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O Prefeito Gerson Zanusso confirmou quarta-feira, 10 de abril, a sua 
importante presença no jantar de aniversário do Jornal Noroeste que 
estará acontecendo no próximo dia 29 de junho no Amazon Eventos.

18º Jantar de Aniversário do Jornal Noroeste Sicredi União PR realiza 
AGO de prestações de 

contas de 2012, um ano de 
grandes conquistas - Págs. 6 e 7

Os 100 primeiros dias de 
Fábio Vilhena e Duda na 

Prefeitura de Atalaia

Provopar de Nova Esperança 
lança Campanha do Agasalho

A Campanha é uma iniciativa do Programa do Voluntariado Paranaense (Pro-
vopar) de Nova Esperança, em parceria com a Prefeitura Municipal, Tiro de 

Guerra e Câmara. O apoio para o evento surgiu repentinamente de Conselhos 
Municipais, Entidades Sociais, Religiosas, Clube de serviços, ONGS, empre-
sas, Imprensa, Escolas, Unidades Básicas de Saúde, Agências Bancárias e 

do Comércio em geral se colocando na condição de voluntários. Pág. 8

Iniciamos uma nova proposta de trabalho. Nosso compromisso: "CONSTRUINDO O NOVO 
JUNTOS", começa a tomar forma. Nossos projetos em breve serão sonhos concretizados, pois 
é certo que "QUEM AMA CUIDA" e nosso AMOR por ATALAIA, está sendo demonstrado através 
da responsabilidade de toda nossa equipe de trabalho, colaboradores e funcionários que com 
dedicação e profissionalismo vem se empenhando no objetivo de transformar nossa cidade em 

um lugar melhor de se viver, onde TODOS tenham oportunidades de ter um trabalho digno. Pág. 5

Operadoras preparam 
cadastro único para 
bloquear celulares 

piratas - Pág. 11

Boato sobre a presença 
do Maníaco da Cruz gera 

medo na população de 
Nova Esperança e região 

Pág. 3

Álcool e drogas tiram 5 
do trabalho por hora   

Pág. 4

José Antônio Costa Hauney Malacrida

Alex Fernandes França

Divulgação
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nos Distritos de  Barão de Luce-
na e Ivaitinga tenho observado 
que a cada ano está reduzindo 0 
números de cortadores de cana e 
arrancadores de mandioca nos 
Distritos estão cada vez menor. 
A maioria está em busca de no-
vos caminhos, trabalhando nas 
indústrias,construção civil,  mer-
cados e serviços públicos. O ser-
viço  da cana e da mandioca são 
pesados e vêm trazendo inúme-
ros problemas de saúde, princi-
palmente coluna e membros su-
periores. A partir de 2015 a coisa 
vai piorar aos cortadores de cana 
pois todas as usinas paranaenses 
serão mecanizadas para redução 
das queimadas. A mão de obra 
vai sumir. É questão de tempo;

Morre Margaret Thatcher
Conhecida como dama de ferro, 
morre aos 87 anos de Aciden-
te Vascular Cerebral ( AVC), a 
ex-primeira ministra britânica 
Margaret Thatcher, a primeira 
mulher a ocupar tão elevado 
cargo  no Reino Unido ( de 1979 
à 1990 ). Linha duríssima, That-
cher foi uma das mais influentes 
figuras públicas do século XX, 
pelo seu excelente trabalho à 
frente do Reino Unido. Eis  um 
trecho da entrevista de  Thatcher 
em 1987: “... Muitas crianças 
e pessoas foram levadas a crer 
que se temos um problema, 
cabe ao governo a lidar com ele 
“. Outro trecho: “ É nosso dever 
cuidar de nós mesmos e, então 
ajudar a cuidar de nossos vizi-
nhos. A vida é um negócio recí-
proco e as pessoas mantêm em 
mente os direitos, (mas) sem as 
obrigações.

cerca de 2.500 calorias diárias. 
Vejam a dieta de 300 calorias/
dia
Café da manhã
Uma fatia de pão integral + um 
pedaço pequeno de fruta ( aba-
caxi, melancia ou mamão ) + 
metade de uma colher de chá de 
requeijão + 50ml de leite desna-
tado = 70 calorias;

Lanche da manhã
Uma gelatina pequena = 0 calo-
rias

Almoço
Uma salada (pode ser trocada 
por refogada) + um prato princi-
pal ( porção de arroz  + proteína 
); uma sobremesa  ( podse ser tro-
cada por salada ou refogado ) = 
105 calorias

Lanche da tarde
Meia fatia de pão integral com 
patê ou uma porção de vegetal 
( três tomates ) ou uma porção 
de fruta ( três morangos ) = 10 
calorias

Jantar
Um prato de sopa + uma sobre-
mesa ( pode ser trocada por sa-
lada de refogado ) = 105 calorias

Ceia
Meia fatia de pão integral com 
patê + uma gelatina = 10 calo-
rias
À vontade
Água, chá, café, refrigerante zero, 
suco diluído e picolé desse suco.

Em extinção
Eu que trabalho há vários anos 
no Programa Saúde da Família 
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ENTRELINHAS
*** No próximo domingo, dia 14, aniversaria o colaborador deste Jornal Hauney Malacrida, recebendo desde já os 
cumprimentos de familiares e de muitos amigos *** Não se esqueça de se vacinar contra a gripe. É melhor previnir 
do que remediar. Na clínica pediátrica dr. Juarez de Oliveira, no Centro Clinico Paraná tem vacina.***Uma década 
depois, a política de inclusão de negros nas universidades brasileiras de bom resultado. Hoje,  temos profissionais 
negros atuando em várias áreas no Brasil e exterior.***Com as chuvaradas em todo o Paraná, o mato dos terrenos 
baldios cresceram e alguns lixos também se fazem presentes. Mosquito da dengue agradece. Onde estão as Secretarias 
de Obras; do  Meio  Ambiente e Agente da Dengue  que não tomam providências meu Deus do céu?***Ciclistas e 
skatistas  continuam abusando de andarem na contra mão. E ainda são grosseiros quando chamados à atenção. Cadê 
a fiscalização?***Aumenta os casos de estupro de turistas no Rio de Janeiro. Vocês já pensaram como é que vai  ficar 
tudo isso na época dos jogos***Brasília, capital dos brasileiros comemora 53 anos no próximo dia 21 de abril.*** .”Só 
uma dedicada aos outros merece ser vivida” Albert Einstein (1879-1955)

Opinião do Blog
Parque das Grevíleas: total 
abandono

Incentivado a sua criação pela Lei 
Orgânica do Município com os 
objetivos de servir como área de  
lazer a população novaesperan-
cense, o Parque das Grevíleas  se-
ria um local muito aprazível para 
todos nós, principalmente  nos fi-
nais de semana. A gestão anterior 
iniciou um bom trabalho no local, 
mas que não  foi concluído  pela 
falta de verbas. Acompanhado  de 
moradores da região após um con-
vite, estive visitando  o  Parque das 
Grevíleas e constatei o abandono 
total  que está aquilo lá. O mon-
tão de dinheiro investido ali está 
se perdendo no meio do matagal, 
árvores sem podar,encobrindo o 
lago e até a iluminação lá exis-
tente.  Os Secretários de Obras, do 
Meio ambiente e  algum outro De-
partamento, deveriam se reunir e 
fazerem um mutirão para a lim-
peza, cortes do mato e da grama, 
poda de árvores, etc. Mosquito 
da dengue está proliferando aos 
montes no local. Manter limpo o 
Parque, construção de quiosques, 
churrasqueiras, banheiros, etc.   e 
em condições de visitas, não custa  
nada ao município.    Basta querer 
trabalhar e não ficar só aguardan-
do o final do mês para receber o 
pagamento. Caso contrário, não 
haveria razão para a existência de 
tais Secretarias.

