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Pingos e Respingos
Parabéns ao Prefeito Gerson, Secretário de Saúde Eder  e o Di-
retor do Hospital, dr. Ali, pela reforma total do novo Centro 
Cirurgico do Hospital Municipal, devidamente equipado. A po-
pulação espera que  o Centro Cirúrgico volte a funcionar depois 
de vários anos parado. Gostei muito do que vi!

Osvaldo Vidual
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a a auxiliar disse que cometeu um 
discuido e injetou o leite no cateter 
ligado a aveia, em vez de injetar o 
leite na sonda naso gástrica. Em 
caso parecido, em 2011 morreu 
um bebê de 13 dias em São Pau-
lo. A auxiliar responderá por lesão 
corporal culposa( sem intenção de 
matar ). O estado de saúde do pre-
maturo era gravíssimo até encer-
rarmos essa edição.

Quem apagou 
as velinhas no 
ultimo dia 4 de 
junho, foi o en-
genheiro Wesley 
Cicuto! Para-
béns Wesley! Re-

ceba o abraço dos seus familiares, 
amigos e da coluna!

Está radiante 
com a idade 
nova a linda 
A m a n d i n h a 
Garcia! A jo-
vem apagou as 
velinhas no último dia 4 de junho! 
Parabéns Amanda!

Apagou as velinhas na última 
quarta feira, 5 de 
junho,  a talentosa 
e dona de uma voz 
admirável, a que-
rida Tais Santa-
na! Parabéns Tais! 

Deus a abençoe muito!

espera que  o Centro Cirúrgico do 
Hospital volte a funcionar depois 
de vários anos parado. Gostei mui-
to do que vi!
• Pronunciamentos de pessoas im-
portantes e conhecedoras da maté-
ria sobre a redução penal para 16 
anos vem ganhando muitos espa-
ços na imprensa.. Sou a favor da 
redução penal  e  ainda vou mais 
longe, como nos Estados Unidos, 
cujos  Estados tem a sua própria 
Constituição, há casos em que a 
maioridade penal é de  12 anos, 
dependendo do caso, de até 8 anos;
• Há rumores de que o executivo 
municipal enviará à Câmara novo 
projeto de Lei sobre as RTs. Antes 
de votarem o texto final, vale a 
pena os vereadores ouvirem as clas-
ses envolvidas na questão, evitando 
assim pendengas judiciais;
• Faleceu a escritora e atriz Scarlet 
Moon, ex mulher de Lulu Santos. 
Ela sofria havia 03 anos de uma 
doença degenerativa;

Novamente, leite na veia
Em Jacareí (SP), uma auxiliar de 
enfermagem injetou leite na veia 
de um bebê prematuro na UTI ( 
Unidade de Terapia Intensiva) do 
Hospital São Francisco de Assis, 
naquela cidade paulista, na noite 
da última sexta feira, tornando-se 
gravíssimo o estado de saúde do 
bebê. Segundo a auxiliar, o bebê es-
tava ligado a uma sonda naso gás-
trica para alimentos  e um cateter 
na veia para aplicação de medica-
mentos. Ao dar  o leite para o bebê, 
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ENTRELINHAS
***Através de uma liminar, CNJ ( Conselho Nacional de Justiça) congela os gastos de cem milhões de reais com 
os Juízes de oito estados para pagamento de auxílio alimentação retroativo desde 2004. Outros estados, inclusive 
o Paraná, já receberam o montante de duzentos e cinquenta milhões de reais de auxílio-alimentação, antes 
da liminar.É uma vergonha os Juízes, com um salário base  altíssimo, ainda receberem auxílio-alimentação.  
Por que os  policiais, médicos, professores, funcionalismo e outras categorias ( que recebem salário de fome )  
não recebem auxílio alimentação? Discuta esse assunto com os seus amigos, familiares.***Na minha opinião 
o jogador Paulinho do Corinthians é o melhor na atualidade do futebol brasileiro***Muita gente achou um 
absurdo quando o Papa Francisco disse que já pecou. Até Cristo pecou por hesitação.***Que gasto e perda de 
tempo da seleção brasileira. O time vai jogar em Porto Alegre e fica concentrado em Goiânia. Pode uma coisa 
dessa? muitos comentarios sobre o beijo dado pela cantora Daniela Mercury em sua “esposa” durante a Parada 
Gay em São Paulo. Qual sua opinião sobre isto?*** “Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se UNIRÀ 
a uma MULHER e serão os dois uma só carne” - Genesis 2:24

Opinião do Blog
Bilhões para o Maracanã; Nada 
para a Saúde!
Realmente, o Brasil, país do fu-
tebol, assumiu o  compromisso 
de realizar os eventos esportivos 
marcados para 2013, A Copa das 
Confederações; 2014. A Copa do 
Mundo  e 2016, Os Jogos Olímpi-
cos, investindo uma soma incalcu-
lável de dinheiro para a realização 
dos tais  eventos já assumidos no 
governo Lula. Cá entre nós, eu 
tenho dúvida que a presidente 
Dilma Rousseff assumiria tantos 
gastos para um retorno financeiro 
duvidoso como já aconteceu em 
outros países, como na África, por 
exemplo, onde o Estádio da Final 
da Copa do Mundo de 2010, lindo 
por sinal, está servindo de depósito 
de inúmeras coisas. Aliás, A Vila 
Olímpica construída no Rio de 
Janeiro para os Jogos Panamerica-
nos, onde foram gastos e roubados 
bilhões de reais, não está servin-
do para nada. Será que Brasília, 
Cuiabá, Manaus, cuja a constru-
ção dos Estádios foram gastos bi-
lhões, terão algum tipo de retorno 
financeiro pós  Copa? A média de 
público nos jogos pelo campeona-
to Amazonense é de pouco mais 
de seiscentas pessoas por jogo. 
O Estádio construído lá foi para 
cinquenta mil pessoas. Pode uma 
coisa dessa? E o Maracanã, inau-
gurado em 1950, em seus 63 anos 
de existência já foi reformado 
umas dez vezes, culminando com 
o gasto de hum bilhão e duzentos 
milhões de reais para a atual re-
forma inacabada. Enquanto isso, 
morre muita gente pela Gripe A 
em São Paulo Capital, Rio Gran-
de do Sul, Londrina, Maringá, 
Paranavaí, São José dos Campos e 

tantos outros lugares do Brasil, pela 
simples falta da vacina contra a  tal 
doença. Mas onde estão os nossos 
políticos que não enxergam tama-
nha barbaridade? Devem estar a 
procura de ingressos para os seus 
familiares e cabos eleitorais para os 
jogos.  Que Deus proteja a popula-
ção brasileira como um todo e que 
ainda restam torcedores vivos não 
atacados pela Gripe A para assisti-
rem os Jogos marcados pela FIFA. 
Esse é o nosso Brasil, cara! Discu-
ta esse assunto com a sua família, 
com os seus amigos!

Orientando
Através da Recomendação nº 
16/2010 do Conselho Nacional do 
Ministério Público,  o Promotor de 
Justiça não poderá mais homologar 
recisão de Contratos de Trabalho. 
Se por um acaso não houver o Sin-
dicato da Categoria para realizar 
tal homologação, as empresas deve-
rão procurar a Gerência Regional 
do Trabalho, sita à Rua Neo  Alves 
Martins, 1.124, em Maringá, Essa 
orientação é de suma importância, 
evitando inúmeros desencontros de 
informações que estavam aconte-
cendo na cidade e região.

