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Cresce o número de cães 
abandonados em Nova Esperança

A cada dia que passa 
cresce o número de ani-
mais soltos pelas ruas de 
Nova Esperança. Estima-se 
que para cada 09 cachorros 
sem donos existe 01 gato 
em situação semelhante de 
abandono. A quantidade de 

animais, vítimas de abando-
no e maus tratos aumentam 
diariamente. Seja nas ruas e 
avenidas principais da cida-
de ou em bairros adjacentes 
a cena é sempre a mesma. 
Andando em grupos ou iso-
ladamente, os animais estão 

à mercê de todos os tipos de 
situações seja de alimentos 
ou de maus tratos. Os pro-
prietários de casas e comér-
cios também sofrem com a 
situação, pois além do mau 
cheiro provocado pelo es-
tado dos animais, seja pela 

falta de banho ou devido 
aos ferimentos causados in-
variavelmente pela ação hu-
mana, também tem que cui-
dar para que o lixo, colocado 
em frente às residências ou 
comércios, acaba sendo re-
virado pelos animais.

PÁG. 3

PÁG. 6
Algumas pessoas vêm realizando trabalhos voluntários 

e anônimos para amenizar a situação

Passeio
Ciclístico

vai movimentar o domingo 
em Nova Esperança

Você sabe o que é 
alienação parental?
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Espaço 
Jurídico

Correios de Nova Esperança entram 
em greve pela 1ª vez na sua história

PÁG. 12

Reinaugurou
na manhã de sábado, 28, a nova SPORT AÇÃO

PÁG. 13

Greve

PÁG. 2

Editoriais
EM FOCO e OPINIÃO

Mundiar Split
reinaugura amanhã, 05 de outubro às 8 horas

PÁG. 13

FLORAÍ

A secretaria de saúde 
e prefeitura Municipal de 
Floraí deram início à cam-
panha “Outubro Rosa”, para 
oficializar o evento uma ca-

minhada foi organizada que 
tiveram como participantes 
os alunos das escolas esta-
duais, municipais e APAE 
de Floraí.

Caminhada da 
início à campanha 
“Outubro Rosa”

OSSO DURO DE CONTROLAR
Maurício L. da Silva

Aos 64 anos, Ivonete Beckhauser Siroti 
é eleita Miss Terceira Idade de Atalaia

Princesa Nilva, prefeito Fábio, rainha 2012 Josefa, rainha 2013 Ivonete, 
vice-prefeito Duda, simpatia Maria Aparecida, primeira dama Carla Vilhe-

na e a secretária interina da Assistência Social Edna Cortarelli

Fotos Cross Formaturas – Santa Fé
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VOCÊ QUER SER CANDIDATO?
Há poucas horas de completar o prazo de um ano para as eleições 

do ano que vem, os partidos e pré-candidatos entraram na semana 
decisiva para filiações e transferências com vistas à disputa do pleito 
de outubro de 2014.

Os políticos que querem se candidatar só têm até amanhã, sábado 
05 de outubro para se filiar a algum partido ou mudar de sigla. O prazo 
dado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se encerra à meia-noite e, 
por isso, os candidatos precisarão correr contra o relógio.

Com uma lista de burocracias, o pré-candidato que decidir mudar 
de sigla precisa entregar carta de desfiliação, oficializar a saída junto 
ao cartório eleitoral e dar entrada com processo de adesão à futura le-
genda. Tudo isso deve ser feito impreterivelmente até amanhã, quando 
faltará oficialmente um ano para a próxima eleição. Também de acor-
do com o calendário eleitoral, o dia 5 é a data em que os candidatos 
que disputarão o pleito devem ter o domicílio eleitoral na circuns-
crição na qual desejam concorrer. Ou seja, devem estar inscritos no 
cadastro da Justiça Eleitoral do Estado pelo qual vão disputar a eleição. 

Na semana passada, durante almoço realizado em Maringá, a ex-
-prefeita de Nova Esperança, Maly Benatti, oficializou sua filiação ao 
PSC (Partido Social Cristão) ao lado do presidente estadual do partido 
e secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, Ratinho Júnior e 
do deputado federal, Edmar Arruda.

A virtual candidatura de Maly à deputada estadual é dada como 
certa nos bastidores da política local, além do nome da ex-prefeita cir-
culam ainda comentários em torno dos nomes do empresário Eduar-
do Pasquini que deixou o PSDB e deve migrar para outra sigla, talvez 
o PSD. Outra especulação está no nome do ex-prefeito Silvio Chaves 
(PMDB) e do empresário Pedro Radade (PP) que ficou como suplente 
do partido na eleição de 2010, quando disputou uma vaga à Câmara 
Federal. O nome de Jean Zanchetti, também é lembrado já que preside 
a CACINOR (Coordenadoria das Associações Comerciais do Norte e 
Noroeste do Paraná), sendo o coordenador da FACIAP da região no 
norte e noroeste.

Dos candidatos que buscam votos em nossa região, Enio Verri 
(PT) disputará a vaga a Câmara Federal, junto com Edmar Arruda 
(PSC), Ricardo Barros (PP) e Nishimori (PSDB).

A eleição se torna difícil para Arruda pois dois fortes candidatos 
(Enio e Barros) entram na disputa e o presidente do PSC, Ratinho Ju-
nior, o grande puxador de votos na última eleição deverá ser candidato 
a deputado estadual. Já Nishimori ficará sem mandato. Essa semana, 
Luiz Carlos Hauly deixou a secretaria da fazenda do Paraná para reas-
sumir seu mandato na Câmara Federal onde sempre se destacou como 
um dos mais brilhantes parlamentares do PSDB, e Nishimori cairá 
fora da Câmara, ficando apenas como suplente.

Em outra oportunidade já mencionei que precisa haver um nome 
de consenso aqui em Nova Esperança. O empresário Silvio Chaves 
acumula a experiência de ex-prefeito apesar de estar há anos fora 
da política. Já Maly Benatti fez dois mandatos e o industrial Eduar-
do Pasquini, o empresário Pedro Radade e o secretário da Indústria 
e Comércio Jean Zanchetti vem com a força de representar o novo. 
Se houver a junção destas forças Nova Esperança pode sim voltar ao 
cenário da política estadual. É aguardar para ver!

Alex Fernandes França
EM FOCO
alexnoroeste@hotmail.com

Trânsito I 
 O leitor deste Jornal, 
Josias Prates, esteve 
na última sexta-feira 
para fazer uma re-
clamação. Segundo 
ele, já foi por diver-
sas vezes multado 
em outras cidades da 
região por estacionar 
sua motocicleta em 
vagas reservadas para 
carros. Pois bem, a 
queixa dele era de que havia uma camionete, que permanecera por diver-
sas horas estacionada na rua Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, esquina 
com a Panificadora Pão de Mel ocupando vagas, teoricamente destinada 
sà motos, uma vez que lá existem os espaços demarcados/tracejados para 
este fim. A verdade é que, embora  o traço demarcatório sugira espaço para 
moto, não existem quaisquer placas no local indicando exclusividade para 
motos, portanto, o dono da camionete não transgrediu qualquer lei. Uma 
vez que existe apenas o tracejado, poderia o mesmo apenas ter usado de 
bom senso e deixado o espaço para outras motos, como sugere as linhas 
demarcatórias e as demais motos em seu entorno estacionadas. A Polícia 
não pode notificar/multar e os motociclistas vêem cada vez mais escassos 
os espaços destinados aos estacionamentos de suas motos. A verdade é que, 
enquanto o município não criar  uma autarquia ou órgão regulador de trân-
sito. Recentemente a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Espe-
rança firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Prefeitura, 
onde esta se compromete a regularizar o trânsito do Município de acordo 
com o Sistema Nacional de Trânsito.

Trânsito II
Segundo o TAC, devem ser regulamentadas as vagas de estacionamento 
para idosos e portadores de necessidades especiais, de estacionamento de 
carga e descarga e para motocicletas. 
Também fica a cargo do Município realizar a sinalização vertical e hori-
zontal adequada das vias segundo a Legislação Municipal, a sinalização de 
garagens coletivas e calçadas em postos de combustíveis. A Prefeitura po-
derá solicitar à Polícia Militar a aplicação de advertências e multas cabíveis 
em caso de qualquer tipo de irregularidade. O TAC ainda estabelece que 
seja criada uma autarquia municipal ou um órgão municipal executivo para 
a regulação do trânsito na cidade em integração ao Sistema Nacional de 
Trânsito, isto deverá acontecer até agosto de 2015.

Ocupação Irregular nas calçadas
Um outro problema que perdura em Nova Esperança diz respeito à ocu-
pação irregular de calçadas por produtos de venda, mesas, cadeiras de lan-
chonetes, bicicletas que atrapalham a circulação livre dos pedestres e a falta 
de sinalização para estacionamento de motocicletas. Segundo o Termo de 
Ajustamento de Conduta firmado entre M.P. e a Prefeitura foi observado 
que  os postos de combustíveis também não delimitaram as guias de entra-
da e saída de postos de gasolina e de garagens coletivas.

Posto/rua
Outro dia, passando pelo Parque Industrial I observei a dificuldade de dis-
cernir o que é rua e o que é o espaço/pátio do Posto Shangri-lá. Com o 
fluxo de veículos normalmente é intenso no local, muitos motoristas sim-
plesmente trafegam por dentro da área do posto muitas vezes em alta velo-
cidade, colocando até mesmo em risco os frentistas e clientes daquele esta-
belecimento comercial. É preciso delimitar por meio de sinalização qual o 
espaço pelo qual os motoristas devam trafegar, caso contrário a tendência 
de que a situação se agrave com o passar dos anos, conseqüência do aumen-
to do número de veículos circulantes. Fica aí o alerta!