É um louco: quer matar milhões 
de pessoas 

Esse é o  comportamento do tirano  
Kim Jong-un, ditador da Coréia do 
Norte, um louco disposto a matar 
milhões de pessoas em uma guerra 
suicida ou estará apenas blefando, 
querendo mostrar ao mundo que 
a Coréia do Norte é isso ou aquilo, 
mas que no fundo não é nada dis-
so. Uma coisa é fato: nas últimas 
semanas a Coréia do Norte foi o 
país mais em evidência quando o 
ditador Kim disse ter posicionado 
as suas armas nucleares contra a 
Casa Branca, nos Estado Unidos, 
e os mísseis em direção ao Japão 
e Coréia do Sul. Há vários anos a 
Coréia do Norte usa desse expe-
diente para assustar o mundo e 
seus vizinhos. O ditador Kim se-
gue  as mesmas ideias  do avô e 
de seu pai que gostavam de usar 
dessas bravatas para dizer que são 
fortes e  assim venderiam armas 
para diversos países como o Irã, 
recebendo comida em troca para 
matar a fome de sua população. 
Todavia, Kim sabe que guerrear 
contra os Estados Unidos é suicí-
dio, pois os americanos já declara-
ram que em dois dias eles acaba-
riam com a Coréia do Norte, mas  
muitas mortes de ambos os lados. 
Mesmo assim, todos têm medo do  
lunático Kim!
 
Coisas do  Cotidiano
• Muitos visitantes na cidade du-
rante a Páscoa se queixando das 
buraqueiras em diversas ruas da 
cidade. A rua Curitiba, no Jardim 
Los Angeles, é um exemplo disso;
• Na sua tradicional “faxina” no 
inicio de seu governo mandando 
embora  o deputado federal Lupi 

do PDT e o senador Alfredo do 
Nascimento do PR, a presidente 
Dilma Rousseff voltou a   engolir 
os dois políticos  sem vergonhas 
que voltaram ao Planalto pedindo 
empregos para correligionários. 
Como Dilma é candidata a reelei-
ção e precisa de apoio político não 
teve dúvida em atender os antigos 
desafetos e agora companheiros;
• Em maus lençóis , Lula é denun-
ciado em inquérito pelo seu envol-
vimento no escândalo do mensalão 
pela Procuradoria da República. É 
por essa e outras razões é que os 
políticos brasileiros  não querem 
a presença do Ministério Público 
exercendo o papel de investigação;
• Hoje, um botão de rosa, uma 
menina moça.  Amanhã, uma 
flor mulher.  Familiares, amigos 
e colegas de escola  se reuniram 
no Amazon sábado último, 06 de  
abril, para comemorarem o “ ni-
ver” de 15 anos de Patrícia Bezer-
ra Zanusso, filha do casal Paulo/
Cláudia. Parabéns Patrícia!
• Proibindo os supermercados de 
publicarem seus produtos nos jor-
nais de oposição ( El Clarin, La 
Nación e Perfil ) ao seu governo, 
a presidente argentina Cristina 
Kirchner caminha a passos largos 
para um regime de ditadura no 
país vizinho;
• Destruída parcialmente pelo 
Tsunami, a Usina Nuclear de Fu-
kushima, no Japão, continua com 
o seu super aquecimento  e a con-
taminar as águas com produtos 
radioativos. População japonesa e 
o mundo voltam a correr o risco de 
uma contaminação radioativa em 
massa;
• Colegas  Médicos e Enfermeiras 
de Maringá que tomaram conheci-
mento através deste blog que aqui 
em Nova Esperança os bebês são 
orientados na maternidade a to-
marem leite em pó, estão achando 
uma coisa absurda de acontecer. 
Estão informando que em Marin-
gá há uma entidade  chamada IU-
BAAM que ensina todos os prin-
cípios do aleitamento materno. E 
daí Secretaria Municipal de Saúde 
de Nova Esperança, como é que 
fica essa gozação?

 Daniela Mercury assume  a ban-
deira GAY

Ao anunciar a sua união com a 
jornalista de televisão Malu Ver-
çosa, 36 anos,  da TV Bahia, afi-
liada da Rede Globo  a quem  a 
cantora  chama de esposa,   Da-
niela Mercury tornou obrigató-
ria a discussão sobre o casamen-
to gay no Brasil. As reações nas 
redes sociais foram as mais va-
riadas quando Daniela disse que 
Malu era a sua esposa, sua famí-
lia, sua vida, sua razão de viver 
e inspiração pra  canta. Mãe de 
dois filhos adultos  do primei-
ro casamento, três adotivos do 
segundo casamento, ambos de 
relações convencionais, Daniela 
resolveu sair do armário, como se 
diz no jargão popular para quem  
assume sua homossexualidade.” 
Eu me sinto como todo mundo, 
comuniquei o meu casamento 
para usufruir minha liberdade.” ( 
Daniela Mercury);
 
Dieta de  300 calorias por dia
Antes de submeter-se a uma 
dieta rígida  dessa natureza, se-
ria aconselhável consultar o seu 
médico e obter dele a segurança 
para tal  conduta. Esse cardápio 
é de um SPA do interior de São 
Paulo cujas as pessoas chegaram 
a perder 4,5 quilos, de 7 a 10 
dias. Não estamos aqui avalizan-
do  essa dieta, mas sim,  mostran-
do apenas o que aconteceu por lá. 
Em média, uma pessoa consome 

Boato sobre a presença do Maníaco da Cruz gera 
medo na população de Nova Esperança e região

Por se tratar da maneira como os crimes foram 
realizados pelo maníaco, muitas pessoas sentem 

o temor por conta do boato espalhado de que 
ele estaria na região. Existe a possibilidade de 

que ele tenha sido executado no Paraguai

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

É bem provável que você 
quando criança tenha 
escutado uma ou duas 

estórias de terror na vizinhan-
ça. Uma loira misteriosa e as-
sombrada que vive no banhei-
ro da escola, com chumaços de 
algodão nos ouvidos e narinas, 
um indivíduo chamado de o 
“homem da Capa Preta” ou até 
mesmo o “Chupa Cabras”. To-
das essas situações na verdade 
não passam de boatos, porém 
um novo fato, com a existência 
de uma pessoa real está intri-
gando e causando pavor na po-
pulação de Nova Esperança e 
região, tanto em crianças quan-
to em adultos.  Nas últimas se-
manas todos foram surpreen-
didos com a história de que 
um indivíduo conhecido como 
maníaco da cruz estaria na ci-
dade.  Na verdade tal pessoa 
existe e trata-se de Dhionatan 
Celestino, de 20 anos, natural 
de Ponta Porã – no Estado de 
Mato Grosso do Sul, que faz di-
visa com Pedro Juan Caballero, 
no Paraguai e que é fugitivo da 
Unidade Educacional de Inter-
nação (UNEI). Com histórico 
macabro, o Maníaco da Cruz 
já fez várias vítimas, que foram 
mortas com requintes de cruel-
dade e encontradas em posição 

de cruz. Há cerca de 40 dias ele 
fugiu da UNEI e existe a possi-
bilidade de que ele tenha fugido 
para o Paraguai. 

