas à lavoura, além de 
preservar as matas ciliares. “Não 
é só o uso de agrotóxicos e adubo 
orgânico, tem uma série de fato-
res”, explicou Zezinho Jodar. 

A certificação para o produto 
orgânico é por área. Na proprie-
dade existem áreas destinadas 
ao plantio dos morangos, sendo 
que a cada ano uma área é uti-
lizada. A rotatividade no uso 
dos locais, de acordo com Zezi-
nho, garante produção maior e 
de melhor qualidade. “O volu-
me de produção varia de ano a 
ano, dependendo do clima, este 
ano plantamos cerca de 41.000 
mudas, nosso maior problema é 

mão de obra”.
Como repelentes naturais 

a joaninha combate o pulgão e 
um pequeno inseto apelidado na 
propriedade como “ligeirinho” 
come o ácaro do morango.

Em Nova Esperança os mo-
rangos são entregues nos Su-
permercados Camilo e Gazolla, 
além de algumas panificadoras e 
confeiteiras. A fruta ainda é leva-
da para Paranavaí e distribuída 
na Loja de Orgânicos do Mer-
cado Municipal de Maringá. A 
propriedade possui câmara fria 
onde armazena cerca de 4.000 kg 
de fruta congelada que são utili-
zadas durante o ano no progra-
ma compra direta.

Cerca de 600 estudan-
tes das escolas munici-
pais de Floraí recebe-

ram kit de saúde bucal

Foi realizado dia 29 de ju-
lho, na Escola Elena Ma-
ria Pedroni, e no dia 19 de 

Agosto no CMEI Menino Jesus,  
a distribuição de kits de saúde 
bucal composto por uma escova, 
um creme e um fio dental, for-
necidos pela Secretaria de Saúde 
de Floraí. Cerca de 600 estudan-
tes receberam o material, além 
disso, os alunos são instruídos 

todas as segundas-feiras pela 
dentista Tainá Celória, do qual 
realiza bochecho com flúor por 
um minuto e demonstra como 
escovar e usar o fio dental. Além 
de prevenir o aparecimento de 
cáries, o bochecho pode reverter 
lesões iniciais nos dentes, porque 
o flúor consegue remineralizar o 
dente, promovendo a reposição 
do cálcio.

Associação Floraiense 
de Esportes inicia 

temporada na LFNE

No último domingo 
(18/08/2013) aconteceu 
o jogo válido pela 2ª ro-

dada da LFNE (Liga de Futebol de 
Nova Esperança) na modalidade 
amadora, a Associação Floraien-
se de Esportes recebeu o Nacio-
nal de Terra Rica – PR no estádio 
Orlando Peron em Floraí, onde 
os donos da casa lutaram, mas 

não conseguiram evitar a derrota 
por 0x1 para os visitantes. Esta é 
a segunda derrota que o time do 
técnico “Lula” sofre na liga, a pri-
meira aconteceu em Mandagua-
çú no dia 04/08 contra o União 
Lata Velha por 2x1, o próximo 
jogo está agendado no dia 01/09 
contra o mesmo Nacional porém 
o jogo será em Terra Rica

No dia 14.08.13 foi realizado com a presença de autoridades 
e representantes das empresas o evento de encerramento 
do Projeto Adolescente Aprendiz/ 2012 que finalizou com 
sucesso, dispondo ao mercado de trabalho adolescentes e 
jovens com experiência e preparados com conhecimento 

teórico concluindo o do curso  "Aprendizagem em Serviços 
Administrativos" ministrado em parceria com o  SENAC/ PR.

1° Copa Amidos Pasquini Futebol Suiço
Campo: Pasquini 24/08

14:15 - Sucão C.E x Ardengui Seguros
15:15 - D.E.C/Tessarolo x Servopa
16:15 - Nelore Valente x Natucor

Campo: MRG
14:15 - Amigos F.C x Top Farma/Auto Escola Regional

15:15 - Tokio/Gebon x Agro Brasil/Farmais
16:15 - MRG/Fido Dio x Auto Elétrica Hernandes
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É o fim das Apaes?
Com a ideia de atender os alu-

nos especiais nas escolas de 
ensino regular, o novo Plano 

Nacional de Educação (PNE) está 
prevendo o fim das Apaes (Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais) de todo o Brasil. As Apaes se 
mobilizam contra a mudança na Meta 
4 e temem as consequências.