Aumento no valor para financiamentos
Os mutuários que compram imóveis com recursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) poderão financiar unidades de maior valor. 
O Conselho Monetário Nacional (CMN) elevou os valores máximos dos 
imóveis que podem ser adquiridos por meio do Sistema Financeiro de Ha-
bitação (SFH).
O valor dos imóveis que podem ser financiados com recursos do FGTS su-
biu de R$ 500 mil para R$ 650 mil. Para os mutuários de quatro unidades da 
Federação – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal – o 
limite foi elevado de R$ 500 mil para R$ 750 mil. O limite não era elevado 
desde abril de 2009.A medida só vale para novos financiamentos. O CMN 
também mudou a parcela do valor do imóvel que pode ser financiado com 
recursos do FGTS. Pela regra anterior, até 90% do valor podia ser financia-
do. Agora, o percentual ficou em 90% para os financiamentos que usam o 
Sistema de Amortização Constante (SAC), cujas parcelas começam mais al-
tas, mas o abatimento do saldo devedor ocorre mais rápido. Para os demais 
sistemas de amortização, o percentual foi reduzido para 80%.

Nove pessoas presas na região
Nove pessoas foram presas em flagrante, na sexta-feira (27/09), por porte 
e posse ilegal de armas, durante operação conjunta da Polícia Civil e do 
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) 
de Maringá. Um dos detidos é suspeito de envolvimento em um latrocínio 
ocorrido na região de Porto Camargo, no início deste ano.Durante a ope-
ração, foram apreendidas sete armas (duas pistolas, um revólver e quatro 
espingardas), três rádio-comunicadores, R$ 27 mil em dinheiro, além de 
um veículo com mercadorias contrabandeadas.

Prazos – Plano verão
O Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC - conseguiu decisão favorável 
e definitiva aos consumidores de todo o país, em três de suas ações civis 
públicas com prazo até 2014, com relação ao erro de rendimento aplicado 
às poupanças, por decorrência da troca de plano econômico em 1989, cha-
mado Plano Verão.
O prazo para o poupador se beneficiar das ações é curto. Por decisão do 
STJ (Superior Tribunal de Justiça), somente valem as execuções ajuizadas 
no prazo de cinco anos após a ação coletiva tornar-se definitiva. Na execu-
ção movida contra o Banco HSBC, sucessor do Banco Bamerindus, o prazo 
para pleitear esses valores finaliza em 22/8/2014. No caso do Banco do Bra-
sil é 24/10/2014 e do Banco do Estado da Bahia, em 22/8/2014.
 Para se beneficiar das ações do Idec, o poupador precisa ter em mãos os 
extratos bancários da poupança referente aos meses de janeiro e fevereiro 
de 1989. Além disso, para ter direito à correção, a poupança deveria ser 
remunerada entre os dias 1º e 15 do mês (data de aniversário da poupança).
Também é necessário contratar um advogado de sua confiança ou se asso-
ciar ao Idec.

“A educação tem raízes amargas, mas os 
seus frutos são doces” – Aristóteles – Filó-

sofo grego (384 a.C. – 322 a.C.).

Passeio Ciclístico vai movimentar o 
próximo domingo em Nova Esperança

O evento vai reunir famílias e gru-
pos de amigos para um passeio de 
bicicleta e tem o intuito de promo-
ver a prática de atividades físicas

Numa parceria inédi-
ta entre o Jornal No-
roeste e a Dias Bike, 

empresas tradicionais e que são 
referências em seus respecti-
vos segmentos, acontecerá no 
próximo domingo, dia 06 de 
outubro, um grandioso Passeio 
Ciclístico, com saída prevista 
para às 15h30min, em frente ao 
Estádio Municipal (campão).

As inscrições são gratuitas. 
Para concorrer aos prêmios que 
serão sorteados é necessário 
preencher uma ficha e depositar 
a inscrição numa urna que está 
localizada na loja da Dias Bike, 
no centro de Nova Esperança.

O evento não tem fins lu-
crativos e visa promover, além 
da integração entre as famílias 
de Nova Esperança, o cultivo 
de novas práticas, adotando 
hábitos saudáveis por meio do 
ciclismo.

Os organizadores partem 
do princípio de que pedalar é 

um dos esportes mais comuns, 
tanto entre adultos como entre 
as crianças. E são muitos os be-
nefícios que esta atividade traz à 
saúde, entre elas a redução dos 
riscos de doenças cardiovascu-
lares. A musculatura das pernas, 
que é bastante exigida, também é 
melhorada com a prática. 

“Felizmente está havendo 
uma mudança na nossa cultura, 
no sentido de valorizar cada vez 
mais o ciclismo, o que se nota 
pela grande adesão da comuni-
dade aos eventos desta natureza. 
Porém, a população ainda se res-
sente da falta de infraestrutura e 
cabe ao poder público provê-la”, 
comenta a comissão organizado-
ra.

O evento contará com equi-
pe de apoio para acompanhar os 
ciclistas durante o trajeto, ofere-
cendo transporte para eventuais 
situações de cansaço ou quebra 
da “bike”.
Serviço: Inscrições para o Passeio 
Ciclístico - Dias Bike
Av. 14 de dezembro, 437
Fone: 3252-2627 - Nova Esperança

Divulgação

O evento acontecerá no próximo domingo, 06, com saída 
em frente ao estádio municipal. Para concorrer a prê-
mios é necessário preencher o cupom e colocar, até o 
próximo sábado, na urna que se encontra na Dias Bike

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Ipea diz que mais de 1 milhão de 
pessoas saíram da extrema pobreza 

A desigualdade de ren-
da registrou queda em 
2012, apesar de o de-

sempenho da economia ter sido 
considerado fraco. O Produto 
Interno Bruto (PIB) aumentou 

0,9% no ano passado, enquanto 
a renda per capita das famílias 
cresceu, em média, 7,9%.

As famílias mais pobres, em 
especial, conseguiram evolução 
na renda maior do que a média, 

14%, entre os 10% mais pobres 
da população. Os dados são do 
Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea), no estudo 
Duas Décadas de Desigualdade e 
Pobreza no Brasil Medidas pela 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad).

A população extremamente 
pobre (que vive com menos de 
US$ 1 dólar por dia) caiu de 7,6 
milhões de pessoas para 6,5 mi-
lhões. A população pobre (que 
vive com entre US$ 1 e US$ 2 
dólares por dia), de 19,1 milhões 
de pessoas para 15,7 milhões.

"Três milhões e meio de pes-
soas saíram da pobreza em 2012 
e 1 milhão da extrema pobreza, 
em um ano em que o PIB cresceu 

pouco. Para a pobreza, o funda-
mental é o que acontece na base 
– cuja renda cresceu a ritmo chi-
nês. O bolo aumentou com mais 
fermento para os mais pobres, 
especialmente para os mais po-
bres dos pobres", disse o presi-
dente do Ipea, Marcelo Neri.

Indicadores
Os principais indicadores do 

crescimento dos rendimentos da 
população são a posse de bens 
duráveis – como televisão, fogão, 
telefone, geladeira e máquina de 
lavar – e o acesso a serviços pú-
blicos essenciais – como energia 
elétrica, coleta de lixo, esgota-
mento sanitário e acesso à rede 
de água.

Próximo domingo (06 de outubro), 
saída às 15h30min
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Quem apagou 
as velinhas no 
dia primeiro de 
outubro, foi a 
futura Médica 
Kariman Abdal-
lah! Parabéns 
Kariman! Rece-

ba os parabéns de seus pais Moha-
med/Munira, seus irmãos, amigos e 
um grande abraço da coluna!

Está radiante 
com a idade nova 
a querida Roseli 
Souza! Rose apa-
gou as velinhas 
também no dia 
primeiro de ou-
tubro!  Parabéns Rose! Receba o 
abraço de seus familiares, amigos e 
em especial da coluna! Desejamos 
que sua recuperação seja rápida e 
que Deus renove suas forças!

Apagou as velinhas na última quin-
ta-feira, 3 de ou-
tubro, o querido 
Carlos Rigonato! 
Deus o abençoe 
Carlos, em todas as  
áreas de sua vida! 
Receba o abraço da 
coluna, amigos e familiares!

Amanhã, 5 de outubro, é dia de festa 
para a pequena 
Luciana Roma-
nhole de Mar-
chi! A princesa, 
filha do casal 
A d e l i t a / G é -
cen de Marchi, 

estará completando um aninho!!! 
Parabéns Lu e família! Recebam o 
abraço da coluna!!!! Felicidades!

ENTRELINHAS
*** Esta coluna assim como toda a comunidade está muito preocupada com esta problemática e crônico 
problema que é a Saúde de Nova Esperança. A bandeira de campanha do atual grupo que venceu 
folgadamente as ultimas eleições era justamente o tema Melhorias na Saúde, que ao que parece, o grupo 
derrotado e agora oposição vai explorar com veemência, caso tal situação não se resolva. É lamentável que 
isto esteja acontecendo, pois municípios de menor porte estão fazendo uma Saúde de qualidade ***E o meu 
Coritiba despencou no Brasileirão, disputando com o São Paulo e Vasco a última vaga de “acesso” à Série 
B. Que pena!***A jovem  e elegante Suzana Aparecida de Moura, funcionária da Valdar Móveis, é a nova 
leitora deste blog. Com sua inteligência e simplicidade, Suzana é  presença obrigatória nos acontecimentos 
da juventude de nossa cidade. Obrigado Suzana!***A pedagoga Rosilene Gimenez, da Escola de Barão de 
Lucena, fazendo um excelente trabalho, além de ser muito  admirada pelos seus colegas e alunos.*** “Não 
chores, meu filho, Não chores, que a vida, é luta renhida: viver é lutar. A vida é combate, que os fracos 
abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar!” Gonçalves Dias (1823-1864).