AÇÃO CONJUNTA
A Polícia Nacional do país 

vizinho espalhou cartazes do 
acusado em vários municípios 
e também auxilia na captura do 
maníaco.   Está sendo desenvol-
vido um trabalho em conjunto 
e a Polícia Paraguaia está de 
posse de todas as informações 
do foragido, o que poderá auxi-
liar na sua captura. Há também 
uma versão de que o Maníaco 
da Cruz tenha sido morto em 
terras paraguaias. De acordo 
com o Capitão Cleverson Vi-
dal Veiga, Comandante da 3ª 
Companhia da Polícia Militar 
de Nova Esperança do 8º Bata-
lhão “Gostaria de passar para 
a população de Nova Esperan-
ça e região de que essa história 
sobre a presença do Maníaco 
da Cruz não é verdadeira, foi 
algo lançado através das redes 
sociais e que está gerando uma 
apreensão de toda a comuni-
dade. Todos podem ficar tran-

qüilos e ele não está aqui. Ele é 
fugitivo do Mato Grosso do Sul 
e seu primeiro rumo foi o Para-
guai. Existem policiais Federais 
e  Estaduais que estão investi-
gando uma possível situação de 
que ele tenha entrado em óbito 
no pais vizinho”, explicou Veiga. 
Questionado sobre sua forma 
de agir, o Comandante da Po-
lícia destacou: “A sua forma de 
agir nas três vítimas que fez foi 
colocá-las em posição de cruci-
fixo”, relatou o Capitão.

ONIPRESENÇA
A Polícia Militar tem re-

cebido inúmeras ligações por 
meio do telefone número 190 
de pessoas dizendo terem visto 
esse elemento na cidade e re-
gião, todas sempre no mesmo 
instante, como se o Maníaco da 
Cruz fosse onipresente, ou seja, 
pudesse estar em todos os lo-
cais ao mesmo momento, o que 
humanamente falando é impos-
sível. “Esta é uma situação em 
que uma síndrome de pânico se 
instalou no meio da população. 
Todos podem ficar tranqüilos 
e não há motivos para temor. 

As equipes tanto da Polícia Ci-
vil quanto da Militar estão em 
contínua investigação, mas o 
Maníaco da Cruz não se encon-
tra em nossa região”, explicou o 
comandante . 

A reportagem questionou 
o Comandante da PM sobre a 
eventualidade de que esse fato 
possa gerar algum tipo de ho-
micídio e, elementos, se apro-
veitando sobre a onda ora ins-
talada, caracterizarem ações 
como se fossem praticadas pelo 
Maníaco da Cruz para confun-
dir as investigações. “Conver-
samos com nossos policiais a 
respeito dessa possibilidade que 
é real e algumas pessoas podem 
se utilizar disto, colocando as 
eventuais vítimas em posição de 
cruz para tentar atemorizar. Nós 
estamos de olhos bem abertos e 
atentos. Não há com o que se 
preocupar. Os pais podem en-
viar seus filhos às escolas e po-
dem transitar normalmente em 
qualquer horário do dia ou da 
noite, pois temos profissionais 
que estão realizando o patru-
lhamento diuturnamente, tanto 

“Essa história sobre a presença do Maníaco da Cruz não 
é verdadeira, foi algo lançado através das redes sociais e 
que está gerando uma apreensão de toda a comunidade”,  

explicou o Capitão Cleverson Vidal Veiga, Comandante 
da 3ª Companhia da Polícia Militar de Nova Esperança

em Nova Esperança quanto nos 
demais municípios da nossa 
área de abrangência”, concluiu  
o Capitão Cleverson Vidal Vei-
ga, Comandante da 3ª Compa-
nhia da Polícia Militar de Nova 
Esperança do 8º Batalhão.

A Polícia Militar tem desen-
volvido diversas operações tan-

to em Nova Esperança quanto 
na região.  São blitz e operações 
de arrastão, tirando de circula-
ção elementos que estão em 
desconformidade com a lei e a 
tendência é de que essas opera-
ções terão sequência, sempre 
visando o bem estar da popu-
lação. 

Alex Fernandes França
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O ácido úrico consiste em 
uma substância formada natu-
ralmente pelo organismo, mas, 
quando se encontra em níveis 
elevados pode gerar sintomas 
como inflamação e dor nas ar-
ticulações, especialmente dos 
membros inferiores do corpo.

Os sintomas do ácido úri-
co elevado são o surgimento de 
cristais de cálcio dentro das ar-
ticulações provocando dor e in-
flamação local.

Geralmente as articulações 
mais afetadas pelo acúmulo de 
ácido úrico são as mãos, pés, 
tornozelos e joelhos. O aumento 
da concentração no sangue pode 
favorecer a formação de pedras 
nos rins. 

Fatores como obesidade, 
diabetes, ingestão excessiva de 
álcool, alimentação ou hiper-
tensão influem na variação dos 
índices de ácido úrico. Medica-
mentos e pouca ou muita urina 
expelida também são pontos 
que devem ser levados em con-
sideração quando há suspeita 
de complicações devido ao ácido 
úrico.

Quando a substância está em 
excesso no organismo, pequenos 
cristais são formados em locais 
específicos. Estes cristais pos-
suem a aparência de agulhas 
bem finas e são formados de 
urato de sódio. Normalmente, 
o depósito dos cristais está lo-
calizado em lugares como rins, 
pele e articulações. O excesso de 
ácido urino no sangue recebe o 
nome de hiperuricemia e a falta 
recebe o nome de hipouricemia.

Através de um exame de 
sangue é possível se analisar os 
níveis de ácido úrico. Toman-
do como base as quantidades 
consideradas normais, pode-se 
chegar ao diagnóstico. A gota 
é proveniente desta variação 

e em alguns casos pode gerar 
ainda o cálculo renal e para 
evitar que chegue a este ponto, 
recomenda-se seguir uma die-
ta equilibrada, e o tratamento 
deve ser feito com a toma de 
medicamentos.

O uso de diuréticos e de 
anti-inflamatórios pode ajudar 
na regularização dos níveis e no 
controle das inflamações.  Pes-
soas com níveis anormais de 
ácido úrico devem evitar con-
sumir alimento ricos em purina 
como carnes vermelhas, miú-
dos, frutos do mar e peixes, por 
exemplo.

 Leite e derivados ajudam 
na eliminação da substância, 
portanto, devem ser incluídos 
na dieta. Alimentos saudáveis 
também são bem vindos, pois 
se deve combater a obesidade 
nestes casos. Beber sempre bas-
tante água ajuda na eliminação 
de substâncias diversas através 
da urina. Alimentos não indus-
trializados, frutas, verduras e 
legumes devem fazer parte da 
dieta de todas as pessoas. Pra-
ticar atividades físicas ajuda a 
combater a obesidade e, con-
sequentemente, complicações 
como as relacionadas ao ácido 
úrico. Consuma bebidas alcoó-
licas moderadamente, princi-
palmente as que são ricas em 
purina, como a cerveja.