O temor está relacionado ao 
relatório do senador José Pimentel 
(PT-CE) ao PNE (PLC 103/2012), 
aprovado na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE). Segundo o texto, 
o atendimento escolar aos estudantes 
com deficiência, transtornos globais 
de desenvolvimento ou superdotação 
deve ser universalizado na rede regu-
lar de ensino.

A bancada do PSDB no Senado 
já firmou posição em defesa do texto 
original aprovado pela Câmara dos 
Deputados, que preserva os direitos 
das pessoas com necessidades espe-
ciais.

A alteração na Meta 4, como quer 
o senador petista, pode acabar com as 
escolas especiais, como as Apaes, ao 
interromper os repasse de recursos 
pelo governo federal. A proposta con-
gela, em 2016, as matrículas nas en-
tidades e, a curto prazo, vai esvaziar 
a capacidade financeiras das escolas 
sem fins lucrativos, inviabilizando sua 
manutenção.

A idéia do governo, via sua base 
no Senado, é transferir para a rede de 
ensino normal as pessoas com defi-
ciência, decisão contra a qual sobram 
argumentos contrários.

Basta conhecer o atendimento da 
APAE para comprovar como alguns 
políticos estão equivocados quanto 
à instituição. Conheço o trabalho da 
APAE de Nova Esperança, a dedica-
ção do diretor professor João Joraci 
Zanchetti além do atual presidente 
Aylton de Deus Mateus. Seria injusto 
se não lembrasse o amor dos profes-
sores, funcionários e demais profis-
sionais no trato com os alunos, além 
de toda estrutura física que a APAE 
local possui bem como sua participa-
ção ativa na sociedade com mostras 
natalinas que se superam a cada ano 
chancelam o trabalho da escola. Toda 
vez que vou aquela instituição fico 
emocionado com a superação dos 
alunos em apresentações que refor-
çam importância do trabalho funda-

mentado no amor ao próximo.
Hoje o Paraná tem cerca de 350 

sedes da APAE e atende aproxima-
damente 41 mil pessoas em todo o 
estado. No Brasil, a APAE é pioneira 
na área de assistência, estando pre-
sente em mais de 2 mil municípios. 
De acordo com dados do IBGE, o 
país tem mais de 24,5 milhões de pes-
soas com deficiência, o que equivale a 
14,5% da população. 

Está evidente que a “Meta 4” pre-
judica as instituições de atendimento 
aos excepcionais, pois obriga a inclu-
são de estudantes com necessidades 
especiais na rede regular de ensino, 
isso acabaria com a função da Apae 
e de outras escolas especiais. A inclu-
são não é tão simples. Quem sabe um 
estudante com Síndrome de Down 
pode até se adaptar, pois é uma pes-
soa que socializa com mais facilidade, 
mas e uma pessoa com uma deficiên-
cia intelectual mais complexa e que 
precisa de um atendimento terapêuti-
co específico? É bem mais difícil fazer 
essa criança interagir com as outras 
crianças em uma escola comum. 

A questão da inclusão é impor-
tante e necessária, mas as escolas 
normais não estão preparadas para 
dar conta da demanda, pois existem 
pessoas que exigem cuidados diferen-
ciados, só ofertados nas instituições 
especializadas.

O texto do PNE está no Senado 
aguardando deliberação da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) e não tem data para ser votado. 
O governo federal ainda trabalha pela 
manutenção do texto modificado pe-
los senadores.

Membros da Apae de todo o país 
querem que a população seja ouvida 
sobre essa possibilidade de enfraque-
cimento das escolas especiais e possa 
ter o direito de optar entre a educa-
ção a ser ofertada pela rede pública e 
o atendimento especializado já insti-
tucionalizado, antes da aprovação do 
PNE.

Creio que as lições do recente 
movimento social realizado em todo 
Brasil, o “#vemprarua” ainda não 
serviram para alguns políticos, o tra-
balho de instituições como é Apae é 
importante pois além de toda estru-
tura existem pessoas preparadas e es-
peciais para lidar com pessoas ainda 
mais especiais.