Opinião do Blog 
Novo Secretário de Saúde 
Em virtude dos inúmeros proble-
mas e queixas atinentes a Secre-
taria Municipal de Saúde, o pre-
feito Gerson Zanusso anunciou 
e decidiu demitir o atual Secretá-
rio de Saúde que ficaria no cargo 
até o último dia 30 de setembro. 
Há uma expectativa muito gran-
de na cidade em torno do novo 
nome para a pasta que deverá ser 
alguém que resida há tempo em 
Nova Esperança e conheça os seus 
problemas como um todo. Diver-
sos nomes estão na berlinda, mas 
preferimos não nominá-los, afinal, 
não estamos autorizados para isso. 
Enquanto não se decide essa ques-
tão, as Unidades Básicas de Saúde 
de nosso município estão estag-
nadas. O desânimo é geral! Nada 
acontece, nada se resolve! Medi-
camentos e materiais de curativos 
praticamente não existem! Oh 
meu Deus, como sofrem os menos 
favorecidos!

Risco de morte
Antitérmicos, anti-inflamatórios, 
xaropes contra tosses, crises de 
bronquite e asma, antialérgicos, 
medicamentos contra diabetes, 
muitos anti-hipertensivos, poma-
das para curativos, sondas vesicais 
estão em falta nas Unidades Bási-
cas de Saúde, assim como medica-
mentos contra infecções respira-
tórias como a  amoxicilina, estão 
em falta ha muito tempo. Aliás, já 
foram comprados medicamentos 
durante este anos por  várias ve-
zes, mas as Unidades continuam 
sem medicamentos. Conversando 
com vários médicos e funcionários 
das Unidades, a falta de remédios 
preocupa muito porque, em alguns 
casos, o paciente deixa de tomá-los 
adequadamente, podendo levá-lo 
a morte.

Mulheres que seduziam os pre-
feitos
Brasília, capital federal, é o tipo 

da cidade que você vai encontrar 
de tudo, desde as boas faculdades, 
antros de prostituições, até os  po-
líticos corruptos no Congresso Na-
cional. Golpista, é o que mais tem. 
Afinal, é uma cidade de vida cara 
e concentração de poderosos.  É 
comum encontrar nos corredores 
do Congresso Nacional,  lindas jo-
vens, escolhidas a dedo,  de saias 
curtíssimas, sal alto, com pastinhas 
nas mãos, colhendo assinaturas 
dos congressistas para apoio dos 
diversos projetos da casa. O dolei-
ro  Fayed Traboulsi, frequentador 
do Congresso Nacional, tornou-
-se amante de uma dessas moças e 
montou um esquema para arrancar 
dinheiro dos prefeitos que caíssem 
no conto dos fundos de investi-
mentos. O esquema era conven-
cer os prefeitos a aplicar parte do 
dinheiro de fundos municipais de 
previdência em fundos de investi-
mentos falsamente rentáveis.Esse 
esquema rendeu à quadrilha  cer-
ca de 50 milhões de reais em ape-
na um ano. Lobistas de dentro do 
Congresso eram encarregados de 
marcar os encontros entre as mu-
lheres e os prefeitos. Houve uma 
denúncia e a Polícia Federal acabou 
com a festa. Como é que pode uma 
facção criminosa dessa natureza  
agir dentro do Congresso Nacio-
nal? O que você acha disso? 

Renda-se à Renda e Transparên-
cias
Maiores tendências da primave-
ra/verão, rendas e transparências 
são românticas  e sensuais, vieram 
para ficar e serão com certeza, as 
sensações na estação das flores e 
também na estação mais quente 
do ano. Rendas e transparências, 
as queridinhas da moda,  estarão 
aliando romantismo e sensualidade 
ao visual feminino. Com suas con-
texturas intrínsecas, rendas e trans-
parências  podem combinar com 
qualquer tipo de  corpo. Todavia, 
é preciso ter bom senso para  não 
ficar vulgar. E quem estiver acima 

do peso deve usá-las com parci-
mônia. Como vivemos num país 
tropical, há uma forte tendência 
nestas temporadas,  o visual só com 
peças brancas e acessórios bem 
coloridos, como bolsas, sapatos e 
colares. Como gosto é gosto, use-as 
da cor que quiser e como quiser. . 
Os anos passam, a renda e a trans-
parência nunca desapareceram 
completamente da moda, fazendo 
parte obrigatoriamente de um belo 
vestido de noiva. Renda-se à Renda 
e Transparências e ponto final!

Melatonina, o super hormônio
Substância fabricada naturalmente 
pelo organismo está despontan-
do das pesquisas científicas como 
uma espécie de super-remédio. De 
acordo com os estudos realizados 
em todo o mundo, a melatonina, 
hormônio produzido pela glându-
la pinea, localizada no cérebro, é 
responsável pela indução do sono, 
é também eficaz contra uma gama 
enorme de doenças. Só para se 
ter idéia da substância, ela ajuda a 
emagrecer, protege contra os da-
nos causados pelo acidente vascu-
lar cerebral, auxilia no controle da 
hipertensão e da diabetes e reduz 
a crise da enxaqueca. Um dos últi-
mos benefícios descobertos foi o de 
diminuir a queda de cabelo provo-
cada por causa genéticas, a alopecia 
androgenética, conhecida como 
calvície masculina. Ainda não se 
sabe qual a razão que a melatonina 
tem um espectro de ação tão gran-
de. Uma das grandes descobertas 
atuais da melatonina, é sua ação 
no combate ao câncer. Como se 
vê, o potencial de ação da melato-
nina é muito grande, sendo contra 
indicada em gestantes e mães que 
amamentam por não ter um estudo  
confiável nessas populações.

Coisas do Cotidiano
• O professor e vereador Cláudio 
de Brito (PMDB) preocupado com 
as constantes queixas e inércias  da 
atual  Secretaria Municipal de Saú-
de, afirmou que só tirar o Secretá-
rio Eder Sanchez do cargo, não é 
o suficiente. Cláudio quer saber o 
porque da falta de medicamentos 
e outros materiais de curativos  nas 
Unidades  se até agosto do ano  de 
2012 ( ano político ), a prefeita Maly 
Benatti e a Secretária de Saúde Isa-
bel Vasconcelos, gastaram cerca de 

95 mil reais com medicamentos e a 
situação era melhor. Hoje, a atual 
administração já gastou  somente 
até agosto de 2013, mais de 200 mil 
reais em medicamentos e a situação 
piorou nas Unidades. Diante disso, 
o vereador Cláudio de Brito  solici-
tou à Câmara a  instalação de  uma 
Comissão de Inquérito (CI) para 
investigar essa situação. Todavia, 
o vereador está encontrando difi-
culdades para colher assinaturas 
dos demais vereadores, que com 
certeza, estão atrelados a atual ad-
ministração. 
• O discurso duríssimo da presi-
dente Dilma Rousseff na Assem-
bleia da ONU contra espionagem 
americana que atingiu o Brasil e 
a própria presidente, causou trin-
cados na hegemonia americana, a 
ponto dos demais paises ficarem 
perplexos diante da acusação da 
presidente brasileira. Em suas pala-
vras, Dilma disse entre outras coi-
sas,  que “ a falsidade do pretexto  
americano do combate ao terroris-
mo, policiando outros países, fere 
o direito da privacidade, da verda-
deira liberdade de expressão, não 
havendo portanto, a efetiva demo-
cracia.” Esse assunto ainda poderá 
render  retaliações por parte dos 
Estados Unidos;
• Gosto do Senador Álvaro Dias 
(PSDB), apesar de não gostar de 
seu partido. Faz sempre uma opo-
sição construtiva, apresentando 
propostas, soluções. Agora, o que o 
Senador Aécio Neves (PSDB) tem 
feito pelo país? Nada!
• Pacientes que vão as Unidades 
Básicas de Saúde estão sefrendo 
uma barbaridade com a falta de 
medicamentos;
• A atriz Cássia Kiss ficou emocio-
nada  no velório do ator  e amigo 
Claudio Cavalcanti(73). Fãs tam-

bém choram a morte  em acidente 
rodoviários do ator italiano Giu-
lianno Gemma (75), famoso pelos 
filmes de bang bang, como Ringo;
• Sem comprovação necessária a 
sua sigla, a ex senadora Marina Sil-
va poderá ter o seu partido, a  Rede 
Sustentabilidade inviabilizada;
• Nosso maior problema político 
no país é o excesso de partidos, de 
deputados e senadores. Quatro ou 
cinco partidos  são mais do que 
suficientes. Todas as legendas para 
sobreviver dentro de uma demo-
cracia viciada como a nossa, aca-
bam por rasgar os seus princípios 
ideológicos, transformando em 
centros de corrupções e falcatruas;
• Papa Francisco disse que a cúpula 
da Igreja Católica é a lepra do pa-
pado. É possível mudar a natureza 
introspectiva e vaticanocêntrica da 
Santa Sé. A Igreja Católica é negli-
gente com os seus 1,2 bilhões de 
fiéis em todo o mundo.

Vítimas da Dependência Digital
Com as explosão dos smartphones, 
cerca de 10% dos brasileiros já são 
viciados nos digitais. A medicina 
aprofunda o estudo do transtorno 
e anuncia o surgimento de no-
vas opções de tratamento, como 
a primeira clínica de reabilitação 
especializada por dez dias. Tudo 
isso aconteceu depois que a Uni-
versidade de Maryland, nos EUA, 
iniciou uma pesquisa com mais de 
mil jovens espalhados pelo mun-
do, o que eles sentiam depois de 
passar 24 horas longe do compu-
tador, smartphones e tabletes.  O 
resultado foi desastroso. A absti-
nência pelos smartphones nas 24 
horas, seria a mesma coisa que os 
dependentes de drogas ou de jogo, 
quando privado do objeto de sua 
compulsão.