 Estando diante de qualquer 
sintoma, consulte um médico 
especialista. Não realize auto-
medicações. Somente um médi-
co poderá avaliar corretamente 
seu estado e prescrever o tra-
tamento adequado. Consultas 
periódicas ao médico e exames 
de rotina ajudam no diagnós-
tico precoce e no tratamento de 
doenças. Esteja em dia com a 
sua saúde. Ela deve vir sempre 
em primeiro lugar.

Ácido Úrico 
entenda e cuide-se!

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

EDINÉIA FÁVARO 
PRANDI - DIRETORA 

DA AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR DE 
NOVA ESPERANÇA

ALVARINO FACCIN - EX 
PREFEITO DE PRES. 
CASTELO BRANCO

ALEXANDRE PASQUINI 
- POSTOS JAPAN E SÃO 

JOSÉ

SEPARADOS NA MATERNIDADE

Daniel Scremin Carneiro – En-
genheiro Agrônomo da Coamo

Evaristo Costa – Apresen-
tador do Jornal Hoje

Álcool e drogas tiram 5 
do trabalho por hora   

Em 2012, 46,8 mil brasi-
leiros pediram licença do 
trabalho para tratar vício

O uso de álcool e drogas 
afastou 46,8 mil brasileiros do 
trabalho para tratamento médi-
co no ano passado. O número é 
8% superior aos 43,5 mil pedi-
dos de 2011 – isso significa que, 
em média, cinco pedem licença 
do trabalho a cada hora.

No ranking das substâncias 
que mais causam afastamento 
de profissionais no país, o álcool 
aparece disparado em primei-
ro lugar, sendo responsável por 
81% das licenças concedidas 
pela Previdência Social. A con-

ta inclui também pessoas que 
utilizam álcool junto com outras 
drogas.

Em segundo lugar vem a co-
caína, que responde por 17,2% 
dos afastamentos. Embora a par-
cela de trabalhadores afastados 
por uso de maconha seja menos 
expressivo (0,7%), a diretora da 
Abead (Associação Brasileira de 
Estudo do Álcool e Outras Dro-
gas) Carla Bicca, afirma que o 
risco dessas pessoas serem demi-
tidas é maior. “Por causa da falta 
de atenção em suas tarefas, as 
chances de demissão sobem pelo 
menos 50%”, afirma.

Para a psiquiatra do Cisa 

(Centro de Informações sobre 
Saúde e Álcool) Camila Maga-
lhães o vínculo trabalhista de-
pois do tratamento facilita na 
recuperação. “A possibilidade de 
recaída é 40% maior quando a 
pessoa abandona o trabalho para 
se tratar”, diz.

No Brasil, de acordo com es-
timativa da Abead, 10% da po-
pulação (cerca de 19 milhões) 
são dependentes de álcool, 6% 
é usuário de maconha e 4% usa 
cocaína regularmente.

Fonte:ABEAD(Associação 
Brasileira de Estudos do Álcool 

e outras Drogas)

NO TÚNEL DO TEMPO...

A presente coluna tem por 
objetivo resgatar os fei-
tos dos povos antepas-

sados, que contribuíram para o 
progresso de Nova Esperança e 
região. “Pioneiro é aquele que 
abre o caminho. Precursor, ino-
vador, alguém que se antecipa 
aos demais e, geralmente, está 
a frente do seu tempo. Um feito 
pioneiro nunca poderá ser supe-
rado, apenas seguido”

Mais importante que ser um 
recordista é ser um pioneiro.  A 

foto registra a  Banda de Música  
de Nova Esperança que por mui-
tos anos abrilhantou eventos no 
município e região, Sob a  regên-
cia do maestro  Geraldo Valente 
Costa, de saudosa memória, era 
sucesso onde quer que se apre-
sentasse. Como dizia o filósofo 
grego Aristóteles (380 a.C. – 322 
a.C.) “A música é celeste, de na-
tureza divina e de tal beleza que 
encanta a alma e a eleva acima da 
sua condição”. Fica aqui o nosso 
registro e as nossas homenagens.

PARA MEDITAR

ORAÇÃO E O NOSSO 
TESOURO

"Porque, onde está o teu tesou-
ro, aí estará também o teu cora-
ção." (Mateus 6:21)

Uma das coisas mais difíceis 
que devemos aprender para ter uma 
vida de oração adequada é conhecer 
nosso coração. Eu posso testemu-
nhar (contra mim mesmo) que mui-
tas vezes estive orando por coisas 
absolutamente egoístas que na ver-
dade nem eram boas para mim, mas 
ainda assim era o que meu coração 
desejava. Nesse ímpeto, quando me-
nos percebemos, estamos tentando 
dar ordens ao Todo-Poderoso para 
que, numa tentativa infrutifera e va-
zia, Ele faça o que nós queremos e 
não o que Ele quer.

Onde está nosso tesouro, nos-
sos valores, aquilo que nos é caro, 
aquilo de damos importância - é ali 
que nosso coração estará. Quando 
batem no seu carro e você tem uma 
fração de segundo de pensamento 
involuntário e descontrolado, so-
bre o que é? A extensão do dano? 
O preço do conserto? De quem foi 
a culpa? Ou é se alguém se machu-
cou? Situações como esta ajudam a 
entender o que temos no coração, 

mais do que na mente. Racional-
mente eu sempre penso nos que se 
machucaram, mas no impulso talvez 
eu pense primeiro no tamanho do 
estrago. Onde está meu coração? O 
que de fato tem valor para mim?

Quando oramos com o coração 
aplicado a algo, não temos certeza 
de que seremos antendidos no nosso 
pedido. MAS quando nosso cora-
ção está alinhado com o coração de 
Deus, na verdade estamos orando 
com o coração Dele aplicado. Neste 
caso, temos promessas inquebráveis 
de um prometedor infalível - sere-
mos atendidos. A oração atendida 
é aquela que tem uma ligação de 
coração para coração, nos colocan-
do frente a frente com o desejo do 
Pai, quase que se confundindo com 
o nosso.

Isso é tão lindo quando difícil de 
colocar em prática. Para dominar o 
coração e aprender a desejar o que 
Deus deseja, só tem um caminho: 
muita oração, muita leitura e medi-
tação na Palavra e muita, mas mui-
ta, mas muita força de vontade para 
renunciar o que só o nosso coração 
quer.

"Senhor, eu quero aprender a 
orar como convém, mas para isso 
preciso aprender e conhecer e do-
minar o meu coração. Ajuda-me e 
encontrar formas de colocar isso em 
prática."

Mário Fernandez

Raphael Guimarães

Jurídico:

Es
pa

ço

Cirurgia Plástica Estética - 
Responsabilidade Civil do Médico

Eliana M. Marette
OAB/PR 65.196

Nos últimos tempos o 
apelo pela estética tem 
se tornado uma ob-

sessão. Para acompanhar essa 
tendência a cirurgia plástica 
estética tem tomado lugar de 
destaque, sendo cada vez mais 
procurada.

Com o avanço da Medicina e 
o desenvolvimento das técnicas 
cirúrgicas, existem atualmente 
inúmeras possibilidades de ci-
rurgias plásticas com intuito de 
corrigir defeitos corporais e de 
melhorar a aparência.