Coma bem, durma bem
Alimentos ricos em substâncias re-
lacionadas ao sono podem ser alia-
dos na tentativa de dormir melhor. 
A Revista da Hora  em sua última 
edição, publicou dez alimentos  que 
podem ajudar você a ter um bom 
sono. Eis a relação: 1) Banana - É 
uma saudável fruta, rica em trip-
tofano e magnésio, relaxa a mus-
culatura. Comer com  aveia e lei-
te a noite, é ótimo. 2) Atum, para 
sanduíches e saladas. É uma boa 
opção para comer a noite por ser 

rico em proteína e pobre em gordu-
ra. 3)Alface, rica em lactucina,  é 
ótima para pegar no sono; 4) Ger-
gelim, semente de gergelim no ar-
roz dá um sono danado. 5) Leite, 
adoçado com mel, é uma boa noite 
de descanso. 6) Soja, também rica 
em triptofano, na forma de leite, é 
ótima para consumir ao deitar. 7) 
Grão-de-bico, ligado a produção 
do hormônio serotonina, além do 
bem estar, controla a ansiedade e 
melhora o humor, dando um sono 
tranquilo. 8) Chá de camomila, 
calmante e relaxante, ajuda a dor-
mir melhor. 9)Arroz integral, que 
possui em seus ingredientes, a fito-
melatonina, que tem efeito seme-
lhante ao hormônio melatonina, 
que dá um sono danado. 10) Ovos 
cozidos,  a parte branca, a clara, é 
rica em proteinas, podendo ajudar 
no sono pela diminuição da ansie-
dade. A sugestão foi dada. Aprovei-
te as qualidades de cada  alimento 
e veja o que é melhor para você.

Coisas do Cotidiano
• E a Seleção Brasileira continua 
devendo., quase perdendo para o 
Selecionado B da Inglaterra, que 
poucas horas antes do jogo estava 
na praia. Gostei do Paulinho que 
já mostrou ao Felipão que ele não é 
volante de contenção, como teima o 
treinador. Gostei também do fute-
bol do jovem inglês  Chamberlaim. 
Neymar, Lucas e Oscar, valendo  
trezentos milhões de reais, ainda 
não convenceram na Seleção;
• O que é a força do marketing e a 
cultura de um povo.  O Barcelona 
investiu pesado para trazer o Ney-
mar, cuja a camisa do Barcelona 
com o seu nome já vale 250 reais. 
As emissoras de TV, jornais e revis-
tas pagaram uma grana para ver, 
fotografar   e entrevistar o jogador. 
A Nike, que patrocina a Seleção 
Brasileira,  exigiu que Neymar ves-
tisse a camisa 10 da seleção,  como 
os popstar Pelé, Maradona, Messi, 
Zidane, Platini, Roberto Baggio, 
Zico, Rivaldo, Rivelino, Rivera, etc.,  
todos camisa 10;
• Ao encerrar a Copa de Fute-

bol Alemã sábado utimo, entre o 
Bayern de Munique e o Stutgart, 
quando o Bayern  conquistou a 
Tríplice Coroa, durante a soleni-
dade de entrega das  taças,  lindas 
jovens de vestido longo e dourado 
recepcionavam os atletas das duas 
equipes. Coisa mais linda!
• Sábado, 25 de maio, iniciou-se o 
Campeonato Brasileiro, o mais di-
fícil do mundo. Na abertura, joga-
ram Corinthians, atual Campeão 
Paulista e do Mundo, contra o Bo-
tafogo, Campeão Carioca. O jogo 
foi sábado a noite, sem TV, sem 
qualquer solenidade. O placar foi 
de 1 x 1.  Ninguém  ficou sabendo 
do jogo. Que tal se esse jogo fosse 
domingo, as 16hs, com pomposi-
dade,  para todo o mundo? E foi 
um grande jogo. Infelizmente, não 
temo cultura e nem marketing;

• A enfermeira Sheila Bordin, che-
fe do Centro Cirúrgico do  Hospi-
tal Municipal de  nossa cidade, 
convidou-me para conhecer o 
novo Centro Cirúrgico do Hospi-
tal, totalmente reformado e em 
totais condições de uso. Sheila, que 
também é enfer-
meira obstetra, 
fez uma série de 
cursos para as-
sumir a  direção 
do Centro Cirúr-
gico, devidamen-
te equipado. Parabéns ao Prefeito 
Gerson, Secretário de Saúde Eder  e 
o Diretor do Hospital, dr. Ali, pela 
realização da obra. A população 

AABB de Nova Esperança está na final da 13ª 
Copa Alto Paraná de Futsal Menor

A equipe venceu os “Pequenos 
Craques” pelo placar de 6 x 1 e vai 
enfrentar a Afuspar de Paranavaí

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Jogando um futsal extrema-
mente envolvente, a equipe 
de Futsal da AABB, cate-

goria para atletas nascidos em 
2004/2005, venceu na última 
segunda-feira o outro time de 
Nova Esperança, a Escolinha 
Pequenos Craques , em partida 
válida pela fase semi-final da 
13ª Copa Alto Paraná de Fut-
sal Menor. O placar elástico de 
06 a 1 imposto pela AABB foi 
coroado com números expres-
sivos, conseqüências do bom 
preparo físico e habilidade dos 
pequenos jogadores. Na outra 
semifinal, outras duas equipes 
da mesma cidade (Paranavaí) 
se enfrentaram. Quem levou 
a melhor foi a AFUSPAR, que 
derrotou por 07 a 01 a equipe 
Gerder.Importante se faz des-
tacar todo o apoio da Secreta-
ria de Esportes de Alto Para-
ná e bela ótima condução do 
evento pelo organizador Tico 
Ciboldi.  Na final, marcada 
para segunda-feira no Ginásio 
de Esportes de Alto Paraná, a 
AABB vai enfrentar a AFUS-
PAR de Paranavaí. O time é 
treinado pelo professor Fábio 
Zoccante (Skol) que demons-
trou confiança na conquista 
do título. Muitos jogadores 
profissionais de futebol profis-

sional iniciaram suas carreiras 
quando criança no Futsal. Cito 
como exemplo os últimos jo-
gadores brasileiros eleitos pela 
FIFA como melhores do Mun-
do (Kaká, Ronaldinho Gaúcho, 
Rivaldo, Ronaldo, Romário). E 
a nova geração de craques vem 
seguindo esse mesmo cami-
nho, são os casos de Neymar, 
Paulo Henrique Ganso, Lucas, 
Marcelo, Philippe Coutinho, 
que também são oriundos do 
futsal. Quem sabe desses meni-
nos não sairá um grande atleta? 
Caso isto não ocorra, o esporte 
cumpre seu papel social de tirar 
a ociosidade da vida das crian-
ças e adolescentes, formando 
cidadãos que conheçam regras 
e limites, algo infelizmente em 
falta nos dias atuais.