 “E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como 
ao Senhor, e não aos homens”. Colosenses 3:23
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Pesca na praia
Perguntas mais freqüentes 

SEPARADOS NA MATERNIDADE

João Pinheiro – Chalana Móveis 
e Confecções

Tio Chico da Família Adams

Sebastião Carlos Pinto – 
“Tião” (Autônomo)

José Serra

“Radesh” – personagem de 
Marcius Melhem na novela 

Caminho das Índias

Glória Perez

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

nossos colegas, profissionais da imprensa

44 3252-0898

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

ZEZÃO

Kamila Pereira Barreto – 
Empório Saúde

Tatá Werneck – Atriz, 
comediante e publicitária

Captura de dois exemplares do peixe 
Cherne Polveiro (Polyprion america-

nus). A pesca foi em alto mar.

Divulgação

O que eu devo saber para fa-
zer uma boa pescaria no mar? 

Pescar no mar não é a mes-
ma coisa que pescar em um rio 
ou represa. As diferenças tam-
bém não são simples como so-
mente o tipo de água e de peixes. 
A pesca em água salgada requer 
uma série de conhecimentos so-
bre os fenômenos da natureza 
(climáticos, gravitacionais, etc), 
bem como profundo conheci-
mento de navegação. Mas não 
se preocupe se você não tiver 
todo esse conhecimento. Bas-
ta contratar os serviços de um 
bom guia de pesca, afinal de 
contas, ninguém pode ser bom 
em tudo; cada qual no seu ramo 
de atividade.

Que fatores naturais e físi-
cos influenciam na pesca ma-
rítima? 

O mar sofre influência de 
fatores naturais como correntes 
de vento, correntes marítimas, 
temperatura do ar e da água, 
e fatores físico-gravitacionais 
como as marés, ligadas dire-
tamente ao movimento do Sol 
e da Lua. Pela sua enorme ex-
tensão, o mar está sujeito a que 
ocorram vários desses fenôme-
nos ao mesmo tempo, que irão 
influenciar as suas condições 
em locais distantes das fontes 
dos fenômenos.

Assim, um furacão que atin-
ge a América Central poderá in-
fluenciar a costa norte Brasilei-

ra, fazendo com que aumente o 
comprimento e a freqüência das 
ondas que chegam até essa loca-
lidade, como também é possível 
que, num tranqüilo dia de pou-
co vento em Santos, termos on-
das mais altas sem um motivo 
aparente, pois o centro do fenô-
meno encontra-se a centenas de 
quilômetros longe dali.

Qual a importância do guia 
de pesca perante esse quadro? 

O bom guia de pesca, além 
de possuir embarcação apro-
priada com condições de “en-
frentar” uma situação adversa 
de mar, também deve ter pro-
fundo conhecimento de navega-
ção e condições meteorológicas, 
para que não seja surpreendido 
por um temporal.

Esses são os requisitos mí-
nimos para que se realize uma 
pescaria com segurança, que é 
o mais importante. Também é 
importante salientar que além 
dos aspectos relativos a nave-
gação, também diferenciamos 
um guia de outro pela sua expe-
riência profissional como guia 
turístico de pesca o que inclui 
o conhecimento das espécies 
de peixes mais procuradas, in-
cluindo seus hábitos compor-
tamentais (alimentação, habi-
tat, etc), o conhecimento dos 
melhores pontos para pesca e 
o seu “feeling”natural, ou seja, 
seu dom de acertar o pesqueiro 
certo no horário certo para que 
se tenha o máximo de produ-
tividade possível durante uma 
pescaria. Parece simples mas 
é muito raro a gente encontrar 
esse tipo de guia.

O que é uma embarcação 
apropriada? 

Uma embarcação apropria-
da para pesca em alto mar, é, 
sem duvida nenhuma, aquela 
que é construída para navegar 

em alto mar. Parece brincadeira 
mas tem muito mau profissional 
utilizando embarcações impró-
prias para a navegação maríti-
ma, pondo em risco a vida de 
seus passageiros. 

Uma construção apropriada 
e mais robusta, como a espessu-
ra e a qualidade da madeira uti-
lizada, o seu projeto hidrodinâ-
mico com flutuação positiva ,ou 
seja, mesmo que seu convés seja 
invadido por grandes ondas, a 
água escorre para fora do bar-
co sem nenhuma conseqüência 
para a navegação segura,muito 
diferente das escunas que são 
projetadas para passeios em 
águas abrigadas. Outros fatores 
muito importantes são a manu-
tenção preventiva, possuir um 
bom sistema de comunicação 
(pelo menos 2 rádios — um 
VHF e um PX — ecobatímetro, 
bússola, GPS, e todos os equipa-
mentos de segurança exigidos 
pela capitania dos portos. 