Não obstante, o crescimento 
de profissionais que atuam nes-
ta área, bem como, a facilidade 
a este tipo de cirurgia - já que 
as clínicas oferecem diversas 
formas de pagamento – o que 
antes parecia possível somente 
as classes sociais mais favoreci-
das, agora também é acessível a 
grande parte da população. 

Desta forma, com a grande 
procura por cirurgias plásticas 
estéticas, crescente também fo-
ram as discussões acerca da res-
ponsabilidade médica quando 
danos estéticos decorrerem da 
intervenção cirúrgica.

Na responsabilidade civil do 
médico em geral caberá o ônus 
da prova a quem alegar, entre-
tanto, haverá a inversão deste 
ônus com a presunção de culpa 
do médico, a favor do paciente, 
na foma do art. 6º, VIII do CDC. 

No entanto, quando falamos 
sobre a responsabilidade do mé-
dico em cirurgia plástica estéti-
ca, há presunção de culpa, isto 

é, caberá ao médico provar causa 
diversa para que este não tenha 
o dever de indenizar o paciente.

Ressalta-se que antes de pro-
curar um cirurgião plástico é 
necessário obter algumas infor-
mações, tais como: se é inscrito 
no CRM e tem especialização 
em cirurgia plástica; verificar 
com amigos que já realizaram 
procedimentos cirúrgicos, certi-
fique-se que médico possui cre-
denciamento hospitalar (que foi 
aprovado pelas normas regimen-
tais do corpo clínico), se a clínica 
onde ocorrerá o procedimento 
possuiu enfermeiros, anestesista, 
UTI. 

Ademais, quando procura-se 
um médico, estamos diante de 
uma relação de consumo, desta 
forma o  Código de Defesa do 
Consumidor, garante em seu art. 
6º, III, o direito a informação 
adequada e clara. O profissional 
da medicina tem o dever de en-
sinar, informar e educar tanto o 
paciente como seus familiares a 
respeito do diagnóstico, adver-
tindo-os dos riscos inerentes às 
intervenções sugeridas e neces-
sárias, bem como, das precau-
ções exigidas, proporcionando 
assim todas as informações de-
vidas.

Posto isto, o bom profissional 
ao informar o paciente sobre o 
procedimento que irá realizar, 
deverá ter o consentimento do 
paciente que consiste em alguns 
termos cedidos pelo médico, 
tais como: autorização de trata-
mento; termo de consentimento 
informado; consentimento para 
retoque ou refazimento de cirur-
gia anterior (quando necessário); 
declaração de recebimento de in-

formações.
O paciente também tem de-

veres em relação ao médico, que 
são dentre outros informá-lo so-
bre doenças preexistentes, para 
que o profissional da medicina 
faça uma análise do caso e assim 
proceda da melhor forma possí-
vel.

Tocante ao exercício da ati-
vidade médica, a regra é que a 
obrigação é de meio, em razão 
do profissional se valer de todos 
os meios necessários para a cura 
do paciente. Contudo, a exceção 
está nas cirurgias plásticas esté-
ticas ou embelezadoras, sendo 
esta obrigação  de resultado, pois 
o paciente procura o profissional 
não tendo uma doença em si, 
mas no intuito de melhorar este-
ticamente seu corpo. 

Quando ocorrer erro médi-
co (falha do profissional médico 
no exercício de seu trabalho), na 
cirurgia plástica estética o dano 
ocorrido deverá ser analisado 
com muito mais rigor, pois cabe-
rá ao médico provar que o insu-
cesso parcial ou total da cirurgia 
deu-se em razão de peculiar ca-
racterística inerente ao próprio 
paciente, não sendo possível 
detectar antes do procedimento, 
sendo este excludente de respon-
sabilidade. 

No caso de uma cirurgia 
estética mal realizada poderá 
ocorrer um dano estético, este 
gera obrigação de indenizar. Tal 
dano não se resume apenas há 
uma lesão ou deformidade física, 
trata da lesão subjetiva à pessoa 
humana, causando complexos de 
inferioridade a vítima.

Não se pode confundir o 
dano estético do dano moral e 

tampouco do dano material, são 
espécies distintas, tendo por fi-
nalidade a reparação pelo dano 
estético em obter a compensação 
pelo prejuízo a saúde e a imagem 
da vítima, sem prejuízo de inde-
nização por dano moral e mate-
rial.

Salienta-se que não há difi-
culdade em se arbitrar o mon-
tante devido a título de dano es-
tético, sendo necessário analisar 
o grau de lesão sofrido pela víti-
ma, bem como as consequências 
que advêm deste dano, e a gra-
vidade de culpa do responsável. 
Quando for possível a reparação 
da lesão com outro procedimen-
to estético, este deve ser feito, 
não sendo o caso, deverá buscar 
a reparação em dinheiro prove-
niente do dano estético, devendo 
ser este diferenciado das demais 
espécies de dano.

Se ocorrer um erro médico, 
resultando em dano estético, 
dano moral ou dano material, a 
vítima deverá procurar um ad-
vogado de sua confiança para 
que possa obter a devida indeni-
zação.
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Comitiva de Nova Esperança 
leva reivindicações ao TJ-PR

O vice-presidente da OAB Pa-
raná, Cássio Telles, integrou a co-
mitiva de representantes de Nova 
Esperança na semana passada 
durante visita à 2ª vice-presidente 
do Tribunal de Justiça, desembar-
gadora Dulce Maria Cecconi. A 
comitiva, integrada também pelo 
o presidente da Subseção de Nova 
Esperança, Edson Olivatti, solicitou 
a instalação de uma Unidade Autô-
noma dos Juizados Especiais, com 
cargo próprio de Juiz de Direito. 
Integraram a comitiva o prefeito de 
Nova Esperança, Gerson Zanusso; 
o vice-prefeito de Nova Esperança, 
Fábio Yamamoto; o presidente da 
Câmara, vereador Roberto Pasqui-
ni; o deputado estadual Stephanes 
Júnior; a presidente do Provopar de 
Nova Esperança, Mirian Zanusso; 
e a Juíza de Direito de Nova Es-
perança, dra Ana Lúcia Penhalbel 
Moraes.

Fabio Vilhena
Fazendo valer o slogan “Cons-

truindo o novo Juntos”, o prefeito 
de Atalaia, Fabio Vilhena (PT) e 
o vice Duda, fazem um balanço 
positivo dos 100 primeiros dias 
de governo. Com dinamismo e 
muita força de vontade, a equipe 
de Vilhena tem se empenhado em 
fazer o melhor para a população 
atalaiense. Confira as realizações e 
conquista em matéria nesta edição.