NOVA ESPERANÇA

Cresce o número de cães 
abandonados nas ruas da cidade

Encontrar cães e gatos abandonados pelas ruas de Nova 
Esperança  tornou-se uma cena comum. A maioria desses 

animais sofreu agressões, maus-tratos e foi esquecida 
pelos seus donos. Algumas pessoas vêm realizando tra-

balhos voluntários e anônimos para amenizar a situação

A cada dia que passa cresce o 
número de animais soltos 
pelas ruas de Nova Espe-

rança. Estima-se que para cada 09 
cachorros sem donos existe 01 gato 
em situação semelhante de abando-
no. A quantidade de animais, víti-
mas de abandono e maus tratos au-
mentam diariamente. Seja nas ruas 
e avenidas principais da cidade ou 
em bairros adjacentes a cena é sem-
pre a mesma. Andando em grupos 
ou isoladamente, os animais estão à 
mercê de todos os tipos de situações 
seja de alimentos ou de maus tratos. 
Os proprietários de casas e comér-
cios também sofrem com a situação, 
pois além do mau cheiro provocado 
pelo estado dos animais, seja pela 
falta de banho ou devido aos feri-
mentos causados invariavelmente 
pela ação humana, também tem que 
cuidar para que o lixo, colocado em 
frente às residências ou comércios, 
acaba sendo revirado pelos animais.

Situação observada também 
é que tem gente que vai se mudar 
e não pode levar o animal para a 
nova moradia, outros vão embo-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

ra da cidade e ainda tem gente que 
simplesmente não quer mais cui-
dar do cachorro ou gato, num ato 
de profundo egoísmo e desrespeito 
com o animalzinho. Falta estrutura 

para abrigar os animais de terceiros 
e a conscientização dos donos ain-
da é o principal aliado no combate 
ao abandono. Infelizmente muitas 
pessoas adquirem os animais por 

impulso, porque acham bonitos. 
Falta consciência dos proprietários 
quando desamparam esses seres vi-
vos. Quem quiser criar um cachorro 
ou um gato tem que saber que ele 
precisa de carinho e atenção. Não é 
só possuir, é ter responsabilidades 
também!

O perigo dos animais soltos vão 
muito além de um eventual ataque 
de fúria. Há a necessidade de se rea-
lizar tratamento contra a raiva ou 
outras doenças que podem acometer 
os animais. Campanhas e trabalhos 
preventivos, se uma vez forem reali-
zados junto à população no sentido 
de que não abandonem, mas cuidem 
e mantenham os animais dentro de 
seus quintais poderiam dar um re-
sultado satisfatório, culminando as-
sim com a conscientização de todos 
os munícipes.

Lei - Denúncia
Atualmente, a lei 9.605/98 prevê 

sanções penais e administrativas a 
condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente. De acordo com a norma, 
os maus-tratos contra animais sil-
vestres, domésticos ou domestica-
dos devem ser punidos com deten-
ção de três meses a um ano, e multa. 
Se a morte do animal for provocada 
por veneno, fogo asfixia espanca-
mento, arrastamento, tortura ou 
outro meio cruel será considerado 
situação agravante, elevando a pena 
de 6 a 10 anos de prisão. É previsto 
ainda a aplicação da pena em dobro 
se o crime for cometido por duas ou 
mais pessoas ou pelo proprietário ou 
responsável. O período de detenção 
é aumentado de um sexto a um terço 
se o animal morrer.

Os atos de maus-tratos e cruel-
dades mais comuns são:

Abandono, manter animal preso 
por muito tempo sem comida e con-
tato com seus donos/responsáveis, 
deixar animal em lugar impróprio 
e anti-higiênico, envenenamento, 
agressão física, covarde e exagerada, 
mutilação, utilizar animal em shows, 
apresentações ou trabalho que possa 
lhe causar pânico e sofrimento, não 
procurar um veterinário se o animal 
estiver doente.

Isto serve para os animais do-
mésticos mais comuns como cães, 
gatos e pássaros, também cavalos 
usados em trabalho de tração, além 
de animais criados e domesticados 
em sítios, chácaras e fazendas. Ani-
mais silvestres estão inclusos nessa 
Lei, possuindo também Leis e Por-
tarias próprias criadas pelo IBAMA. 
Se o animal estiver correndo risco 
de morte eminente, ligue para o 190 
e faça exigir os direitos dos animais 
assegurados em leis federais, esta-
duais, municipais e mundiais! Cite o 

artigo 225 da Constituição Federal e 
Decreto 4.645 art. 1o de 34 que diz 
que os animais são tutelados do Es-
tado. Se alguém se negar a atender 
algum caso de maus-tratos, anote 
o nome de quem se negou e avise 
que vai denunciá-lo ao Ministério 
Público por negligência.  As denún-
cias podem ser anônimas.  A Bíblia 
Sagrada manda-nos cuidar dos ani-
mais à nossa guarda. Um dos sinais 
de um homem justo, diz a Bíblia, 
é ele cuidar dos seus animais (ver 
Provérbios 12:10). Mesmo o animal 
de um inimigo deve ser tratado be-
nevolamente: "Se encontrares o boi 
do teu inimigo, ou o seu jumento, 
desgarrado, sem falta lho recondu-
zirás" (Êxodo 23:4). Uma das razões 
por que Deus mandou o Seu povo 
descansar um dia em sete foi para 
os seus animais poderem ser revigo-
rados (ver Êxodo 23:12). Na verda-
de, a Bíblia diz que nunca devemos 
tratar nenhuma parte da criação 
de Deus com desprezo. Quando o 
fazemos, tratamos indiretamente o 
nosso Criador com desprezo. Em 
vez disso, Deus chama-nos a sermos 
mordomos ou administradores da 
Sua criação, e a Bíblia lembra-nos de 
que somos responsáveis perante Ele 
pela forma como a tratamos. Nós 
muitas vezes esquecemo-nos disso 
- mas ainda continua a ser verdade, 
e quando o ignoramos não apenas 
ferimos a criação de Deus, como 
também nos ferimos a nós mesmos.

Pelas ruas da cidade é possível observar o 
número cada vez mais crescente de cães sol-

tos, a maioria destes vítimas de abandono

Alex Fernandes França

Número de animais
A Cães & Gatos Pet Shop em parceria com a Clínica Veterinária 
Vet Dog e Camilo Supermercados realizaram em 10 de agosto 
de 2013 o 1º Cadastramento de animais. De acordo com infor-
mações da sócia proprietária da Cães & Gatos, Cleide Araújo, 

cerca de 1.000 fichas foram cadastradas, sendo uma média de 
3,5 animais por cadastro. O trabalho visa a conscientização e 
controle dos animais. Quem desejar realizar o cadastramento 
do seu animal de estimação pode fazer na Cães & Gatos Pet 

Shop, na avenida 14 de Dezembro, 36 – Nova Esperança. Os vo-
luntários no projeto de cadastramento de animais desejam até 

dezembro 2013 ter uma estatística dos animais da cidade.
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O refluxo gastroesofágico, 
é uma alteração no funciona-
mento do esôfago e estôma-
go que provoca lesão ou dor. 
Esta patologia causa frequen-
temente esofagite que é uma 
inflamação no esôfago devido 
ao contato do líquido gástrico 
muito ácido no esôfago, cau-
sando muitas vezes dor ardên-
cia e desconforto.

Os sintomas podem ser ca-
racterizados pelo aparecimen-
to de ardor no peito da gar-
ganta ao estômago (Pirose), 
regurgitação especialmente 
depois das refeições, rouqui-
dão, tosse, dor no tórax como 
dor cardíaca. Quando ocorre a 
complicação do quadro clinico 
o individuo passa a desenvol-
ver dor ao engolir, hemorra-
gia, e devido à má alimenta-
ção leva ao emagrecimento. A 
doença do refluxo gastroeso-
fágico pode em alguns casos, 
não apresentar sintomas, sen-
do assim a situação se torna 
mais critica, pois quando o pa-
ciente descobre a patologia o 
quadro já esta bem avançado.

O diagnóstico é baseado 
nos sintomas e histórico apre-
sentado pelo paciente, mas 
também pode ser complemen-
tada com exames.

O tratamento para este mal 
visa diminuir os sintomas e 
assim melhorar a qualidade 
de vida do paciente e reverter 

ou prevenir as possíveis com-
plicações próprias da evolução 
da doença. A casos onde o tra-
tamento também acompanha 
o uso de psicotrópicos já que 
estes terão por finalidade fazer 
um controle das emoções, pois 
em situações de nervosismo 
pode ocorrer a intensificações 
dos sintomas. 

A modificação dos hábitos 
do paciente é parte fundamen-
tal do tratamento sendo acon-
selhado que o paciente reduza 
o peso (quando em excesso), 
evite usar roupa apertada ou 
cintas na região do abdômen, 
eleve a cabeceira da cama. 
As alterações alimentares 
são necessárias, mas deve ser 
adaptada ao tratamento me-
dicamentoso, mas o paciente 
com refluxo deve eliminar ou 
reduzir o consumo de álcool, 
alimentos ricos em gordura 
como frituras e produtos in-
dustrializados, café, cigarro, 
bebidas com gás, chocolate. A 
última refeição do dia deve ser 
feita no mínimo 3 horas antes 
de deitar para dormir.                                                                                                                                     

A cirurgia, que pode ser 
por laparoscopia, esta é consi-
derada em alguns casos como 
uma forma de tratamento 
eficaz e estão dependentes 
de variáveis como o tipo e a 
intensidade dos sintomas, o 
risco operatório e a idade do 
paciente.

O refluxo incomoda 
muita gente!

A Semana...

Os irmãos Leonardo César Inácio Fracarolli, 8 
anos e Higor Henrique Inácio Fracarolli, 7 anos, 
estudantes do 3º e 2º ano respectivamente da 
Escola Municipal João Honório Luiz no distrito 

de Maristela, município de Alto Paraná, pos-
suem um dom especial - declamam poesias.