Em pé: Matheus, Thiery, Cauã e o técnico “Skol”
Agachados: Saulo, Rafinha e Victor

Divulgação

RESULTADOS
SEMI-FINAL

03/06 – 19:30 HORAS – 2ª-FEIRA
CAT. 04/05 - 1º “B” AFUSPAR 7 X 1 GERDER/PARANAVAÍ

2º “A” - CAT. 04/05 - “A” PEQUENOS CRAQUES 1 X 6 AABB/
NOVA ESPERANÇA

2º “B” - CAT. 02/03 - AFUSPAR “B” 1 X 2 NOVA LONDRINA 
CAT. 00/01 - AFUSPAR “B” 0 X 1 NOVA LONDRINA

Próximos Jogos
07/06 – 19:30 HORAS – 6ª-FEIRA

CAT. 96/97 - 1º “A” ALTO PARANÁ/ATHENAS X GERDER/PARANAVAÍ
 2º “B” CAT. 96/97 - 1º “B” MERCADO JOPMAFF X COLÉGIO PARO-

QUIAL 2º “A”

Algumas pessoas se preocupam 
se a roupa esta combinando com o 
sapato, se o cabelo está do lado cer-
to, se a roupa é de marca, o carro 
tem que estar limpo e polido, de-
vemos manter uma bela imagem 
não é mesmo?  O duro é quando 

Bonito sim, mal
hálito nunca!

este individuo alinhado na “estica” 
chega próximo a você e abre a boca 
para bater um papo, ai vem aquele 
cheiro de gato morto emanando da 
boca do camarada. Manter uma 
boa imagem também inclui cuidar 
da saúde bucal.

A boca é composta pelos dentes 
e a língua, e cada um deste precisa 
de uma atenção especial, e não uma 
simples limpeza matinal com uma 
escova velha. Quando os cuidados 
bucais se limitam ao exemplo cita-
do anteriormente o individuo pode 
padecer de uma patologia bucal 
chamada gengivite, esta é uma in-
flamação da gengiva que pode com-
prometer um ou mais dentes. Ela é 
causada pela placa bacteriana, uma 
fina película que adere à superfície 
dos dentes e deposita-se no sulco 
gengival, quando a higiene da boca 
não é realizada de forma adequada. 
No estágio inicial da doença, o osso 
e o tecido alveolar onde se fixam os 
dentes não são afetados. Sem os cui-
dados necessários, a gengivite pode 

evoluir para a periodontite, uma for-
ma mais grave da doença que com-
promete todos os tecidos ao redor do 
dente (periodonto) que promovem 
sua sustentação, provoca reabsorção 
óssea, retração da gengiva e, conse-
quentemente, mobilidade e perda 
dos dentes.

 Nesses casos, a inflamação da 
gengiva progride e determinadas 
substâncias presentes na saliva fi-
xam-se na placa bacteriana, inten-
sificando o processo inflamatório e 
criando condições favoráveis para a 
formação da bolsa periodontal, que 
afasta a gengiva dos dentes, favore-
ce a contaminação por bactérias e o 
desenvolvimento de tártaro (cálculo 
gengival). Todo este quadro favorece 
ao desenvolvimento de uma  endo-

cardite bacteriana que é uma com-
plicação grave  da periodontite. 
Estudos mostram que as bactérias 
instaladas nas bolsas periodontais 
podem disseminar-se na corrente 
sanguínea, alojar-se nas válvulas 
cardíacas e comprometer a circula-
ção do sangue e o funcionamento 
do coração.

Para evitar toda esta situação o 
melhor é fazer uma visita periódi-
ca ao seu dentista, usar o fio den-
tal, enxaguante bucal e escovação 
correta. Pela manhã e depois das 
refeições e antes de deitar, evitar 
o consumo de açúcar e não fumar 
são medidas essenciais.

Não basta ter um corpinho bo-
nito. È preciso ter conteúdo e um 
bom halito. 
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DIA DOS NAMORADOS
Que cuidados tomar na hora de 

comprar o presente?

Uniflorense é destaque na arbitragem

Há tempos os grama-
dos vêm ganhando 
a presença de mu-

lheres na arbitragem. Não di-
ferente uma mulher tem sido 
a revelação na Liga de Nova 
Esperança, a jovem Denise 
Akemi Simões de Oliveira.

A uniflorense Denise é 
acadêmica de Educação Físi-
ca na Unifamma em Marin-
gá, recentemente foi federa-
da ao quadro de árbitros da 
FPF – Federação Paranaense 
de Futebol e há dois anos De-
nise Akemi está federada na 
FPFS - Federação Paranaen-
se de Futebol de Salão, duas 
conquistas importantes para 
sua carreira profissional.

Em 2009, no amistoso 
entre Brasil x Paranavaí de 
futebol feminino, Denise 
participou como jogadora do 
Paranavaí, realizando mais 
um sonho de sua vida. Em 
campo grandes adversárias, 
fora das quatro linhas, atletas 
renomadas e admiradas pela 
uniflorense vestiam a camisa 
da Seleção tais como: Érica, 
Formiga, Cristiane e compa-
nhia. Na ocasião a Seleção 
Brasileira saiu vitoriosa, po-
rém a região foi muito bem 
representada por essa guer-
reira de Uniflor – Denise 
Akemi Simões de Oliveira

Escola Municipal 
Vania Maria Simão 
de Atalaia promove 
XIX Festa Cultural

Representando a di-
retora Angela Maria 
Candioto Nunes, as 

professoras Edna e Jânia es-
tiveram na manhã de terça-
-feira, 04 de junho, na sede 
do Jornal Noroeste, entregan-

do o convite para a XIX Festa 
Cultural (tradicional Festa da 
sinhazinha), que será realiza-
da entre os dias 08(sábado) e 
09/06/13(domingo),pela Es-
cola Municipal Vania Maria 
Simão.

Alex Fernandes França

A uniflorense Denise junto com seu professor 
o árbitro da FIFA - Evandro Rogério Roman 

(atualmente Secretário de Esportes do Paraná). 
Na foto ao lado, Denise junto com Formiga, da 

Seleção Brasileira

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Independentemente do pro-
duto a ser adquirido, é im-
portante não deixar de fazer 

pesquisa de preços e das condi-
ções de pagamento, bem como 
verificar a veracidade das pro-
moções. É recomendável tam-
bém conferir a qualidade e as 
condições de garantia ofertadas. 

Neste dia, a procura para 
celebrar em restaurantes, casas 
noturnas e bares é muito gran-
de. A recomendação é que se 
faça as reservas com antecedên-
cia, lembrando que os 10% co-
brados pelo garçom são de res-
ponsabilidade do empregador e 
não do consumidor. 

Se a opção do presente for 
por aparelhos celulares, é pre-
ciso verificar as diferenças en-
tre as opções pré e pós-pago 
e os planos das operadoras. É 
indispensável guardar todo o 
material publicitário - princi-
palmente no caso dos aparelhos 
eletroeletrônicos – para facilitar 
uma possível resolução de pro-
blemas. 

No caso de compras pela In-
ternet, o consumidor deve ob-
servar se há, na pagina princi-
pal, o CPF ou CNPJ, no caso de 
pessoa jurídica, o endereço físi-
co e eletrônico e o telefone para 
contato pelos consumidores. 
Nesta modalidade de compra, 
que acontece fora do estabeleci-
mento comercial, o consumidor 
pode exercer o direito de arre-
pendimento no prazo de 7 dias 
contados do recebimento do 

produto. 
Caso o consumidor opte pelo 

pagamento com cartão de crédi-
to, o preço não deve ser diferente 
daquele cobrado para pagamen-
to à vista. Lojistas que aceitam 
cheques não podem impor limi-

te de prazo de abertura da conta 
corrente. O prazo para reclamar 
de defeitos ou vícios aparentes e 
de fácil constatação, em produ-
tos não duráveis, é de 30 dias, e 
para produtos duráveis, 90 dias. 

Em toda relação de consumo 

é imprescindível que o consu-
midor exija a nota fiscal que é 
o comprovante válido da aqui-
sição, da garantia e necessário 
para eventuais reclamações. 