MP contra corrupção
O Ministério Público deflagrou 

operações de combate à corrupção 
pelo Brasil. Mais de 150 promo-
tores e 1.300 policiais fizeram na 
terça-feira (9) operações de comba-
te à corrupção em pelo menos 12 
Estados. As ações são coordenadas 
pelo Grupo Nacional de Combate 
às Organizações Criminosas em 
parceria com diversos órgãos es-
taduais e têm como objetivo des-
mantelar esquemas criminosos que 
seriam responsáveis por desvios de 
verbas que podem ultrapassar R$ 
1,1 bilhão. A “Operação Nacional 
Contra a Corrupção”  espera cum-
prir 92 mandados de prisão, 337 
mandados de busca e apreensão, 
65 mandados de bloqueio de bens 
e 20 mandados de afastamento das 
funções públicas. Entre as irregu-
laridades estão desvio de dinheiro 
em órgãos municipais e estaduais, 
pagamento de propinas, superfa-
turamento de produtos e serviços, 
utilização de empresas fantasmas, 
lavagem de dinheiro, compra de 
sentenças, sonegação fiscal e enri-
quecimento ilícito de agentes pú-
blicos.

ACINE x Comércio 
O que o associado espera da 

ACINE? Através de uma pesquisa 
institucional, com uma pergunta 
semelhante, a ACINE - Associação 
Comercial e Empresarial de Nova 
Esperança teria uma maneira de 
ouvir e aproximar ainda mais o seu 
associado a entidade. 

Sugestão
É óbvio que isso é apenas uma 

sugestão para a diretoria da Asso-
ciação que atualmente é presidida 
pelo empresário do setor de au-
topeças, Mauro Cerezuela. Creio 
que se a entidade aplicasse um 
questionário com o objetivo princi-
pal de entender o que o associado 
espera da ACINE como um todo, 
quais são as necessidades de cada 
empresa e onde a associação pode 
contribuir para um melhor desen-
volvimento de cada segmento, sen-
do indústria, comércio ou serviço, 
fomentaria o crescimento e geraria 
o fortalecimento do comércio. 

Exemplo I
A ACIAP – Associação Comer-

cial e Empresarial de Paranavaí, 
que é presidida por Guto Costa, 
lançou nos primeiros dias deste 
ano a Campanha: “ACIAP Sempre 
Presente – Carro novo o ano todo”. 
Visando estimular as vendas no co-
mércio daquela cidade. Serão sor-
teados 7 carros 0km, 10 bicicletas e 
10 tablets. O primeiro sorteio acon-
tece no Dia das Mães (1 carro + 4 
tablets) o segundo no Dia dos Na-
morados (1 carro + 3 tablets), para 
o Dia dos Pais (1 carro + 3 tablets), 

no Dia das Crianças (10 bicicletas) 
e no Natal (4 carros)   

Exemplo II
Já em Maringá a ACIM – As-

sociação Comercial e Industrial 
de Maringá, presidida por Mar-
co Tadeu, realizou em fevereiro 
a Campanha: “Maringá Liquida”, 
com mais de 1.000 lojas partici-
pando tanto na área central, como 
em bairros e shoppings da cidade. 
Com essa iniciativa a ACIM con-
seguiu levar milhares de pessoas as 
compras devido os descontos de até 
70% oferecidos por algumas lojas e 
fomentou o comércio local.

Nova Esperança Liquida
É certo que: Nova Esperança, 

Paranavaí e Maringá são realida-
des distintas, porém o objetivo é 
o mesmo, regionalizar o comércio 
através das vendas. O estímulo ofe-
recido com uma premiação atrativa 
e quem sabe a realização de uma 
“Nova Esperança Liquida”, ao invés 
da tradicional feira ponta de esto-
que em recinto fechado são inicia-
tivas que a diretoria da ACINE po-
deria analisar e colocar em prática, 
já que a missão da Associação é es-
timular o crescimento sócio econô-
mico de Nova Esperança e Região, 
promovendo a integração e o forta-
lecimento das empresas e do capital 
humano, com prestação de serviços 
e informações de qualidade, missão 
essa, que vem cumprindo tão bem 
desde o novo modelo de gestão 
implementado pelo então presi-
dente, empresário Moacir Olivatti e 
preseidentes sucessores como Max 
Baptista, Francisco Razente e Jean 
Zanchetti.

Rodovias X Concessões
No mês passado, um relatório 

divulgado pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do 
Paraná (Crea-PR) e pelo Sindica-
to dos Engenheiros no Estado do 
Paraná (Senge-PR), mostrou que 
o pedágio no Paraná não atingiu a 
maioria de seus objetivos e o prazo 
de concessão não deveria ser pror-
rogado. As duas entidades de classe 
integram a comissão tripartite – 
formada por usuários das rodovias, 
governo e concessionárias – para 
verificar o cumprimento dos con-
tratos de concessão rodoviária no 
estado. O relatório aponta que a eli-
minação de inúmeros investimen-
tos, inicialmente constantes nos 
contratos, ou a postergação para 
o final do período de concessão, 
manteve as rodovias pedagiadas 
em condições muito próximas das 
encontradas antes de serem delega-
das à iniciativa privada. 

Preço
Os atuais contratos de con-

cessão dos cerca de 2,5 mil quilô-
metros concessionados no Paraná 
vencem em 2022. Cabe a cada um 
de nós propormos essa discussão 
sobre um modelo contratual que 
seja justo, equilibrado e responsá-
vel. Para se ter um exemplo: O ca-
minhoneiro que percorre os cerca 
de 560 quilômetros entre Nova Es-
perança a Paranaguá pelas BRs 376 
e 277, rota pela qual é escoada boa 
parte da safra de grãos da região 
noroeste, no volante de um cami-
nhão de cinco eixos – com capa-
cidade para 27 toneladas de grãos 
– desembolsa quase R$ 540,00 nas 
oito praças de pedágios ao longo do 
trajeto, apenas em um sentido de 
direção. O gasto representa quase 
28% do custo do frete. E você, o que 
acha do preço do pedágio? Mande 
sua resposta para: joseantoniorc@
ig.com.br

Programa de Apoio aos Muni-
cípios

O governador Beto Richa 
(PSDB) realiza hoje, 12 de abril 
em Foz do Iguaçu o lançamento 
do “Programa de Apoio aos Muni-
cípios”, o qual permite que os pre-
feitos realizem obras prioritárias, 
sem endividar os municípios, serão 
mais de R$ 150 milhões a fundo 
perdido. Na mesma oportunida-
de o Governo do Estado lançará 
um programa de calçamento com 
pedras irregulares e na sequência 
apresentará as prefeituras mais um 
projeto, com recursos necessários a 
juro zero, para a aquisição de ma-
quinários para os municípios.  

[O
pi

ni
ão

]

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

“Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, 
nem se glorie o forte na sua força; não se glorie o rico nas suas 

riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em entender, e em 
me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e 
justiça na terra; porque destas coisas me agrado, diz o Senhor”. 

Jeremias 9:23 e 24 Bíblia Sagrada 

Provopar de Nova Esperança 
lança Campanha do Agasalho

A população tem a oportunidade de doar 
roupas, calçados e cobertores e participar 

das ações que levam mais conforto e 
dignidade a quem realmente precisa

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O outono já dá sinais 
de que o frio vem aí. 
Daqui alguns meses 

inicia mais um inverno gela-
do na nossa região. Come-
çamos a puxar do armário 
alguns casacos mais leves e 
um edredom para aquecer 
nossas noites. Mas, você já 
pensou naqueles que não 
tem casacos nem cobertores 
quentes? É com a nossa cola-
boração que muitas famílias 
novaesperancenses poderão 
aquecer este inverno.

 Com espírito de fraterni-
dade e solidariedade, deze-
nas de voluntários e institui-
ções  se sensibilizam com o 
drama de quem não tem um 
casaco ou um cobertor.