Na semana passada durante o velório do vice-
-prefeito de Alto Paraná, dr. Jorge Gualberto 

dos Anjos, os irmãos emocionaram os presen-
tes na Câmara Municipal quando o homenagea-

ram recitando a poesia de autoria do dr. Jorge 
denominada como: “Minha Cidade Alto Paraná”.
Orgulhosa dos alunos está a diretora da Escola 
- Rosimere Inácio da Silva Fracarolli que tam-

bém é mãe dos irmãos Leonardo e Higor.

Caminhada dá início 
à campanha “Outubro 

Rosa” em Floraí

A secretaria de saúde e 
prefeitura Municipal 
de Floraí deram início 

à campanha “Outubro Rosa”, 
para oficializar o evento uma 
caminhada foi organizada que 
tiveram como participantes os 
alunos das escolas estaduais, 
municipais e APAE de Floraí.

O movimento que dura o 
mês inteiro busca alertar so-
bre os riscos e a necessidade 
de diagnóstico precoce deste 
tipo de câncer, que é o segun-
do mais recorrente no mundo, 
perdendo apenas para o de 
pele.

Além da caminhada, na 

programação do município de 
Floraí ocorrerá o repasse de in-
formações envolvendo o poder 
público e voluntários a respeito 
da importância da prevenção e 
descoberta precoce da doença, 
também ocorrerá exames pre-
ventivos com datas a serem de-
finidas pela secretaria de saúde.

Comunicado de Roubo
Albino Felipe de Almeida e Maria José Domingos de Almeida comunicam o 
ROUBO ocorrido na noite de quinta-feira, 26 de setembro, em sua residência 
localizada na Rua Nilo Cairo em Nova Esperança.
Do referido Roubo levaram um cofre contendo talonários de cheques das contas:
338100-5 - Albino Felipe de Almeida
4839-9 – Maria José Domingos de Almeida
15787-2 - Maria José Domingos de Almeida
14564-5 – Tania Mara Felipe de Almeida

Todas as contas são do Banco Brasil 001 – Ag. 0509-6 – Nova Esperança

Ainda foram levados talonários de cheque do Sicoob: 756 - Ag. 4361 em nome 
de Albino Felipe de Almeida e do Banco HSBC 399 – Ag. 1217 – Nova Espe-
rança em nome de Tania Mara Felipe de Almeida e Albino Felipe de Almeida. 

Além dos cheques roubados estão os cartões das respectivas contas.

Fica por meio deste COMUNICADO o 
comércio em geral que evitem o recebi-
mento dos referidos cheques ou cartões 

a fim de evitar futuros transtornos.

Comando da 5ª Região Militar 
realiza visita de inspeção 
técnica ao Tiro de Guerra

O Tiro de Guerra 05-016 
recebeu no dia 26 de se-
tembro de 2013, a visita 

de dois Oficiais do Comando da 
5ª Região Militar que tem sede 
em Curitiba-PR, para uma visita 
de inspeção ao Tiro de Guerra 
05-016 de Nova Esperança.

O Major MARTENETZ, 
Chefe da seção de Tiro de Guer-
ra da 5ª Região Militar e o 1º 
Tenente LAURIANO foram re-
cebidos na manha de 26 Set 13 
(quinta) pelo 1º Sargento SAN-
TOS SILVA, Chefe de Instrução 
do Tiro de Guerra, em forma-
tura geral com participação de 
todos os atiradores.

A visita teve por finalidade, 
verificar as instalações do Tiro 

de Guerra, bem como realizar 
uma verificação técnica nos pro-
cedimentos e documentações 
utilizadas para o preparo e con-
trole das atividades realizadas 
pelos atiradores durante o ano 
de instrução.

Após a visita às instalações 
do TG, os oficiais foram rece-
bidos no Gabinete do Prefeito 
Municipal, pelo vice-prefeito 
FABIO IAMAMOTO e pela 
Chefe de Gabinete LUCIANA 
CIORLIN, que na oportunida-
de salientaram a importância 
de receber os representantes do 
Exercito Brasileiro e reforçaram 
o interesse em manter a parceria 
da prefeitura municipal com o 
Tiro de Guerra.
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COPA AMIDOS PASQUINI DE FUTEBOL SUIÇO 
HOMENAGEARÁ O ESPORTISTA JORGE OSAKO

O troféu da Copa Amidos Pasquini de futebol suíço 
estará prestando uma homenagem a um grande 
esportista de nossa cidade com o seu nome gra-

vado no Troféu.
Para aqueles que não conhecem a história deste se-

nhor que atualmente reside em Presidente Castelo Bran-
co, Jorge Osako foi o Presidente do INDECAPA FUTE-
BOL CLUBE, o último time de futebol profissional de 
Nova Esperança, time este que disputou a segunda divi-
são do futebol paranaense e que chegou a disputar uma 
vaga para a primeira divisão até na última rodada do cam-
peonato daquele ano.

Na época Jorge Osako mantinha uma empresa que 
produzia carrocerias de caminhões em Nova Esperan-
ça com o mesmo nome da equipe, ou seja, INDECAPA.  
Hoje Jorge Osako está com mais de 80 anos e nada mais 
justo do que homenagear este grande esportista de Nova 
Esperança em vida, “uma homenagem justa e merecida”, 
declarou o empresário João Eduardo Pasquini que está 
patrocinando a Copa Amidos Pasquini de Futebol Suíço.
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Aos 64 anos, Ivonete Beckhauser Siroti 
é eleita Miss Terceira Idade de Atalaia

A noite de sexta-feira, 27 
de setembro ficou mar-
cada na vida da dona de 

casa Ivonete Beckhauser Siroti, 
aos 64 anos, d. Ivonete foi eleita 
como a Miss Terceira Idade de 
Atalaia 2013.

Aos 64 anos de idade, Ivonete 
Beckhauser Siroti venceu na noi-
te de sexta-feira 27 de setembro 
o concurso Miss Terceira Idade 
do município de Atalaia. Dentre 
um total de doze candidatas, d. 
Ivonete levou o título de Rainha 
do Miss Terceira Idade.

O evento realizado no Cen-
tro do Idoso marcou o encerra-
mento das comemorações a se-
mana do idoso promovida pela 
Secretaria de Assistência Social 
de Atalaia com o propósito de 
elevar autoestima da população 
idosa e valorizar a contribuição 
deles para o de-
senvolvimento 
da cidade.

Ao usar a 
palavra, o pre-
feito Fabio as-
sistido pelo vice 
Duda destacou 
o respeito e o 
carinho que a 
administração 
tem com as pessoas da melhor 
idade. Fabio parabenizou todos 
as participantes, e anunciou que 
o trabalho em busca de melho-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

rias para esta nobre classe de ci-
dadãos segue diariamente, pois 
são o orgulho do município.

O grupo de danças da Esco-
la Municipal Vânia Maria Simão 
após uma belíssima apresentação 
abriu o desfile.

Mais do que um concurso de 
beleza o miss terceira idade co-
locou na passarela senhoras, do-
nas de casa, batalhadoras, mães, 

avós que pouco 
ou quase nada 
se importaram 
com os critérios 
de beleza e de-
senvoltura, mas 
sim, desfilaram 
como verdadei-
ras vencedoras, 
algumas pela 
primeira vez em 

uma passarela, porém todas ele-
gantes e animadas assistidas por 
um público formado por jurados, 
familiares, amigos, filhos e netos 

arrancando uma grande salva de 
palmas dos presentes.

Após os desfiles os jurados 
escolheram: Ivonete Beckhauser 
Siroti – Rainha. Com 64 anos, a 
rainha gosta de viajar e cozinhar, 
já a Princesa - Nilva Fumagalli de 
Oliveira, tem 68 anos, 3 filhas e 
5 netos, gosta de estar com a fa-
mília e participar de movimen-
tos pastorais. A escolhida como 
Miss Simpatia - Maria Aparecida 
Afonso Castro, tem 72 anos, 4 fi-
lhos e 5 netos, gosta de ler e fazer 
crochê.

Além das eleitas, participa-
ram do concurso Elza de Olivei-
ra Pinto; Iracy de Oliveira Cruz; 
Maria Aparecida da Silva Cas-
tão; Maria de Fátima Alves da 
Silva; Maria de Lourdes Teixeira 
dos Santos; Maria José Bezerra 
Cândido; Maria Madalena Silva 
da Purificação; Marlene Ferreira 
Benedicto e Teresa Damasceno 
Pavinati.

Fotos Cross Formaturas – Santa Fé

Prefeito Fabio assistido pelo vice Duda des-
tacou o respeito e o carinho que a adminis-

tração tem com as pessoas da melhor idade.

Candidatas do Miss terceira idade de Atalaia 2013

Autoridades, comissão organizadora do concurso, 
jurados e candidatas do miss terceira idade

Princesa Nilva, prefeito Fábio, rainha 2012 Josefa, rainha 2013 Ivone-
te, vice-prefeito Duda, simpatia Maria Aparecida, primeira dama Carla 
Vilhena e a secretária interina da Assistência Social Edna Cortarelli

“Desfilaram 
como verdadei-
ras vencedoras, 
todas elegantes 

e animadas”
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CARTEIROS

Correios de Nova Esperança entram 
em greve pela 1ª vez na sua história

Após 60 anos de relevantes serviços prestados à comuni-
dade, os carteiros resolveram dar um “basta’ e reivindi-

cam com o ato, seus direitos, manifestando seus anseios.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A história dos Correios 
em Nova Esperança se 
confunde com a da cria-

ção do município. São 60 anos 
prestando relevantes serviços à 
comunidade, porém, nos últimos 
dias uma greve foi deflagrada e 
nem há previsão para terminar. 
Quem sofre com a falta dos ser-
viços de entrega prestados pelos 
carteiros é a população. Os tra-
balhadores reivindicam 7,13% 
do índice oficial de inflação, 15% 

+ R$200,00 linear, fim do Postal 
Saúde, com garantia de que o con-
vênio médico seja o mesmo para 
atuais e novos funcionários, con-
tratação de 110 mil trabalhadores 
para acabar com a sobrecarga, 
fim da terceirização, do SAP, do 
GC R e SARC, cancelamento do 
PCCS 2008, que retirou direitos e 
extinguiu cargos, jornada de 30h. 
e mais segurança nas agências. 