Procon-PR

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

ze@jornalnoroeste.com
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Fotos: Divulgação

Só para maiores de 18 anos

Desde criança apren-
demos que quando a 
televisão classifica um 

programa como: “Não reco-
mendado para menores de 18 
anos”, irá aparecer na tela vio-
lência, sexo, uso de drogas e 
substâncias ilícitas explícitos, 
além de atos abertos de cruel-
dade... No entanto a curiosi-
dade só aumentava para saber 
como é ter 18 anos.

Porém, ser maior de idade 
não é mole. Com dezoito anos, 
já somos independentes e ad-
quirimos muitas responsabili-
dades em diferentes ambientes, 
como na escola, em casa e no 
trabalho. Lembro-me da an-
siedade em completar 18 anos, 
correr para a auto escola e ini-
ciar o processo de habilitação 
para carro e moto.

Quando é uma marca que 
chega aos 18, isso não muda 
muito. Da mesma forma como 
olhamos para trás e vemos o 
quanto crescemos, uma corpo-
ração pode olhar sua história e 
se orgulhar por fazer parte de 
um grupo seleto que conseguiu 
se estabelecer no mercado e ser 
reconhecida como uma empre-
sa de seriedade e confiança.

O domingo, 09 de junho 
marca oficialmente os 18 anos 
de circulação do Jornal Noroes-
te, pois no mesmo dia, porém 
em 1995 esse periódico circu-
lava pelas ruas e avenidas de 
Nova Esperança com sua pri-
meira edição. Formato tabloíde, 
08 páginas, todo preto e branco.

Durante sua trajetória, o 
Jornal Noroeste foi se desenvol-
vendo e surpreendendo a todos 
que o acompanhavam, muitos 
com a visão pessimista acha-
vam que não chegaria a “meia 
dúzia de edições”. Começando 
de forma tímida, atendendo 
alguns municípios até chegar 
hoje a edição n° 710 que circula 
em 12 cidades.

Alcançar a maioridade é 
aumentar a responsabilidade. 
Passaram prefeitos, vereadores, 
deputados, governadores e até 
presidentes pelas páginas do 
Noroeste. Em Nova Esperan-
ça, Silvio Chaves, José Benatti, 
Gerson Zanusso, Maly Benatti 
e novamente Gerson acom-
panharam e acompanham do 
executivo o crescimento do 

Noroeste. Hoje, nossa maior 
conquista é poder traduzir nos-
sa marca por respeito: respeito 
para com nossos colaborado-
res, parceiros, clientes, leitores e 
para com a comunidade de toda 
região.

É impossível falar do No-
roeste sem lembrar do nosso 
grande amigo e colaborador, o 
colunista dr. Juarez de Oliveira, 
pois a história da coluna Pingos 
& Respingos tem início logo nos 
“primeiros passos” do jornal.

Nossos colaboradores di-
retos e indiretos, divididos nas 
mais diversas funções, formam 
uma equipe capaz e concisa, 
que muito nos orgulha por ter 
ajudado a estampar nas páginas 
impressas  um bem maior – a 
felicidade de produzir um pro-
duto que forma opinião, leva 
conhecimento, faz denúncias e 
promove o debate entre as pes-
soas. 

O Noroeste deixa claro sua 
preocupação em priorizar a 
amizade, o companheirismo e 
o compromisso da marca com 
seus leitores e clientes, que gra-
ças a Deus não são poucos.

A qualidade e a aceitação do 
Noroeste é mais um ponto que 
apenas uma empresa com de-
zoito anos de experiência pode 
sustentar.

O Noroeste atinge sua maio-
ridade, mas está longe de ser 
uma mocinho. Já é um homem 
certo de sua história, seguro de 
sua posição no mercado e cien-
te da missão e do trabalho que 
ainda deve desenvolver.

E, é com essa consciência 
que vemos este próximo dia 9 
de junho de 2013: não é o mo-
mento de parabenizar, mas sim 
de agradecer. A Deus por tudo 
conquistado até aqui, ao cari-
nho e críticas dos leitores, aos 
clientes e a dedicação dos cola-
boradores.

O Jornal Noroeste se tornou 
uma marca. Uma marca é um 
bem de várias pessoas e todos 
são responsáveis pelo sucesso e 
pela tradição do NOROESTE.

Por isso, obrigado a todos 
que participam de formas di-
ferentes do Jornal Noroeste, e 
que venham mais um, mais 10 e 
mais muitos anos de parceria e 
sucesso com a benção do nosso 
Deus!
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salas, copa, cozinha, bwc, àrea de serviço, 
garagem.
Edicula com bwc, despensa.  Área cons-
truida - 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, cozinha, área de serviço, 
churrasqueira. – Valor R$ 180.000,00 - fone 
3252-8218

-Casa Alvenaria, Rua Dr. Murici, 151 Jardim 
Maranatah - Casa de alvenaria, cobertura de 
lage com 90,75m² com 03 quartos, sendo 01 
suite, sala, Bwc, cozinha, Edicula +/- 45m² 
com, despensa, área de serviço, churrasquei-
ra Valor 180.000,00
Terreno com 220 m². fone 3252-8218

Casa de alvenaria, Rua Tocantins,77 - Jayme 
Canet - com 04 quartos, sala, cozinha, 
02 bwc, àrea de serviço, garagem.  Valor 
R$102.000,00 – Fone 3252-8218.

 Casa -Rua  Paraná, 785
Casa de alvenaria forro de madeira, Com 03 
quartos, sala, cozinha, bwc, garagem
Edicula com quarto, despensa, bwc, churras-
queira. R$260.000,00 – Fone 3252-8218.
Casa- Rua Inês, 353

Casa de Alvenaria Nova:03 quartos, 01 suite, 
salas, copa, cozinha, Bwc, àrea de serviço,
garagem.  R$ 350.000,00 - Fone 3252-8218

Casa - Apto 2º andar Edificio Amazonas nº 
201 – Levi Caneiro. Frente CIESC - Apto 

com 02 quartos, sala estar/jantar, cozinha, 
bwc social, área de serviço.  Frente, Area 
privativa +/- 57m², 01 vagas de garagem
Prédio com salão de festas 
Valor  160.000,00 - Fone 3252-8218

Apto 2º andar Edificio Vitória Régia
Apto com 03 quartos, sendo 01 suite, sala 
estar, copa, cozinha, bwc social, área de 
serviço, despensa, bwc de serviço. Area 
privativa 155 m²,Área total 206 m²,02 vagas 
de garagem
Prédio com elevador/ salão de festas / des-
pensa na garagem
Valor 350.000,00 – Fone 3252-8218

Edificio Caiuá - Apto.601 Concha Acustica
Apto com 02 quartos, 01 suite, Bwc, sala 
estar/jantar, cozinha, 
àrea de serviço, garagem para 02 vagas. 
Salão de festas, salão de jogos, sala de 
academia,sauna, playground, piscina.
Àrea privativa 134,30 m². Valor 
R$350.000,00 – Fone 3252-8218

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

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

RESIDÊNCIA MOBILIADA, 03 DORMI-
TÓRIOS (SENDO 01 SUITE), 01 BWC SO-
CIAL, SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, 
LAVANDERIA COBERTA, DESPENSA, 
GARAGEM COBERTA, EM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO - RUA JOSÉ XAVIER, 41 
PRÓXIMO A ESCOLA SABIDINHO
R$780,00 - (44)98685200

SALA COMERCIAL COM APROX. 
150M², 01 BWC E ESCRITÓRIO, EX-
CELENTE LOCALIZAÇÃO, AVENDIA 
BRASIL,1820
R$800,00 - PARANACITY-PR - 
(44)98685200