Qual a formação que um 
guia deve ter para ser classifi-
cado como um bom “coman-
dante”?

Sem dúvida, Mestre Arrais 
profissional é o mínimo reque-
rido para transporte de passa-
geiros e fretamento profissional. 
A habilitação a Mestre Amador 
não permite que se conduza em-
barcação para fins comerciais, 
como o caso de fretamento para 
passeio e turismo de pesca. O 
Mestre Arrais profissional pos-
sui uma formação mais ampla 
e com mais experiência, com 
pelo menos dois anos de embar-
que como marinheiro de pes-
ca profissional, e só depois um 
curso intensivo de, no mínimo, 
6 meses na marinha do Brasil, 
onde aprende código Morse, 
Ripeam (regulamento interna-
cional para evitar abalroamento 
no mar), mecânica de motores, 
primeiros socorros, combate a 
incêndio, legislação marítima , 
além da parte de navegação por 

instrumentos (eletrônicos e tra-
dicionais). 

Bastaria você se perguntar 
para qual “Mestre” você entre-
garia a sua vida, o amador ou o 
profissional. 

E qual o conhecimento que 
ele deve ter para ser um bom 
guia de pesca? 

Como você já viu, ser um 
guia de pesca de alto mar exige 
muito conhecimento, responsa-
bilidade e dedicação. Além de 
ser o responsável pela segurança 
dos pescadores deverá ter habi-
lidades extras para assegurar um 
completo sucesso na pescaria. 
Como em todas as profissões, 
sempre existirá o profissional 
que pela sua dedicação, conhe-
cimento profundo e experiência 
se sobressairá aos demais. Se 
além disso possuir acentuado 
gosto pela profissão aliado ao 
“dom” de farejar os peixes, cer-
tamente sua pescaria estará em 
excelentes mãos.

Quem vai gostar das Cenas “Censuais” é 
o professor de português rsrsrsrsrsrs

Várias interpretações: Assassinado por marido 
traído: Marido de quem? Dele ou da outra?

SEPARADOS POR UMA PERUCA

ERROS DA IMPRENSARR S
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instrumentos (eletrônicos e tra-
dicionais). 

Bastaria você se perguntar 
para qual “Mestre” você entre-
garia a sua vida, o amador ou o 
profissional. 

E qual o conhecimento que 
ele deve ter para ser um bom 
guia de pesca? 

Como você já viu, ser um 
guia de pesca de alto mar exige 
muito conhecimento, responsa-
bilidade e dedicação. Além de 
ser o responsável pela segurança 
dos pescadores deverá ter habi-
lidades extras para assegurar um 
completo sucesso na pescaria. 
Como em todas as profissões, 
sempre existirá o profissional 
que pela sua dedicação, conhe-
cimento profundo e experiência 
se sobressairá aos demais. Se 
além disso possuir acentuado 
gosto pela profissão aliado ao 
“dom” de farejar os peixes, cer-
tamente sua pescaria estará em 
excelentes mãos.
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Existe vários mitos e verdades que envolvem o sexo anal, esta é uma 
prática que faz parte de inúmeras mentes masculinas, mas uma prática 
difícil e dolorosa para as mulheres.

Para que o sexo aconteça de uma forma mais prazerosa o segredo é 
que realmente os dois estejam a fim, afinal o sexo deve ser sinônimo de 
prazer e não de prestação de serviço.

O ideal é partir para a prática anal depois de muitas preliminares 
onde incluam beijos, abraços, carícias por todo o corpo. Tudo para que 
a mulher fique bastante excitada. É dessa maneira que o corpo feminino 
se prepara para o sexo anal. A prática requer alguns cuidados especiais 
como o uso de lubrificantes a base de água, já que o anus não apresenta 
lubrificação natural, o uso de preservativo é primordial para evitar possí-
veis infecções. Quando o casal decidir praticar o sexo vaginal a camisinha 
deve ser trocada para que não contamine a vagina.

O risco de se manter uma penetração anal sem preservativo ocorre 
quando o pênis arrasta matéria fecal, que é introduzida depois na vagina 
da mulher, contaminando com bactérias. A higiene do pênis com água 
e sabonete não minimiza a contaminação; os microorganismos não são 
removidos com água e sabão, estes são microscópicos e se aderem nas 
dobras da pele.