Portanto, a mobilização 
para a campanha do agasalho 
2013 já começou. A Campa-
nha é uma iniciativa do Pro-
grama do Voluntariado Para-
naense (Provopar) de Nova 
Esperança, em parceria com 

a Prefeitura Municipal, Tiro 
de Guerra e Câmara. O apoio 
para o evento surgiu repenti-
namente de Conselhos Mu-
nicipais, Entidades Sociais, 
Religiosas, Clube de serviços, 
ONGS, empresas, Imprensa, 
Escolas, Unidades Básicas de 
Saúde, Agências Bancárias e 
do Comércio em geral se co-
locando na condição de vo-
luntários. Durante a conver-
sa a primeira Dama Mirian 
Zanusso afirmou: “Acredito 
plenamente na sensibilidade 
da população de Nova Espe-
rança, e continuou: Já parti-
cipei de outras campanhas, 
e sempre fui surpreendida 
com a resposta positiva do 
nosso povo no que tange a 
solidariedade.” Mirian disse 
também que neste sábado dia 
13 os Atiradores do Tiro de 
Guerra estarão distribuindo 
as sacolas e que no próximo 
sábado dia 20 será feita a co-
leta. Em meio a entrevista 
o Sargento Santos Silva, do 
Tiro de Guerra, relatou que 
dividiu a cidade em dezessete 
setores, além dos distritos de 

Barão de Lucena e Ivaitinga. 
A estratégia é para agilizar a 
distribuição das sacolas e o 
recolhimento dos agasalhos.

Encerrando a Primeira 
dama Mirian Zanusso, rela-
tou sua viagem à Curitiba até 
o Provopar Estadual, onde 
reivindicou, agasalhos, co-
bertores, brinquedos e bar-
ras de cereais e arrematou: 
”O povo de Nova Esperança 
vai receber com carinho os 
nossos atiradores do Tiro 
de Guerra junto com os vo-
luntários e tenham a certeza 

viva, que a resposta será uma 
extraordinária campanha”, 
concluiu a Presidente do Pro-
vopar e 1ª Dama de Nova Es-
perança, Mirian Zanusso. 

É muito importante a sua 
participação, pois, ao doar 
agasalhos e demais vestimen-
tas, você estará doando soli-
dariedade, carinho e calor. 
Como já dizia o grande es-
critor e dramaturgo francês, 
Albert Camus: “No frio do 
inverno, finalmente aprendi 
que dentro de mim existe um 
insuperável verão”.

A Presidente do Provopar Mirian Zanusso falou 
sobre sua expectativa para a Campanha do Aga-

salho, cuja coleta será no sábado, 20 de abril 

Hauney Malacrida

Prefeito Gerson Zanusso entrega veiculo para a 
Secretaria de Indústria e Comercio e Caminhão 

coletor de lixo para Secretaria do Meio Ambiente

Cerimônia simples e 
rápida, assim foi a 
entrega de um vei-

culo para uso da Secretaria 
da Indústria e Comercio e 
um caminhão coletor de lixo, 
para a Secretaria do Meio 
Ambiente.

Jean Zanchetti Secretário 
da Indústria e Comércio dis-
se que o carro chegou em boa 
hora, a falta de veiculo difi-
cultava a agilidade dos servi-
ços da Agencia de Empregos.

 Dorival Boreggio Se-
cretário do Meio Ambiente 
informou que será criada a 
quarta linha para a coleta de 
lixo úmido e recicláveis, de-
safogando assim um pouco 
mais a situação da Secretaria.

Finalizando o evento o 
Prefeito Gerson Zanusso, 
agradeceu os Governos Fe-
deral e Estadual e também ao 
Secretario do Trabalho Luiz 
Cláudio Romanelli, aos de-
putados Evandro Jr., e Teruo 
Kato, e pediu que os veículos 
fossem levados para cumprir 
suas funções.

Assessoria de Imprensa
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Claudia Tozetto, iG São Paulo

Operadoras de telefonia ce-
lular que atuam no Brasil, como 
Vivo, Tim, Claro e Oi, trabalham 
em conjunto para criar um ban-
co de dados único de códigos 
internacionais de identificação 
de dispositivos móveis (IMEI, 
na sigla em inglês). Com o novo 
cadastro, que estará pronto até o 
final do ano, as operadoras es-
tarão aptas a bloquear o uso de 
celulares não-homologados pela 
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) já no início de 
2014.

O bloqueio de celulares não-
-homologados (modelos que 
não passaram por testes de la-
boratórios credenciados pela 
Anatel), tenta inibir a venda de 
aparelhos piratas no Brasil. 

A categoria de celulares não-
-homologados inclui aparelhos 
importados ilegalmente, de 
grandes fabricantes ou sem mar-
ca, modelos falsos que imitam 
celulares populares e também os 
celulares que chegam ao Brasil 
nas malas dos viajantes que vol-
tam do exterior.

De acordo com a Associação 
Brasileira de Telecomunicações 
(Telebrasil), os celulares não-
-homologados representam en-
tre 5% e 10% da base instalada 
de celulares no País. Atualmente 
existem 263 milhões de linhas 
ativas, segundo a Anatel. “O ob-
jeto desta ação são os celulares 
piratas, que apresentam defeitos 
acima da média, pois usam com-
ponentes de qualidade inferior e 
entram no Brasil sem recolher 
impostos”, diz Eduardo Levy, 
diretor-executivo da Telebrasil.

Esforço coletivo

CRESCIMENTO

No primeiro trimestre 
de 2013, o Sicredi re-
gistrou um saldo de 

R$ 3 bilhões em aplicações na 
poupança. O número reflete 
o contínuo crescimento desta 
modalidade de aplicação: 30% 
em 2010, 34% em 2011 e 48% 
em 2012. 

O incremento do último 
ano foi de R$ 945 milhões. 
Nesse período, segundo dados 
do Banco Central, o mercado 
de poupança no Brasil cresceu 
18%.

O crescimento da modali-
dade de aplicação no Sicredi, 
considerada a mais tradicional 
do Brasil, é resultado da con-
fiança que os associados depo-
sitam na instituição financeira 
cooperativa para investir os 
seus recursos. 

“O recurso captado em cada 
região é aplicado na própria co-
munidade, ajudando no cres-
cimento econômico”, destaca o 
presidente da Sicredi Participa-
ções S.A. e da Central PR/SP, 
Manfred Dasembrock.

 Além disso, a poupança é 
um investimento simples e se-
guro, que admite depósitos de 
pequenas quantias e não sofre 

Operadoras preparam cadastro único 
para bloquear celulares piratas

Brasileiros que comprarem 
aparelhos sem homologação 

da Anatel a partir de janeiro de 
2014 serão impedidos de usar o 

serviço de telefonia móvel

As conversas sobre o blo-
queio de celulares sem homo-
logação começaram há cerca de 
um ano, quando a Anatel con-
vocou as operadoras para uma 
discussão sobre o assunto. Du-
rante o ano passado, a agência 
e as operadoras discutiram o 
método mais eficiente para blo-
quear os celulares piratas e quais 
ajustes seriam necessários para 
que as operadoras iniciassem o 
bloqueio. O trabalho só come-
çou em 16 de janeiro de 2013, 
quando a Anatel expediu um 
despacho com as diretrizes para 
a construção do banco de dados 
e do sistema que bloqueará os 
celulares não-homologados.