RESIDÊNCIA COM 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, COPA, GARAGEM 
COBERTA - RUA FERNÃO DIAS,612
R$400,00 - (44)98685200

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

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

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

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

KITNET COM 01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA - EXCELENTE LOCALIZA-
ÇÃO
AVENIDA 14 DE DEZEMBRO,789- CEN-
TRO - R$475,00 (INCLUSO ÁGUA, GÁS 
E CONDOMÍNIO) - (44)98685200

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

RESIDÊNCIA COM 02 
DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUÍTE), 

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

ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

IMÓVEIS

VENDE

Terreno com 600m2 no 
Distrito de Barão de Lucena 

R$40.000,00 - 9917-8239

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

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

na Rua Aurélio Ferrarin , 
próximo ao Supermercado 

Borejo em Nova Esperança - PR 
Escritura registrada no Cartório 

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

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

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

ALUGA

GERAL - 5

CASA NOVA EM ALVENARIA R. 
PADRE MANOEL DE NOBREGA, 
Nº451.COM 2 QUARTOS, SALA, 
COZINHA, BWC, ÁREA DE SER-
VIÇO, GARAGEM,EDÍCULA COM 
DESPENSA.100M² DE CONSTRUÇÃO. 
VALOR R$155.000,00 - 3252-0012 - 9972-
2438.

TERRENO COM 933M² CENTRO - 9972-
2438

CHÁCARA COM 5.200 m² NO CONDO-
MÍNIO PORTAL DO SOL, DE ESQUINA, 
COM ENTRADA E CERCA NOVA . 
9988-2677

TERRENO CONJ. RESIDENCIAL SAL-
VATERRA LOTE 03 QUADRA 07, COM 
309,99 M² .R$25.000,00 - 9972-2438

VENDE-SE LOJA DE COLCHÕES 
CENTRO DE NOVA ESPERANÇA - LOTE 
03 - FRANQUIA, ESTOQUE CONSIGNA-
DO, ESTUDA-SE PARCELAMENTO - R$ 
38.000,00 - 9972-2438

CHÁCARA COM 31.131,85 m², ATRÁS 
DA COCAMAR, R$7,00 O M² - 9972-2438

CHÁCARA FRENTE PARA A RODO-
VIA, IDEAL PARA INDÚSTRIA COM 
30.000M² - R$12,00 O M² - 9972-2438

CASA NO CIDADE ALTA RUA ALA-
GOAS , 56 - R$ 70.000,00 – 9972-2438

SOBRADO COMERCIAL- CONSTRU-
ÇÃO COM 200 M². PARTE SUPERIOR  
C/ SUITE + 2 QUARTOS/ SALA/ 
COZINHA/ ÁREA/DESPENSA / SALÃO 
COMERCIAL TERREO C/ GARAGEM 
E QUINTAL NOS FUNDOS 3252-0012 - 
9972-2438

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$110.000.00
(44)98685200

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

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

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

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

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 
APROX. 100²
RUA AZALÉIA
CONJUNTO VALE DO SOL
Preço: R$ 50.000.00
(44)98685200

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

CHÁCARA DE LAZER RECANTO VER-
DE- AREA DE 3.900M²
ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉ-
TRICA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DE POÇO ARTESIANO, CAIXA D´ÁGUA 
COM 50.000 LITROS PARA O CONDO-
MÍNIO, RUA PRINCIPAL COM CASCA-
LHO, ARBORIZAÇÃO NA RUA, PORTAL 
DE ENTRADA, CHÁCARAS COM 
MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS
A PARTIR DE R$75.000.00
(44)98685200

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

CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO
03 DORMITÓRIOS, SALA,COPA 
COZINHA,BWC SOCIAL,LAVANDERIA 
COBERTA,01 VAGA NA 
GARAGEM,SALÃO DE FESTAS
RUA INÊS, 364- CONDOMÍNIO AMO-
REIRA
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 417 lotes de 202 a 518 m².
Excelente localização, sendo a tendência de 
crescimento da cidade nesta região.

INFRAESTRUTURA
A infraestrutura já esta incluída no preço:
- Asfalto e Meio Fio;
- Galerias de águas pluviais;
- Luz e Energia;
- Rede de água;
- Arborização;
- Lotes demarcados;
- Rede de Esgoto.
Parcelamento em até 156 meses.
Parcelas a partir de R$ 358,34 mensais
(44)98685200

RESIDÊNCIA COM TERRENO DE 
APROX. 580M² - RUA GEN.MARIO 
ALVES TOURINHO,410 - R$100.000.00 - 
(44)98685200

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

CASA CONDOMÍNIO AMOREIRAS
3 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavande-
ria, garagem. R$140.000,00, aceita proposta.
fone 3252-1748

CASA JARDIM SANTO ANTONIO
3 quartos (sendo 1 suite), 1 sala, 1 cozinha, 
1 banheiro, area total 168m2, contrução de 
99m2 - Fone 3252-1748

CASA CENTRO
R. Mascarenhas de Moraes, 380, 3 quartos 
(sendo 1 suite), copa e cozinha, sala, banhei-
ro, com area total de 269,50m2 e 107,10m2 
de construção. Fone 3252-1748

CASA CENTRO
R. General Euclides Bueno, 874, 3 quartos 
(sendo 1 suite), 2 salas, cozinha, banheiro, 
garagem ampla, dispensa. Fone 3252-1748

- Casa Rua Prof. João Candido, 780 – Vila 
Garça  - Casa alvenaria, 02 quartos, sala, 
cozinha, área de serviço, garagem. Valor 
110.000,00 - Fone 3252-8218

- Casa Rua Marins Alves de Camargo, 721 - 
Casa de Alvenaria 
Com 03 quartos, sendo 01 suite, sala, copa, 
despensa, cozinha, Bwc, àrea de serviço, 
churrasqueira, garagem. Edicula com quarto 
e hidromassagen, Área com 150 m² de cons-
trução. R$180.000,00 - Fone 3252-8218

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

- Casa de Alvenaria Av. Felipe Camarão, 159 
Com: 03 quartos, sendo 01 suite, 02 

YB - 50cc - 1974 - VERMELHA - 
R$2.000,00 - 9996-8776 - 

FALAR COM JUAREZ

VEÍCULOS

Vectra expression - Branco - 
2008/2008 - Automático, Aro 16, 
Completo, Airbag Duplo, Placa A - 

56.000 Km Rodado. 9926-4356

PALIO 98 - 1.0 - PARTICULAR - 
CINZA, 2 PORTAS - 9865-0302

Gol 97/98 MI Cinza - 
R$10.000,00
9917-8239

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

Fone: (44) 9884-2890

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens, para trabalhar na CITRI de Parana-
vaí.  Interessados comparecer dia 06/06 às 
8h30 na Ag. Do Trabalhador.

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 
- Vaga para homens, acima de 18 anos, para 
trabalhar em Mandaguaçu.

AJUDANTE GERAL - Vaga para homens 
acima de 18 anos, para trabalhar no preparo 
de ração.

ATENDENTE DE TELEMARKETING 
- Vaga para mulheres, com experiência em 
cobrança.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE - Vaga 
para homens, acima de 20 anos, com expe-
riência e 2º grau completo.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens acima de 18 anos. 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
ambos os sexos para trabalhar em Abatedouro 
de Aves de Maringá. Interessados comparecer 
dia 05/06 às 14h30 na Ag. Do Trabalhador.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, para trabalhar em 
Mandaguaçu.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens, de 20 a 40 anos.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens acima de 18 anos.