O homem também é prejudicado, pois se não estiver de camisinha, as 
bactérias podem subir pela uretra, alcançando próstata e bexiga. A situa-
ção se agrava após a relação sexual, pois a abundancia de solução de con-
tinuidade na uretra facilita o deslocamento de bactérias caudadas como a 
E. coli. A camisinha, no sexo anal, só protege o homem.

 Constantes infecções e agressões aos órgãos sexuais e seus anexos, 
podem levar até mesmo ao câncer. As mulheres sofrem com o câncer do 
epitélio vaginal, câncer de colo de útero e câncer no próprio útero, cau-
sado pelas constantes infecções e agressões de bactérias, fungos e vírus, 
levando à formação de lesões e depois ao tumor.

Anatomicamente, o ânus não suporta a fricção do ato sexual, cau-
sa fissuras e pode comprometer o esfíncter anal, dependendo de como o 
sexo é praticado. Esse tipo de penetração não traz prazer à mulher, pois 
não existem plexos nervosos de estímulo ao prazer nesta região do in-
testino. O prazer vem de estímulos secundários à penetração de outras 
zonas erógenas.

Os homens justificam a necessidade pelo sexo anal por este orifício 
ser mais apertado em relação à vagina, o que este pode estar fazendo e 
informando a sua parceira que existe exercícios que fortalecem os mús-
culos que circundam a parede vaginal e podem melhorar o desempenho 
sexual da mulher.

O sexo anal não é uma forma saudável da prática sexual. A mulher, 
principalmente, é alvo de constantes infecções e problemas. Caso o casal 
realmente sinta a necessidade desta prática deve ser feito com carinho 
cuidado e principalmente respeitando os limites do corpo humano.

Sexo anal faz bem ou 
mal para a saúde?

Ong Ninho da Águia - Entrega 
Prêmios de Ação entre Amigos

Ganhadores: 
1º prêmio - 01 Carro 0 Km - Leandro Nogueira e Luiz Picoli

2º Prêmio - Tv - Amigos do Sigredi
3º Prêmio - Bicicleta - Ayrton de Deus Mateus

4º Prêmio - Máquina Fotografica - Mauro dos Santos
Em nome da direção agradecemos a todos que colabora-

ram. Nosso muito obrigado.

Jogos Escolares 
do Paraná - Mais 

uma medalha

Rua do Skate

Floraí

Com apoio da Prefeitura 
Municipal e Departa-
mento de Esportes a 

equipe feminina de handebol 
do Colégio Urbano Pedroni de 
Floraí, junto do seu treinador 
Adilson "Piuí" Ferreira conquis-

Neste ultimo sábado 
(17), com apoio da 
Prefeitura Municipal 

teve inicio mais um projeto do 
Departamento de Esportes de 
Floraí, a “Rua do Skate” que 
contou com mais de 25 skatis-
tas. Segundo os diretores de 

tou o 3º lugar nos Jogos Escola-
res do Paraná - fase final, que foi 
sediado por Foz do Iguaçu de 09 
a 17 deste mês. Na disputa pelo 
terceiro lugar, as floraienses ven-
ceram a equipe de São Miguel do 
Iguaçu por 23 X 11.

esportes do município Welling-
ton Kitsu e João Antônio o pro-
jeto será implantado no mínimo 
uma vez por mês em ambientes 
adaptados, diversificando e am-
pliando ainda mais as modali-
dades esportivas praticadas no 
município.

TIRO DE GUERRA 
COMEMORA O “DIA 

DO SOLDADO”

O Tiro de Guerra 05-016 
iniciou as comemorações 
referentes ao “Dia do 

Soldado”, onde ao longo de toda a 
semana realizou varias atividades 
com os atiradores, contando com 
a participação da comunidade de 
Nova Esperança.

O “Dia do Soldado” é come-
morado no dia 25 de agosto, por-
que nessa data no ano de 1803 
– nascia, na cidade de Estrela, no 
Estado do Rio de Janeiro, Luiz Al-
ves de Lima e Silva, o futuro Du-
que de Caxias e hoje patrono do 
Exército Brasileiro.

A data valoriza o profissional 
militar brasileiro, inegável legado 
do Duque de Caxias, “o Pacifica-
dor” que manteve o Brasil unido, 
durante o Período Imperial, paci-
ficou províncias de norte a sul do 
País, lutou contra o invasor estran-
geiro e restabeleceu a paz na Ba-
cia do Prata e tratou a todos com 
singular humanidade, anistiando 
e servindo de referência aos bra-
sileiros. 