A reportagem esteve na 
agência dos Correios de Nova 
Esperança e notou que apenas 
os serviços internos vêm sendo 
realizados por parte dos funcio-
nários sendo que os todos os car-
teiros  aderiram à paralisação. A 

verdade é que, a sociedade só per-
cebe a importância dos carteiros 
quando começam a não chegar 
a seus domicílios as suas corres-
pondências. Por muitos anos, o 
serviço de Carteiro era mais dire-
cionado à entrega de cartas, esta-
belecendo uma intensa comuni-
cação entre as famílias residentes 
em bairros, cidades, estados, ou 
ainda, países diferentes. Hoje, 
essa atividade absorve também 
serviços de entrega faturas, bo-
letos bancários, comunicados de 
concursos públicos, exemplares 
de revistas e jornais, etc. Então, a 
figura do Carteiro passou agregar 
novos valores, a sua presença no 

seio da comunidade se tornou 
ainda mais significativa, visto 
que agora além intercambiar a 
relação entre pessoas, empresas e 
instituições, ele contribui para a 
cidadania representando dialogi-
camente o sujeito da comunidade 
e o sujeito da máquina estatal. 

De acordo com o comando 
da greve, “cabe a nós construir 
um movimento forte e coeso, que 
faça com que a ECT seja obrigada 
a rever a proposta de reajuste que 
nem repõe a inflação e os ataques 
ao nosso Plano de Saúde. É hora 
de unificar os trabalhadores pela 
base para conquistar avanços!”, 
concluiu.

Alex Fernandes França

Carteiros de Nova Esperança – Paralisação total na entrega das correspondências

Jurídico:

Es
pa

ço

Dra. Thiara Rando Bezerra 
Cunha - OAB/PR 43.790

Atualmente, filhos de pais 
separados não é uma exceção. 
Ao contrário, está se tornando 
cada dia mais comum e quase 
uma constante social. Todavia, 
o que abala emocionalmente 
os filhos não é o desfazimento 
dos laços que mantinham os 
pais unidos e sim a maneira 
como isso é gerido e vivido. 
Um dos problemas recorren-
tes na separação do casal é a 
alienação parental, no qual o 
mais prejudicado sempre é o 
filho.

Quanto à alienação paren-
tal, isto é, usar a criança ou o 
adolescente como instrumen-
to de vingança contra o pai 
ou a mãe, o artigo 2° da Lei 
12.318/2010 estabelece que: 
“considera-se ato de alienação 
parental a interferência na for-
mação psicológica da criança 
ou do adolescente promovida 
ou induzida por um dos geni-
tores, pelos avós ou pelos que 
tenham a criança ou o ado-
lescente sob a sua autoridade, 
guarda ou vigilância para que 
repudie genitor ou que cause 
prejuízo ao estabelecimento 
ou à manutenção de víncu-
los com este.” O parágrafo 
único do referido artigo traz 
algumas formas exemplifica-
tivas de alienação parental, 
tais como: realizar campanha 
de desqualificação da condu-
ta do genitor no exercício da 
paternidade ou maternidade, 
dificultar o exercício da au-
toridade parental, dificultar o 
contato da criança ou adoles-
cente com genitor, dificultar 
o exercício do direito regula-
mentado de convivência fami-
liar, omitir deliberadamente a 
genitor informações pessoais 
relevantes sobre a criança ou 
adolescente, inclusive esco-
lares, médicas e alterações 
de endereço, apresentar falsa 
denúncia contra genitor, con-
tra familiares deste ou contra 
avós, para obstar ou dificul-
tar a convivência deles com 
a criança ou o adolescente e 
mudar o domicílio para local 
distante, sem justificativa, vi-
sando a dificultar a convivên-
cia da criança ou adolescente 

com o outro genitor, com fa-
miliares deste ou com avós.

Alguns comportamentos 
são comum: impedimento de 
visitas, omissão de fatos re-
levantes da vida da criança, 
criação de histórias que pos-
sam prejudicar o convívio e/
ou sentimento da criança ou 
adolescente para com o geni-
tor, mensagens contraditórias 
que deixam os filhos receosos 
na presença do pai/mãe alie-
nado, ameaças de abandono 
caso a criança goste dele e de 
sua companhia.

A mesma lei prevê medi-
das repressivas para a prática 
de tal ato, medidas estas já 
existentes no artigo 129, inci-
sos III, VII, X c/c art. 213, pa-
rágrafo 2º do ECA - Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

O artigo 3º da citada lei 
explicita as consequências 
danosas às crianças e adoles-
centes envolvidos neste ato. 
Entre elas podemos citar os 
distúrbios de alimentação, de-
pressão, ansiedade, pânico, a 
timidez excessiva, os proble-
mas de atenção/concentração, 
a indecisão exacerbada e, até 
mesmo a utilização de drogas 
e álcool.

Se constatada a alienação, 
o alienador pode sofrer san-
ções graves, inclusive com a 
inversão da guarda previa-
mente estabelecida e a suspen-
são da autoridade parental, 
como disposto no artigo 6º da 
Lei 12.318/2010.

Em linhas gerais são esses 
os principais aspectos de alie-
nação parental, prática reco-
nhecida pela lei como prejudi-
cial à criança e ao adolescente 
com conseqüências graves em 
sua formação psicológica.

O que leva uma pessoa 
consciente ou não a transfor-
mar a criança ou o adolescente 
em um instrumento de vin-
gança contra seu genitor?

A convivência com os 
pais é um direito do menor e 
uma obrigação dos genitores, 
portanto, àquele que se cala 
diante da prática da alienação 
parental é igual ou pior que o 
alienador.

o que é alienação 
parental?

Você sabe

Comunidade São Pedro de Nova Esperan-
ça realizou a 1ª Costela ao fogo de chão 

A chuva que caiu no do-
mingo, 29 de setembro, 
não atrapalhou o traba-

lho e dedicação dos membros 
da Comunidade São Pedro lo-
calizada no Conjunto Capeli-
nha de Nova Esperança na rea-
lização da 1ª Costela ao fogo de 
chão.

Cerca de 700kg de costela 

foram colocados às 4 horas da 
manhã para serem assados ao 
fogo de chão. Os membros da 
comunidade agradecem a todos 
que contribuíram.

A ideia de criar a 1ª Costela 
ao Fogo de Chão teve o objetivo 
de angariar fundos para a cons-
trução da Capela ao lado do Sa-
lão de Festas da Comunidade.

700 kg de costela foram assados ao fogo de 
chão pelos membros da Comunidade São Pedro 
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PSC Regional Maringá 
apresenta novos filiados e 

pré-candidatos a deputados

No dia 27 de setembro 
o PSC Regional Ma-
ringá apresentou os 

novos filiados do partido e os 
pré-candidatos a deputados da 
região em um almoço em Ma-
ringá. O evento contou com as 
presenças do deputado federal, 
presidente do partido no Estado 
e Secretário de Desenvolvimen-
to Urbano do Paraná, Ratinho 
Jr, do coordenador do partido 
na região e deputado federal, 

Edmar Arruda, do deputado 
estadual, Pr.Gilson, prefeitos da 
região, presidentes regionais do 
PSC e diversas lideranças polí-
ticas, além de convidados e fa-
miliares.

Prestigiaram o evento a ex-
-prefeita de Nova Esperança, 
Maly Benatti e o vereador de 
Paranavaí, Irmão Barini, que ti-
veram os nomes lançados como 
pré-candidatos a deputado esta-
dual.

O deputado federal Edmar 
Arruda disse no discurso de 
boas-vindas que "o PSC cresce 
a cada dia por lutar a favor da 
família e que a ética e a verdade 
devem ser os alicerces ao fazer 
política".  

 Entre novos filiados e pré-
-candidatos a deputados, foram 
apresentados 21 nomes de li-
deranças políticas da região de 
Maringá. O evento reuniu mais 
de 130 pessoas.

A ex-prefeita de Nova Esperança, Maly Benatti e o vereador de Paranavaí, Irmão 
Barini, que tiveram os nomes lançados como pré-candidatos a deputado estadual.

POLÍTICA

Fo
to

s: 
Al

de
m

ir 
de

 M
or

ae
s



www.jornalnoroeste.comwww.jornalnoroeste.comSexta-feira, 04 de outubro de 2013
14 - GERAL JORNAL NOROESTE

SEPARADOS NA 
MATERNIDADE

“Xandão” – Fotógrafo José Luiz DATENA – 
Apresentador de TV

Rafael Martins – 
Comerciante

Mascote da Farmácia 
Top Farma

HUMOR

Dicas de pesca
Ítens imprescindíveis

PLACAS ENGRAÇADAS 
ESPALHADAS PELO BRASIL

CARICATURA DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

Sarah Busch 
Cardia -

Fisioterapeuta

VARAS - existem aqueles 
que preferem as ocas com fibra 
de carbono por serem mais le-
ves, outros as maciças por serem 
fortes, mas independente disso 
devem ser fortes o bastante para 
aguentarem a pressão de um pei-
xe bruto, são valentes e merecem 
respeito. Recomendamos varas 
de no mínimo 30 libras.

LINHAS - alguns pescadores 
gostam de usar linhas finas para 
sentir melhor a briga, porém no 
pantanal os peixes fisgados tem 
o hábito de se esconderem em 
estruturas naturais enroscando 
facilmente a linha. Recomenda-
mos linhas fortes: para peixes de 
couro 40 libras e para os outros 
20 a 30 libras.