CAIXA - Vaga para mulheres, acima de 18 
anos, com conhecimento de informática e 2º 
grau completo.

COBRADOR - Vaga para homens acima de 
18 anos, com experiência em cobrança.

COSTUREIRA GERAL - Vaga para mulhe-
res, com experiência.

COSTUREIRA GERAL - Vaga para mulhe-
res, acima de 18 anos, com experiência, para 
trabalhar em Uniflor.

COSTUREIRA DE MAQUINA RETA - 
Vaga para mulheres, com experiência.

CREDIARISTA - Vaga para mulheres, 
acima de 18 anos, com experiência e conhe-
cimento de informática.

ELETRICISTA DE AUTOS - Vaga para 
homens, acima de 20 anos, com experiência.

 EMPACOTADOR - Vaga para homens 
acima de 17 anos.

ESTETICISTA - Vaga para mulheres, com 
Ensino Superior.

FUNILEIRO E PINTOR - Vaga para ho-
mens, acima de 18 anos, com experiência. 

GERENTE COMERCIAL - Vaga para mu-
lheres, de 18 a 60 anos, com disponibilidade 
para morar fora.

MANICURE - Vaga para mulheres, com 
experiência.

MARCENEIRO - Vaga para homens, acima 
de 18 anos, com experiência.

MECÂNICO DE MOTO - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, com experiência e 
habilitação A.

MOTORISTA ENTREGADOR - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, com carteira A e 
experiência em cobrança, para trabalhar em 
Paranavaí.

MOTORISTA ENTREGADOR - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, com carteira AB, 
para trabalhar fazendo propaganda e entregas.

MOTORISTA ENTREGADOR - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, com carteira A, 
para trabalhar entregando lanches.

MOTORISTA ENTREGADOR - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, com carteira A.

MOTORISTA ENTREGADOR - Vaga para 
homens acima de 20 anos, com carteira A.

OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 
- Vaga para homens, com experiência, com 
disponibilidade de trabalhar na região. (ficar 
em alojamento da empresa)

PROMOTORA DE VENDAS - Vaga para 
mulheres, acima de 18 anos, com disponibili-
dade para viagens.

SERRALHEIRO - Vaga para homens, com 
experiência.

TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO - 
Vaga para homens, sem medo de altura, cartei-
ra AB e com conhecimento de informática.

TÉCNICO DE SUPORTE INTERNO - 
Vaga para mulheres, com conhecimento de 
informática.

TRABALHADOR RURAL - Vaga para 3 fa-
mílias de 3 a 4 pessoas adultas, para trabalhar 
como catador de ovos e morar na granja. A 
empresa oferece cesta básica, almoço e roupas.

TRABALHADOR RURAL - Vaga para 1 
família de 3 a 4 pessoas adultas, para trabalhar 
como catador de ovos e morar na granja em 
Pitangueiras. 

VENDEDOR - Vaga para homens acima 
de 18 a 25 anos, com conhecimento em 
informática.

VENDEDOR - Vaga para ambos os sexos, 
acima de 20 anos, com experiência e 2° grau 
completo.

VENDEDOR E INSTALADOR DE BATE-
RIAS - Vaga para homens, de 20 a 40 anos, 

com experiência em vendas, habilitação A.

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para 
homens acima de 18 anos, com experiência, 
carro próprio e disponibilidade de viagens.

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para am-
bos os sexos, acima de 18 anos, com moto 
própria, 2º grau completo e disponibilidade 
de viagens.

Vagas para ambos os sexos, para OVER-
LOKISTA, RETISTA, GALONEIRA, 
ESTAMPADOR, AUXILIAR DE 
ESTAMPARIA, ENCARREGADO DE 
EXPEDIÇÃO, AUXILIAR DE CORTE, 
OPERADOR DE MÁQUINA DE BOR-
DADO e VENDEDOR EXTERNO, todos 
com experiência para trabalhar em fábrica 
de confecções.

Vagas para homens, para MECÂNICO e 
ALINHADOR, com experiência.

Vaga para homens, acima de 18 anos com 
experiência, para TECNICO DE SEGU-
RANÇA, ENCANADOR, CALDEIRO e 
OPERADOR DE GUINDASTES.

Vaga para homens para MOTORISTA 
CNH C/D/E, ENGENHEIRO AGRONO-
MO, TECNICO DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO, AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO, TÉCNICO AGRÍCOLA, 
SOLDADOR DE VEÍCULOS, LUBRIFI-
CADOR, ELETRICISTA INDUSTRIAL, 
para trabalhar na USINA SANTA 
TERESINHA de Iguatemi. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha de inscrição.

Vaga para homens, para PINTOR, SOL-
DADOR, MAÇARIQUEIRO, AUXILIAR 
DE PRODUÇÃO, MOTORISTA para 
trabalhar na empresa PASSAFARO.    
Interessados comparecer na Agência para 
preenchimento da ficha de inscrição.

Vagas para homens, para AUXILIAR DE 
EMPACOTAMENTO e AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO, para trabalhar na USINA 
ALTO ALEGRE de Colorado, com direito 
a Transporte e Cesta básica. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha.

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

Vaga para ambos os sexos para AUXILIAR 
DE AÇOUGUEIRO.

Vaga para mulheres, acima de 18 anos, para 
OPERADORA DE CAIXA e ENCARRE-
GADO DE FRIOS.

Vaga para portadores de deficiência, ambos 
os sexos, que queiram trabalhar em abate-
douro de aves, acima de 18 anos.

SALA, BWC SOCIAL, COZINHA, 
LAVANDERIA COBERTA, GARAGEM 
COBERTA
CONDOMÍNIO AMOREIRA
RUA INÊS, 364 - R$600,00 - (44)98685200
 
RESIDENCIAL JOMAR
 Apartamentos com 70 mt²:
* 02 Dormitorios sendo 1 Suite 
* Sala Estar/Jantar
* cozinha
* Bwc Social 
* Area de Serviço 
* 1 Vaga para Garagem 

Àrea de Lazer:
* Salão de Festa todo mobiliado 
* Playground

Excelente localização situado na Rua 
Emiliano Perneta Próximo ao Parque das 
Grevilhas.
R$700,00 - (44)98685200 - (44)32525200

Rua Marins Alves Camargo, 923 - Casa 
Lage, com +/- 5 anos de construida, com 02 
quartos, 
sala, cozinha, bwc, área de serviço. Valor - 
580,00 Fone 3252-8218

Casa Rua Princesa Isabel, 145 alvenaria 
com:
03 quartos, sala, cozinha, Bwc, garagem. 
Edicula: àrea de serviço, bwc, dispensa. 
Canil e quintal gramado.  Valor R$ 750,00 
(Próximo ao Salão do Lions). 3252-8218

Casa Rua Osvaldo Barizon, 157 - Jardim 
São José  - casa nova, com 3 quartos (sendo 
01 suite), sala/copa, cozinha, Bwc social, 
área serviço, área com churrasqueira, gara-
gem. Valor 750,00 -  Fone 3252-8218

-Casa Av. Felipe Camarão, 581
Alvenaria com 3 quartos sendo uma suíte, 
sala, copa, cozinha, banheiro social e gara-
gem coberta. Edícula com cozinha, dispensa, 
bwc e churrasqueira mais uma dispensa 
separada.
Valor R$ 1.000,00 .– Fone 3252-8218

 Casa Rua Belo Horizonte, 389- Jardim 
Vilage
Alvenaria 70m² lage, c/ 3 quartos, sala, 
cozinha, bwc, área serviço e garagem, 
Valor 600,00 – Fone 3252-8218

Casa - Rua Kensi Seki, 130 - Jd. Santo 
Antonio
Alvenaria, nova, com 3 quartos, sala, cozi-
nha, área serviço, garagem.