As atividades desenvolvidas 
pelo Tiro de Guerra durante a Se-
mana foram as seguintes:

- 20 Ago – realizou o hastea-
mento da Bandeira e canto do 
Hino Nacional na Escola Munici-
pal Nice Braga;

- 21 Ago – recebeu a visita dos 
alunos do Projeto PIA, realizou o 

hasteamento da Bandeira, canto 
do Hino Nacional e exposição de 
material. 

- 22 Ago – Iniciou as Olimpía-
das Internas do TG com a modali-
dade de Cabo de Guerra e Corrida 
de Revezamento, que foi realizado 
nas proximidades do Campo Mu-
nicipal (campão).

- 23 Ago – Torneio de futebol 
e competição de desmontagem de 
armamento realizada nas depen-
dências do TG.

As comemorações encerram-
-se no dia 24 de agosto onde será 
realizada nas dependências do 
Tiro de Guerra uma Formatura 
alusiva ao Dia do Soldado, onde, 
o 1º Sargento Santos Silva convida 
toda a comunidade de Nova Espe-
rança para participar deste evento.

101.9 - RÁDIO FM A CHURRASCARIA - Churrascaria CFC ZANOLLI - Auto Escola CÃES E GATOS - Pet Shop CARLA STUDIO HAIR - Cabeleireira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

- Agência Bancária

CARLOS PIRES - Técnico em 
Prótese Dentária

DR EDUARDO GAGLIARDI - Im-
plantodontista e Ortodontista

ESCRITÓRIO SÃO PAULO - 
Nilson Fabiano “Contador” EXTREME - Estética Automotiva

GERSON ZANUSSO - Admi-
nistração Pública Positiva

IVONE DA SILVA PIRES - 
Massoterapeuta

JORNAL NOROESTE - 
Jornal Impresso

JOSÉ LUIZ POÇAS - 
Gerente Geral “CEF” MAX 50 - Loja de Calçados

TAPEÇARIA COURO CAR - 
Tapeçaria

YUPI YUPI FESTAS - Artigos e 
Decorações para Festas

WAGNER LUIZ MAZUQUEL-
LI - Atendente de Farmácia 

Masculino “Farmais”
PARAÍSO BEER - 

Petiscaria e Pizzaria
PETERSON SEVERO - 

Farmacêutico “Farmais
RIZZO RESTAURANTE - Restaurante

FOTO BOOK DIGITAL - Foto e Studio

FABIO YAMAMOTO - Político FARMAIS - Farmácia FLOR E ART - Floricultura

CASA DAS FERRAGENS - Depósito 
de materiais para construção FIKIBELLA - Clínica de Estética PRONTO VET - Clínica Veterinária

DAIANE SOUZA OLIVEIRA PRADO 
- Advogada DINAH - Cabeleireira Unissex
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Nova Esperança fecha o cerco 
ao maior inimigo do homem:

 O Câncer de Próstata
Da redação
jornalnoroeste@jornalnoroeste.com

Quarta feira, 14 de agosto, 
na ASSERNE, a Coor-
denadora Geral do Pro-

grama Saúde da Família de Nova 
Esperança, Enfermeira Nize Fá-
varo, reuniu todas as Unidades 
Básicas de Saúde do município  
com as suas respectivas enfer-
meiras coordenadoras,técnicas 
e auxiliares de enfermagem,  
agentes comunitários de saúde e 
o público em geral para uma im-
portante palestra, " O Câncer de 
Próstata", comemorando  o mês 
dedicado à Saúde do Homem.  
Os vereadores Roberto Pasquini, 
Dirceu Trevisan e Graça Bordin 
também  estiveram presentes no 
evento. Nize agradeceu a presen-
ça de todos, em especial de suas 
colegas de trabalho,  falou da 
importância do tema e da união  
das  Unidades Básicas  de Saúde 
em luta preventiva contra essa 
terrível doença. Em seguida, 
convidou o palestrante da noi-
te, o médico Juarez de Oliveira, 
conhecedor profundo do tema. 
Ao iniciara a sua fala, fez os 
agradecimentos e disse que hoje 
o homem morre 7, 6 anos mais 

A Enfermeira Nize Fávaro, reuniu todas as Unidades 
Básicas de Saúde do município  com as suas respec-
tivas enfermeiras coordenadoras,técnicas e auxilia-
res de enfermagem,  agentes comunitários de saúde 
e o público em geral para uma importante palestra.