ANZÓIS - temos no merca-
do uma gama muito ampla deste 
material, é bom sempre termos à 
mão uma variedade de tamanhos 
oscilando dos pequenos para 
captura de iscas até o 8/0.

CHUMBADAS - normal-
mente são usadas as do tipo oli-
va, oscilando dependendo do 
lugar entre 20 a 60 gramas.

ENCASTOADO - todos os 
anzóis usados deverão ser encas-
toados, para evitar o rompimen-
to no ataque das piranhas.

ISCAS NATURAIS MAIS 

USADAS
O tipo de isca vai depender 

do tipo de peixe procurado e da 
cor da água. Se estivermos á pro-
cura dos grandes peixes de couro 
e a água estiver suja, a isca será a 
tuvira ou as chamadas iscas bran-
cas como a sardinha, o piau-3-
-pintas, lambari, mas tem que 
estar vivas. Se a água estiver lim-
pa a isca campea é o minhocuçu. 
Para a pesca do dourado é usado 
as mesmas iscas com exceção do 
minhocuçu. O rio Paraguai não 
dispõe de muitas corredeiras, 
lugar propício para a pesca do 
dourado, portanto se faz necessá-
rio o conhecimento do piloteiro. 
Para a pesca do pacu é usado o 
caranguejo, mas normalmente 
ele é pego também no minhocu-
çu, goiaba, e frutinhas que caem 
na água.

DICAS DE CONFORTO
Para sua melhor comodidade 

recomendamos o uso de alguns 
produtos:

REPELENTE - contra inse-
tos, pois nas primeiras horas da 
manhã e no entardecer os mos-
quitos não dão trégua.

PROTETOR SOLAR - de-
pendendo do seu tipo de pele 
usar com frequência, pois o sol 
mesmo fraco incomoda bastante.

ÓCULOS - o seu uso se faz 
necessário, no percurso até os 
melhores pontos de pesca, o bar-
co anda em celocidade e o vento 
pode incomodar, como também 
insetos ou ciscos nos olhos, nada 
como a prevenção, um pequeno 
acidente pode atrabalhar bastan-
te seu pescaria.

CHAPÉU OU BONÉ - eles 
protegem do sol, como também 
de insetos, se optar por boné, 
recomendamos aquele com abas 
que protegem também o pesco-
ço, se você gostar realmente de 
pescar irá começar às 6 horas da 
manhã e irá terminar somente 
quando o sol se despedir no ho-
rizonte.

CAPA DE CHUVA - em al-
gumas épocas do nao a chuva 
é imprevisível, portanto pode 
chover a qualquer momento, e é 
bom estar previnido, reserve um 
cantinho na sua tralha para este 
item.

MÁQUINA FOTOGRÁFI-
CA OU FILMADORA - alguns 
momentos em nossas vidas, são 
marcadas em nossas lembran-
ças, recordações de lugares e si-
tuações vividas uma única vez. 
Eternize estes momentos através 
de uma fotografia. Você não vai 
se arrepender. 

Pérola
No último ano do ensino médio, 
uma das perguntas era esta: Faça 
uma análise sobre a importância 
do Vale do Paraíba. Eis a brilhante 
resposta de um estudante:
O Vale do Paraíba é de suma 
importância, pois não podemos 
discriminar esses importantes 
cidadãos. Já que existem o vale-
-transporte, o vale-idoso, por que 
não existir também o Vale do 
Paraíba? Além disso, sabemos que 
os paraíbas, de um modo geral, 
trabalham em obras ou portarias 
de edifícios e ganham pouco. 
Então, o dinheiro que entra no 
meio do mês, que é o vale, é muito 
importante para ele equilibrar sua 
economia familiar.

Preguiça 
Dois baianos estirados nas redes 
estendidas na sala:
— Oxente, será que tá chovendo?
— Sei não, meu rei.
— Vai lá fora e dá uma olhada.
— Vai você.
— Vou não, tô cansadão.
— Então, chame nosso cão.
— Oxente, chame você.
— Ô Fernando Afonso!
O cachorro que também é baiano, 
entra na sala, pára e deita-se de 
costas para os dois.
— E então, meu rei, tá chovendo?
— Tá não. O cão tá sequinho.

Contagem da grana
Quatro baianos assaltam um ban-
co e param o carro uns quilôme-
tros à frente. Um deles pergunta 
ao chefe da quadrilha:
— E aí, meu rei: Vamos contar o 
dinheiro?
— E pra que esse trabalhão? Va-
mos esperar o noticiário da 
TV.

Perguntas
Quando o Papa João Paulo II veio 
ao Brasil pela primeira vez, nós 
estávamos na transição do regime 
militar para a democracia. O Pre-
sidente era João Batista Figueire-
do. O Papa perguntou a ele:
— Para que o Senhor tem tantos 
ministros?
— Santidade, Jesus tinha 12 Após-
tolos, e eu tenho 12 ministros.
Em maio de 2007, o Papa Bento 
XVI perguntou a Lula:
— Para que tantos ministros?
— Bem, cumpanhêro Santidade, 
Ali Babá tinha 40.
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PLACAS ENGRAÇADAS 
ESPALHADAS PELO BRASIL

Casa - Rua 31 de Março casa nova com 3 
quartos sendo 1 suíte, sala, cozinha, Bwc, área 
de serviço, área de serviço. Edícula com dis-
pensa Bwc e varanda. Valor R$ 250.000,00.
 Fone 9935-6526.

Casa – Rua Ciro Cardoso, 640 Esquina com a 
Rua Emiliano Perneta (Fundos Dyork)
Alvenaria – Laje, com 2 quartos, sala, cozi-
nha, Bwc, área de serviço e varanda. Valor R$ 
130.000,00 - Fone 3252-8218. 

Sobrado – Rua Ulisses Roseira, 196 – Centro 
– Nova Esperança. (Frente ABB). 
Térreo com 02 salas, 01 copa, cozinha (com 
ármarios planejados), lavabo e dispensa
Parte superior: 02 suíte sendo uma com closed 
e com banheira, mais dois quartos, uma sala 
com sacada e Banheiro social. Edícula com 
quarto, sala, cozinha, banheiro e area de servi-
ço com churrasqueira. Garagem para 3 carros. 
metragem sobrado 284,89m², edícula com 
68,64m². Area total terreno 415,50m². Valor 
R$ 400.000,00 Fone: 3252-8218. Obs: Aceita 
imóvel de menor valor no negócio, ou carro.

Casa alvenaria  - Rua Vereador José Gazola, 
969 – Centro – próximo a Rosa de Ouro 
Eventos. Sendo 02 casas no terreno de 600m2
casa 01 (frente) - Alvenaria, Piso em cerâmi-
ca, forro PVC, 02 quartos, 01 wc, 01 sala, 01 
cozinha. Casa 02 (principal) Alvenaria, piso 
em cerâmica, forro PVC, 03 quartos, sendo 01 
suite, 01 banheiro social interno, 01 banheiro 
na área de serviço, 01 área de serviço, 01 
dispença, 01 sala, 01 cozinha, 01 cômodo nos 
fundos para depósito, garagem para 03 carros. 
Valor R$ 380.000,00 – Fone 3252-8218.

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

Apartamento – Rua Levi Carneiro, Aparta-
mento 601 - Ed. Rio Branco – (Edificio com 
Elevador), 3 quartos (sendo 01 suite), sala, 
copa, cozinha, bwc social, área de serviço, 01 
vaga de garagem. Valor Aluguel 700,00 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$1.000,00 – 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.

Casa – Rua Marins Alves de Camargo, 1757 
– Centro – Prox. do Forum. Casa mista (Al-
venaria e Madeira com Forro madeira) com 3 
quartos, sala, cozinha, Bwc. Edícula contendo 
1 suite, lavanderia fechada e dispensa. Ga-
ragem e varanda no fundo. Quintal grande 
gramado. Valor R$ 600,00 – Fone 3252-8218.

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

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

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

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

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$600,00 + condomínio. - (44)98685200
(44)32525200

EDIFÍCIO ACRE: 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-

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

ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

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.

ALUGA

IMÓVEIS
VENDE

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

Curso para OPERADOR DE EMPILHADEIRA. Interessados procurar 
a Agência do Trabalhador ou o CRAS do dia 23/09 a 04/10 para maiores 
informações.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO E SERVEN-
TE DE PEDREIRO trabalhar no Abate-
douro Coroaves de Maringá. Interessados 
comparecer dia 04/10 às 08:30 na Agência.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
trabalhar no Frango Canção de Paranavaí. 
Interessados comparecer dia 08/10 ás 14h30 
na Agência. 

Vaga para FAMILIA ou CASAL trabalhar 
em um sítio no tratamento de gado e servi-
ços gerais em São Carlos do Ivaí. Interessa-
dos comparecer na Agência do Trabalhador 
para maiores informações.

Vaga para PEDREIRO, CARPINTEIRO, 
ENCANADOR, ARMADOR, PINTOR, 
SERVENTE DE PEDREIRO, para 
trabalhar na A YOSHII MARINGA 
ENGENHARIA. Interessados comparecer 
na Agência do Trabalhador.

Vagas para SOLDADOR, OPERADOR 
DE DOBRADEIRA, OPERADOR DE 
TORNO CNC, OPERADOR DE FURA-
DEIRA, OPERADOR DE CALANDRA, 
BORRACHEIRO OU AUXILIAR DE 
BORRACHEIRO, PINTOR INDUS-
TRIAL, OPERADOR DE GUILHO-
TINA, OPERADOR DE PRENSA, 
OPERADOR DE PONTE ROLANTE 
para trabalhar na NOMA. Interessados 
comparecer na Agência do trabalhador para 
preenchimento da ficha.