Valor 600,00 – Fone 3252-8218

-Apartamento Edifício Rio Branco, (em 
frente Colégio Sagrado Coração de Jesus)
Com  Elevador, 03 quartos, sendo 01 suite, 
sala, cozinha, Bwc,área de serviço, 01 
vaga de garagem – Valor R$700,00 – fone 
9893-4114.

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

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

- 01 Sala Comercial – Rua Ver. Jorge Fane-
co, próximo ao Fórum, com +/- 30 m² com 
01 bwc. Valor 300,00 - Fone 3252-8218

- Salão Comercial – Avenida Brasil, 537 
(antigo prédio do Depósito Razente), 
com +/- 550 m² com 02 bwc, cozinha, 
escritório. Podendo ser alugado salão fundo 
separadamente.Valor total 2.500,00 - Fone 
3252-8218

- Salão Comercial – Av. São José, 109 em 
frente ao Bombeiro, com +/- 130 m² com 02 
bwc. Valor 1700,00 - Fone 3252-8218

- Salão comercial - Rua Gov. Bento M. da 
Rocha Neto-Edificio Rio Negro
Com sala de recepção, 07 salas internas, ar 
condicionado, e bwc. Valor R$ 1.500,00 - 
Fone 9893-4114

- Salão comercial – Av. Brasil, 619 – ( Próxi-
mo do Supermercado Sena Metropolitano), 
com 135 m² e com 01 bwc.
R$ 1.800,00 – Fone 3252-8218.
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SEPARADOS NA
MATERNIDADE

Airton Pelozzo – Posto 
Shangri-lá

Batoré – Humorista

Dr. Edson Olivatti – 
Presidente da OAB – 

Subseção Nova Esperança

Tato Gabus Mendes - Ator

Walter Regiani – Assessor de 
Imprensa – PMNE

Moacir Franco – Cantor/
ator e humorista

Alessandra Takano - Brasil 
Planejados

Milene Pavorô - Personagem 
do Programa do Ratinho

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

Paulo MassagistaHereck Santin - Hnet 
Sistemas

Dicas de pesca
Como pescar piau

Nada melhor do que um boa 
pescaria para se desvencilhar do 
corre-corre do dia adia não é 
verdade?

Seja por esporte ou por di-
vertimento é um desafio exci-
tante que atrai pessoas de todas 
as idades.

Mas nem todos os peixes são 
iguais, isto é, não são todos os 
tipos de isca que o fisgam o Piau 
é um deles.

Ele é um peixe que possui 
o corpo alongado com dentes 
incisivos além de ser escamoso 
como a maioria dos peixes.

Possui uma cor amarelada 
com faixas escuras ao longo do 
corpo.

O peixe adulto atinge até 30 
centímetros de comprimento.

1. Para pescar um Piau utili-
ze como iscas milho, lembrando 
que este milho deve ser fermen-
tado, são as chamadas cevas,

insetos,pequenas bolinhas 
de massa e caramujos. 

2. Alguns dizem que além 
destas iscas também é possível 
fisgá-lo utilizando frutas como 
goiaba, banana, tomate ou mo-
rango.

Mas de uma maneira geral 
são atraídos com os três tipos de 
isca citado anteriormente. 

3. A linha a ser utilizada deve 
ser fina, uma recomendação são 
a 12 e 14lb. A chumbadinha 
deve ser preparada na linha de 
forma que fique solta e o anzol 
utilizado deve ser pequeno. 

4. Para a pesca do Piau é ne-
cessário que o pescador possua 
um pouco de experiênicia, pois 
os peixes, e este é um deles, que 
ao colocarem a isca na boca, não 
a mordem no exato momento, 
primeiro ele acomoda a isca na 
boca.

Geralmente pescadores an-

O Piau é é um peixe que 
possui o corpo alongado 

com dentes incisivos

siosos, ao verem que a linha se 
movimentou puxam a linha e o 
peixe acaba escapando. 

5. Preparando a ceva de mi-
lho.

Você deve cortar o fundo 
da garrafa pet, amarre o peso à 
uma das extremidades da gar-
rafa com a corda de modo que 
seja possível retirar e colocar na 
água.

Adicione o milho, mergulhe 
a garrafa a garrafa no rio.

Se você fizer um corte gran-
de ou pequeno na garrafa, in-
diferente do fluxo de água, os 
grãos são tirados aos poucos 
pela correnteza. 

Um cevador com estas di-
mensões leva em média de 10 
a 15 minutos para esvaziar por 
completo. 

Dicas & Advertências
* Ao pescar procure sempre 

revisar seu barco ou observe o 
estado de conservação caso não 
seja seu. 

* Procure levar coletes salva 
vidas.

* Quando sair para pescar 
em lugares desconhecidos, pro-

cure sempre encontrar um guia 
que conheça bem o rio. Nunca 
tente se aventurar em rios des-
conhecidos por conta própria.

* Lembre-se que existem 
épocas certas para pesca, se in-
forme à respeito para não ser 
multado.

CURIOSIDADES...
Você sabia que...

• A mais antiga edificação da An-
tártica, uma cabana construída 
pelo explorador Carsten Borch-
grevnik em 1899, está literalmen-
te soterrada por pilhas de excre-
mento de pingüins.
• A mais longa corrida até hoje 
realizada no mundo foi a trans-
continental, de Nova York a Luz 
Angeles, em 1929. O finlandês 
Johnny Calo venceu o percur-
so de 5.898 quilômetros em 79 
dias (525h 57min 20seg), de 31 
de março a 18 de junho. Chegou 
com apenas 2 min 47 à frente do 
inglês Pietro “Peter” Gavuzzi.
• A maneira mais fácil de dife-
renciar um animal carnívoro de 
um herbívoro é olhando para os 
seus olhos. Os carnívoros (cães, 
leões) possuem os olhos na parte 
da frente da cabeça, o que facilita 
a localização do alimento. Já os 
herbívoros (aves, coelhos) pos-
suem os olhos do lado da cabeça 
para perceber a aproximação de 
um possível predador.
• A mão humana tem 27 ossos e 
35 músculos.
• A noz-moscada é extremamen-
te venenosa se for injetada nas 
veias.
• A pelagem do urso polar não é 
branca, já que os seus pelos são 
transparentes. Parecem brancos 
porque têm pequenas bolhas de 
ar para o seu isolamento térmico, 
que dispersam a luz.
• A população mundial deve do-
brar em 2050.
• A preguiça de três dedos move-
-se no solo a uma velocidade 
média de apenas 2,2 metros por 
hora.
• A pressão atmosférica ao nível 
do mar é de cerca de uma tone-

lada por decímetro quadrado. O 
que quer dizer que uma pessoa 
deitada suporta 60 toneladas de 
ar.
• A água quente é mais pesada do 
que a água fria.
• A pulga salta 350 vezes a sua al-
tura, o que equivale a uma pessoa 
dar um pulo de uma altura igual à 
largura de um campo de futebol.
• A quantidade de sangue que 
circula no organismo varia de 
pessoa para pessoa. Em média, 
representa em litros uma décima 
parte do peso do corpo. Assim, 
uma pessoa de 70 quilos, terá 
aproximadamente sete litros de 
sangue correndo nas suas veias e 
artérias.
• A superfície da pele mede 2 me-
tros quadrados e pesa cerca de 4 
kg.
• A temperatura do corpo não 
fica estabilizada em 37 graus o dia 
inteiro. Ela sobe para 37,2 às 5 ou 
6 da tarde e vai caindo para os 36 
graus durante a madrugada.
• A temperatura mais baixa regis-
trada na Antártida foi -128,6ºC, 
em 21 de Julho de 1983.
• A Torre Eiffel, localizada em 
Paris, é o monumento mais visi-
tado do mundo, recebendo cerca 
de seis milhões de turistas por 
ano. Apelidada carinhosamen-
te de Dama de Ferro pelo povo 
francês, a torre de 324 metros de 
altura pesa 10.100 toneladas dis-
tribuídas em três andares. O mo-
numento, construído por Gostai 
Eiffel, foi inaugurado em 31 de 
março de 1889 como a principal 
atração da Exposição Universal 
de Paris. Nessa época, era con-
siderada a mais alta construção 
do mundo e sustentava no topo 
uma bandeira francesa de doze 
metros.