Mesmo em uma noite fria um grande público com-
pareceu ao Asserne para acompanhar a importante 

palestra proferida pelo médico Dr. Juarez de Oliveira

A psicóloga Vanessa Amadeu falou sobre a evolução 
do homem desde a época dos primórdios, em que eles 
precisavam ser fortes para a sua própria sobrevivência.

Fotos: Alex Fernandes França

cedo que a mulher. Uma das 
causa, afirmou o médico, é que 
o homem não tem o hábito de ir 
às unidades básicas de saúde fa-
zer a medicina preventiva. Aliás, 
afirmou o palestrante, a medici-
na tem que ser preventiva e não 
curativa. Desde 2009, o Ministé-
rio da Saúde criou o tema a "Saú-
de do Homem" com o  objetivo 
de reverter essa situação.  Disse 

ainda que a cada ano morre mais 
de 20.000  homens no Brasil em 
função da doença que vem au-
mentando assustadoramente, 
chegando a 50.000 novos casos 
anualmente, superando o câncer 
de pulmão.  Juarez disse que a 
próstata está situada à frente da 
bexigas, próxima ao reto, em for-
ma de uma ameixa, pesando 20 
gramas no adulto, envolvendo a 
uretra, tendo o seu crescimento 
aumentado gradualmente  de-
pois  dos 40 anos. Falou sobre as 
principais doenças da próstata ( 
Hiperplasia Benigna da Próstata, 
Câncer de Próstata e Prostatite 
)  e que o diagnóstico inicial  é 
feito com a dosagem pelo sangue 
da proteína PSA, cujos os seus 
valores aumentam com a idade. 
Dependendo do resultado, o pa-
ciente é encaminhado ao serviço 
especializado de Urologia.  Jua-
rez falou ainda  sobre a clínica 
da doença, diagnóstico, medi-
das preventivas  e tratamento, 
que varia conforme cada caso. 
Diversas perguntas foram feitas 
e o palestrante respondeu a to-
das. Agradeceu mais uma vez e 
recebeu da Coordenadora Nize, 
uma lembrança pela brilhante 
palestra. 

Logo em seguida, a psicólo-
ga Vanessa Amadeu, falou sobre 
a evolução do homem desde a 
época dos primórdios, em  que 
eles precisavam ser fortes para a 
sua própria sobrevivência, des-
conhecendo totalmente os servi-
ços de saúde. Os anos passaram, 
mas os homens continuam com 
a mesma mentalidade que,  ir ao 
médico,  é sinônimo de fraqueza. 
Nize encerrou o evento, agra-
decendo a presença de todos, 
sendo muito aplaudida.  Foram 
distribuídos vários brindes a 
grandiosa plateia presente, se-
guido de um lanche. 

“Carreta carregada de 
soja tomba na BR 376 

próximo ao trevo de 
Atalaia”

A Semana...
Mais uma vez nas proximidades do 
trevo de Atalaia o destaque é para um 
assunto negativo. No final da manhã 
de ontem, quinta-feira, 22 de agosto, 
uma carreta carregada de soja, placas de Maringá tentou fazer uma manobra e 
acabou tombando espalhando parte da carga na pista, à 500 metros do trevo de 
Atalaia. Até o fechamento desta edição às 18h a carreta ainda permanecia no local 
e o tráfego seguia mais lento. O questionamento é: Até quando?
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Domingo último,18 de agosto, corre-
dores de rua de Nova Esperança recep-
cionaram seus colegas da região e da 
Acorremar (Associação dos Corredores 
de Rua de Maringá) para um treino de 
longo percurso (30 km) visando a Mara-
tona Internacional de Foz do Iguaçu, que 
será em setembro próximo.Os atletas de 
Nova Esperança precisam de mais apoio 
da comunidade e do poder público para 
o treinamento e  participação nos even-
tos, o que infelizmente não vem aconte-
cendo. Após o treino houve uma confra-
ternização no Clube da Justiça.

O empresário, administrador de empresas e diretor do Jornal 
Noroeste, Alex Fernandes França, juntamente com seus filhos 

Matheus e Saulo estiveram participando de jantar festivo onde o 
Jornal Noroeste recebeu na ocasião o Prêmio de Reconhecimen-

to Público mediante pesquisa realizada em Nova Esperança