Vagas para SOLDADOR, LAMINADOR, 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO, MAÇA-

RIQUEIRO, MONTADOR, MOTO-
RISTA DE MUNK E ASSISTENTE DE 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL para 
trabalhar na PASSAFARO. Os interessados 
comparecer na Agência do Trabalhador.

Vaga para MOTORISTA (CNH-D/E), 
OPERADOR DE TRATOR (CNH B), 
AJUDANTE GERAL (PLANTIO, 
VINHAÇA, INDÚSTRIA, HERBICIDA, 
ENGATE), SOLDADOR, BORRACHEI-
RO, VIGIA, TÉCNICO AGRÍCOLA para 
trabalhar na USINA SANTA TERESINHA 
de Iguatemi. Interessados comparecer na 
Agência dia 04/10 às 08h30 para entrevista.

Vagas para AUX DE PRODUÇÃO IN-
DUSTRIAL, EMPACOTAMENTO, GE-
RAÇÃO DE VAPOR, TRATAMENTO 
DO CALDO, AUX ADMINISTRATIVO, 
AUX ALMOXARIFADO, MECÂNI-
CO, BORRACHEIRO (CNH D), para 
trabalhar na USINA ALTO ALEGRE de 
Colorado, com direito a Transporte e Cesta 
básica. Interessados comparecer na Agência 
para preenchimento da ficha.

Vagas para AJUDANTE DE PESQUISA 
AGRICOLA 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. 

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO / 
AÇOUGUEIRO
AJUDANTE DE BUFFET
AJUDANTE DE CONFECÇÃO
AJUDANTE GERAL
AJUDANTE DE MECÂNICO
AJUDANTE DE MOTORISTA
ALINHADOR DE PNEUS
ATENDENTE DE BALCÃO
ATENDENTE DE BALCÃO/ ENTRE-
GADOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PPD)
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
AUXILIAR DE COSTURA
AUXILIAR DE ELETRICISTA DE 
AUTOS
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE SOLDADOR
CASEIRO
CABELEIREIRA
CALDEIREIRO
COSTUREIRA EM GERAL
COZINHEIRA / AUXILIAR DE CO-
ZINHA
CREDIARISTA
EMPACOTADOR
ENCANADOR
ESTETICISTA
FRENTISTA

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
MARCENEIRO
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
MOTORISTA CARRETEIRO
MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK
MOTORISTA ENTREGADOR
OPERADOR DE CAIXA
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
OPERADOR DE FOTOCOMPOSIÇÃO
OPERADOR DE GUINDASTE 
MÓVEL E MUNK
OPERADOR DE TELEMARKETING 
ATIVO
PASSADOR DE PEÇAS DE CONFEC-
ÇÕES
PINTOR DE AUTOMÓVEIS
PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, 
INGLÊS, INFORMÁTICA E MANU-
TENÇÃO
PROMOTOR DE VENDAS
RECEPCIONISTA 
REPOSITOR DE MERCADORIAS
SECRETÁRIA
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO
TRABALHADOR RURAL
VENDEDOR
VENDEDOR DE SERVIÇOS
VENDEDOR EXTERNO

HÁ VAGAS PARA:

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUITE), SALA, COZI-
NHA, BWC SOCIAL, EDICULA COM 
LAVANDERIA , 01 DESPENSA. CIDADE 
DE ALTO PARANA-PR - R$180.000.00 - 
(44)98685200 - (44)32525200

RESIDêNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COPA, COZINHA COM ARMA-
RIOS EMBUTIDOS, 01 BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA, EDICULA COM BWC, GA-
RAGEM COBERTA. RUA ENGENHEIRO 
PAULO, 100 - R$170.000.00 - PARANA-
CITY-PR - (44)98685200 - (44)32525200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, EDÍCU-
LA COM 01 DORMITÓRIO - R$125.000.00
RUA CRAVO, 95 - (44)98685200

TERRENO DE APROX. 2.500M² NA AVE-
NIDA SANTOS DUMOND PROXIMO AO 
ASSERNE - R$750.000.00 - (44)98685200
(44)98384941

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), BWC SOCIAL, 
SALA AMPLA, COZINHA, DESPENSA, 
GARAGEM COBERTA COM LAVANDE-
RIA E CHURRASQUEIRA. RUA ULISSES 
ROSEIRA COM VER. JOSÉ GAZOLA,363
R$265.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA DE 215 M², COM 04 
DORMITÓRIOS (SENDO 01 SUÍTE), 
SALA, COPA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA COBERTA, DESPENSA, 
EDÍCULA COM 01 BWC, 01 DORMI-
TÓRIO, GARAGEM PARA 04 CARROS, 
TERRENO DE APROX. 620M². RUA VER. 
JOSÉ GAZOLA,1718 - R$250.000.00
(44)98685200 - (44)32525200

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

RESIDÊNCIA + TERRENO AO LADO 
RESIDÊNCIA DE 110M² COM 03 QUAR-
TOS, SENDO UM SUÍTE, SALA ESTAR, 
COZINHA COM MÓVEIS PLANEJADOS, 
BANHEIRO SOCIAL, VAGA DE GARA-
GEM 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 12x30 EM EXCELENTE LO-
CALIZAÇÃO. 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 - (44)98384941 - 
R$165.000,00. ACEITA FINANCIAMENTO

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

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 financiamento Minha Casa 
Minha Vida e Outros. R$95.000.00
(44)98685200 - (44)98384941

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 ANDO-
RINHAS,1441 - R$35.000.00 - PARANA-
CITY-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$45.000.00 - PARANACITY-PR - 

(44)98685200 - (44)32525200

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

CHÁCARA DE LAZER RECANTO 
VERDE- AREA DE 3.900M². 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. À PARTIR DE 
R$75.000.00 - (44)98685200 - (44)98384941

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- CONDOMÍ-
NIO AMOREIRA - VALOR A NEGOCIAR
(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 ten-
dência de crescimento da cidade nesta região.
INFRAESTRUTURA
A infraestrutura já esta incluída no preço:
- Asfalto e Meio Fio;
- Galerias de águas pluviais;
- Luz e Energia;
- Rede de água;
- Arborização;
- Lotes demarcados;
- Rede de Esgoto.
Parcelamento em até 156 meses.
Entradas a partir de R$500,00
(44)98685200 - (44)9838-4941

RESIDÊNCIA DE MADEIRA EM TERRE-
NO DE 420M². EXCELENTE LOCALIZA-
ÇÃO. PRAÇA MAR. ARTHUR DA COSTA 
E SILVA - R$120.000.00 - (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

LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO
UM OTIMO INVESTIMENTO, ENTREGA 
COM TODA INFRA INSTRUTURA
PREVISÃO PARA LIBERAR CONSTRU-
ÇÃO EM DEZEMBRO/2013
VENHA MORAR NO SEU PRÓPRIO IMÓ-
VEL, ADQUIRA LOGO SEU LOTE
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
FACILITADOS, NÃO PRECISA PROVAR 
RENDA NEM CONSULTA CPF
(44)98384941 - (41)92776998

RESIDÊNCIA DE 300M² NO CENTRO DA 
CIDADE DE COLORADO-PR, SENDO 03 
DORMITÓRIOS E 03 BWC, COZINHA, 
SALA, LAVANDERIA, CHURRASQUEI-
RA, PISCINA, E AMPLO ESTACIONA-
MENTO. ACEITA TROCA POR OUTRA 
RESIDENCIA NA CIDADE DE NOVA 
ESPERANÇA - R$370.000.00
INFORMAÇÕES: (44)98384941

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

Casa de Alvenaria, Av Rocha Pombo, 1004 
– Centro – Nova Esperança. Com 3 quartos 
sendo uma suite, sala, cozinha, Bwc, área de 
serviço, dispensa, garagem para dois carros.
Valor R$ 200.000,00 – Fone 3252-8218.

Terreno Jardim Sta. Cruz.
Quadra 1 lote 7 e 8. 367,20m².Valor R$ 
90.000,00  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. 

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 
DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA. RUA ANA NERY,288 PROXI-
MO A APAE - R$500,00 - (44)98685200
(44)98384941

RESIDÊNCIA EM MADEIRA COM 04 
DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA. AVENIDA 
SÃO JOSÉ,1736 - R$550,00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA 03 DORMITÓRIOS (SENDO 
01 SUÍTE), BWC SOCIAL, COZINHA, 02 
SALAS, LAVANDERIA COBERTA, GARA-
GEM PARA 02 CARROS COBERTA.
RUA BRIGADEIRO ROCHA LOURES, 138 
R$850,00. (44)98685200 - (44)32525200
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Atleta novaesperancense brilha na Maratona Inter-
nacional de Foz: A jovem Karina Alves da Silva (21) 
foi brilhante na sua categoria na última Maratona 
Internacional de Foz do Iguaçu realizada domingo 
passado naquela cidade. Karina conquistou o 1º lu-
gar ao percorrer a distância de 42km e 195 metros 
(maratona) em 4 horas e 10 minutos, sendo muito 
aplaudida pelo público e imprensa presentes. Está 
aí uma atleta com potencial enorme para ser lapi-
dada e tornar-se quem sabe uma medalhista olím-
pica, merece o apoio e respeito de todos. Parabéns 

do blog: www.pingoserespingos.blogspot.com 

Durante jantar comemorativo aos 10 anos do SICOOB 
em Paranavaí, o empresário Joel Siqueira esteve pres-
tigiando junto com seu filho Rodrigo Franco Siqueira, 

acadêmico do 3º ano e engenharia civil no UniCesumar.

Os amigos Pedro Hen-
rique Garcia Pasquini 
e Saulo Perez Fernan-
des França, atletas da 
equipe de Futsal de 
Nova Esperança, treina-
da pelo técnico Airton 
Felipe, durante mo-
mento que antecedeu 
a uma das partidas do 
Campeonato Regional 
de Futsal categoria 
2003/2004. 

Osvaldo Vidual

Alex Fernandes França

Digulvação