Paranacity

Administração tem 
carinho especial 

pelos idosos

Prefeitura de Parana-
city promove concor-
rido passeio ciclístico

No âmbito da proteção 
básica são desenvolvidas 
atividades de convivên-

cia para idosos, com o objetivo 
de promover sociabilidade, o 
envelhecimento ativo e saudá-
vel, o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, pre-
venindo o isolamento do idoso.
Tais atividades contribuem para 
o exercício da cidadania, a parti-
cipação social, proporcionando a 
ampliação e defesa de direitos, a 
autonomia e o protagonismo das 

pessoas idosas. Os encontros vi-
sam passar um período de tempo 
entre amigos, desenvolvendo um 
trabalho de equipe onde podemos 
compartilhar nossas ações. Atual-
mente são realizadas atividades 
de acordo com o plano de traba-
lho: Ginástica (terças e quintas), 
artesanato (terças e quintas), dan-
ça (quartas-feiras), realizações de 
bingos, participação no concurso 
da Miss terceira idade em Marin-
gá, homenagem ao Dia das Mães e 
reuniões mensais.

A Prefeitura Municipal de 
Paranacity, através da 
Secretaria Municipal de 

esportes e da Secretaria Muni-
cipal de Educação realizou um 
passeio ciclístico em homena-
gem aos trabalhadores, O even-
to contou com a participação de 
aproximadamente 160 ciclistas e 
com a presença da Prefeita ed-
nea e do Vice-Prefeito Airton. 
Após o passeio por diversas ruas 
e avenidas da cidade, a organiza-
ção do evento realizou o sorteio 
de vários brindes entre os par-

ticipantes. “è algo simples, mas 
que tem uma grande importân-
cia a todos que participam, afinal 
marca um dia tão especial. Não 
podíamos deixar esta data pas-
sar em branco e pela qualidade 
de participantes podemos ver 
que foi aprovada essa iniciativa. 
A Secretaria de Esportes está 
de parabéns pela organização e 
vamos continuar dando apoio a 
iniciativas como esta, pois sabe-
mos que a população aprova e 
vem participar”, ressaltou a pre-
feita Ednea
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24ª Festa das Nações de Floraí supera 
as expectativas mais otimistas

Devido a entrega da 
revitalização da 
Praça João Mar-

ques, colocação de  moder-
nas tendas, remodelação das 
barracas de alimentação, e 
atrações como shows diá-
rios, uma onda de otimismo 
invadiu a cidade de Floraí 
que fez da 24ª, a edição mais 
concorrida de todas as Fes-
tas das Nações já aconteci-
das naquela cidade.

No dia 30 de maio, na 
quinta-feira, na abertura da 
Festa, autoridades federais 
como os deputados Edmar 

Osvaldo Vidual
vidualevidual@hotmail.com

Arruda e André Zacharow, 
deputados estaduais: Evan-
dro Junior e Enio Verri, 
além de prefeitos de cidades 
da região, estiveram em Flo-
raí prestigiando a Festa das 
Nações e parabenizando o 
prefeito Fausto e equipe pelo 
brilhantismo do evento.

Segundo estimativa dos 
organizadores, cerca de 30 

mil pessoas, passaram por 
Floraí nos 4 dias da Festa, na 
sexta-feira, um dia especial 
quando todas as crianças da 
rede municipal de ensino ti-
veram  um dia de graça nos 
brinquedos do parquinho, 
outro grande diferencial 
desta 24ª Festa das Nações 
que agradou em cheio toda 
a população de Floraí.

Fotos: Osvaldo Vidual
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Dia dos Namorados 
é no Bistrô Gourmet! Adquira já o seu 

convite!
Mesa de Frios, Jantar e Sobremesa

Maiores informações pelo fone: 3252-3292

Uniflor vai entregar 61 casas às famílias do município
O município de Uni-

flor, através do 
prefeito municipal 

Antonio Zanchetti Netto irá 
entregar 61 unidades habita-
cionais as famílias unifloren-
ses. O programa de habitação 
está sendo construído em 
parceria com a COHAPAR – 
Paraná e com a Caixa Econô-
mica Federal, com recursos 
do FGTS. 

A escolha das famílias 
foi feita através de um ca-
dastramento geral onde fo-
ram inscritas  151 famílias 
interessadas em participar 
do programas, destas foram 
selecionadas pela equipe da 
COHAPAR  as 61 famílias as 
quais atendiam os requisitos 
propostos pela mesma, como 

renda familiar de 1 a 3 salários 
mínimos, tempo de residência 
no município, nunca ter sido 
beneficiários de programas 
sociais de habitação, idonei-
dade, entre outros. 

As casas possuem três ta-
manhos 35,40 e 47 metros, 
sendo que os terrenos foram 
doados pela prefeitura mu-
nicipal. O local já possui as-
falto e rede de abastecimento 
de água.  Está sendo realizado 
trabalho social com as famílias 
beneficiarias, alem de apoio 
técnico por parte dos profis-
sionais da COHAPAR e do 
município de Uniflor. 

 A chuva atrapalhou um 
pouco o andamento da obra, 
porem a equipe pretende en-
tregar no prazo estipulado até 

o final do ano. As casas irão 
receber revestimentos e pisos 
no banheiro e em uma das pa-
redes da cozinha, porem o res-
tante da casa será preparado 
para receber o piso por conta 
do mutuário. 

Alem disto o município 
em parceria com a COHAPAR 
irão entregar mais nove casas 
rurais, através do Programa 
Nacional de Habitação Rural 
– PNHR as quais já estão em 
processo de terraplanagem.

O prefeito Zanchetti está 
também tentando comprar 
um novo terreno para cons-
trução de mais unidades habi-
tacionais para atender a popu-
lação uniflorence e ajudar as 
famílias a realizarem o sonho 
da casa própria. 

Osvaldo Vidual

Prefeito Zanchetti e equipe 
durante vistoria às obras

Dama Servopa de Nova EsperançaReginaldo Pacheco de Sá, vice-prefeito 
de Uniflor recebendo os cumprimentos 
deste colunista pela passagem do seu 

aniversário, no dia 1º de junho

Clínica FOCO IMAGEM de Floraí

O Industrial 
e ex-prefeito 
Silvio Chaves, 
comemorando 
os excelentes 
resultados de seus 
negócios durante 
visita a China. Na 
foto Silvio está 
em frente a torre 
que é símbolo do 
desenvolvimento 
da economia 
chinesa