O sistema de bloqueio es-
colhido pelas operadoras será 
baseado no número único de 
identificação, o IMEI, que cada 
aparelho recebe ainda na fábrica. 
O cadastro que será criado pelas 
operadoras incluirá o IMEI de 
todos os novos celulares vendi-
dos a partir de janeiro de 2014, 
quando o bloqueio passa a valer. 
Ao tentar usar um chip de qual-
quer operadora em um celular 
pirata, a rede verificará o IMEI 
e, caso ele não conste na base, o 
celular não será habilitado. Ce-
lulares não-homologados com-
prados antes de janeiro de 2014 
não serão desligados pelas ope-
radoras.

O IMEI já é usado para blo-
quear celulares remotamente, 
quando um cliente avisa a ope-
radora que foi perdido ou rouba-
do. Neste caso, o IMEI do celular 
do cliente é cadastrado em uma 
“lista negra” compartilhada pe-
las operadoras, o chamado Ca-
dastro de Equipamentos Móveis 
Impedidos (CEMI). Dessa for-
ma, quando outra pessoa tenta 

usar o aparelho, a rede celular 
não permite fazer ligações, en-
viar mensagens de texto (SMS) 
ou navegar na web.

Guerra aos clones
Para o plano dar certo, no 

entanto, as operadoras enfrenta-
rão um grande desafio: os IMEIs 
adulterados ou clonados. Para 
enganar a rede da operadora, 
muitos celulares sem marca ou 
que imitam modelos popula-
res recebem um IMEI igual ao 
já atribuído a outro aparelho 
vendido no mercado formal ou 
um número inexistente. Neste 
caso, a operadora terá de fazer 
uma investigação interna para 
descobrir qual dos clientes usa 
o celular homologado, antes de 
impedir o acesso dos aparelhos 
à rede.

“Já vi celulares com IMEI 
zerado e um mesmo número 
replicado na memória de vários 
aparelhos. É um processo bem 
caseiro, eles [os contrabandis-
tas] geram os números aleato-
riamente, a partir de um número 
válido”, disse ao iG um consultor 
do setor de telecomunicações 
que preferiu não ser identifica-
do. O processo de verificação 
desses aparelhos pode atrapa-
lhar o trabalho da ABR Telecom, 
empresa responsável pela gestão 
da portabilidade numérica e 
que, segundo Levy, também será 

responsável pela gestão do novo 
sistema de bloqueio.

Importação “na mala”
Apesar de a fiscalização da 

Anatel estar concentrada em re-
duzir o uso de celulares piratas, 
a medida afeta também consu-
midores que compram smart-
phones no exterior para usar 
no Brasil. Como o IMEI desses 
aparelhos não constará no novo 
banco de dados das operadoras, 
em tese eles poderiam ser rejei-
tados quando o usuário tentasse 
fazer uma ligação com um chip 
de uma operadora local.

Contudo, como esses usuá-
rios são, em geral, consumidores 
ávidos de planos de dados, as 
operadoras trabalham em uma 
solução que não os impeça de 
utilizar os serviços de telefonia 
móvel. “Estamos em discussão 
para dar ao cliente de boa fé a 
possibilidade de conseguir falar 
durante um período, até que o 
celular seja homologado pela 
fabricante no País”, diz Levy, da 
Telebrasil.

As operadoras e a Anatel ain-
da não chegaram a um consenso 
sobre o tempo máximo per-
mitido para o uso de celulares 
comprados no exterior que não 
tenham homologação no Brasil. 
No entanto, já está certo que, se 
o fabricante não homologar o 
produto neste período – porque 

não tem interesse em lançar o 
aparelho no Brasil, por exemplo 
,– o celular será impedido de se 
conectar à rede de qualquer ope-
radora ao fim do prazo.

A mesma política será adota-
da para os estrangeiros que visi-
tarem o Brasil durante a Copa do 
Mundo de 2014 e a Olimpíada 
de 2016. A operação do sistema 
de bloqueio não deve ter impac-
to no serviço de roaming (quan-
do um cliente de uma operadora 
habilita sua linha para funcionar 
no exterior, por meio da rede de 
uma operadora local), mas Levy 
afirma que os turistas que com-
prarem chips pré-pagos de ope-
radoras brasileiras para usar no 
período da viagem também não 
serão bloqueados.

Consumidor poderá recor-
rer, diz Procon

No regulamento para uso do 
serviço móvel pessoal, estabele-
cido pela Anatel por meio da re-
solução 477, publicada em agos-
to de 2007, a agência define que 
é um dever dos clientes do servi-
ço de telefonia móvel usar ape-
nas aparelhos que possuam cer-
tificação expedida ou aceita pela 
Anatel. “Se o consumidor com-
prar um produto sabendo que é 

pirata, não tem jeito. Ele terá de 
reclamar direto na origem”, diz 
Maria Inês Dolci, coordenadora 
institucional da associação de 
consumidores Proteste.

Contudo, se depois de ja-
neiro de 2014 um consumidor 
comprar de boa fé um celular 
não-homologado e não conse-
guir usar o aparelho, ele poderá 
acionar a revenda e a operadora 
na Justiça para ter ressarcido o 
valor da compra. “O direito do 
consumidor resguarda a infor-
mação prévia. Como se trata de 
uma grande mudança, ela deve 
ser amplamente comunicada ao 
consumidor”, diz Fátima Lemos, 
assessora técnica do Procon-SP, 
ao iG.

Segundo Levy, da Telebra-
sil, as operadoras já preparam 
campanhas para esclarecer os 
consumidores sobre o que é um 
celular pirata e como identificar 
que um aparelho foi homologa-
do pela Anatel na hora da com-
pra. “Queremos que a notícia se 
espalhe e teremos um prazo sufi-
ciente para informar as pessoas. 
Vamos orientar os clientes a tro-
car seus aparelhos irregulares 
por modelos homologados pela 
Anatel”, diz Levy.

Divulgação

Cheida assina Lei do 
Tanque de Lavar Roupa

O deputado licenciado 
Luiz Eduardo Cheida 
(PMDB) assinou nesta 

semana a Lei 17.526\13, que defi-
ne um novo modelo para os tan-
ques de lavar roupa de concreto 
fabricados e comercializados 
no Paraná. “É comum as crian-
ças se pendurarem nos tanques 
e eles caírem sobre o abdômen, 
causando traumas no fígado, 

pâncreas, baço e intestino e algu-
mas vezes até a morte. Propomos 
mudanças na espessura de apoio, 
altura, peso e comprimento para 
acabar com esses acidentes”, ex-
plica Cheida, que é médico.

Dados da Sociedade Brasilei-
ra de Pediatria apontam que mais 
de 40% dos acidentes envolven-
do crianças acontecem dentro 
de casa. Esse tipo de acidente é 

tão comum em todo o país que 
ficou conhecido como ‘síndro-
me do tanquinho’. “Um objeto 
presente na casa de grande parte 
dos brasileiros deve ser seguro. 
As normas que estamos suge-
rindo resolvem um problema de 
saúde pública, além de assegurar 
direitos básicos do consumidor, 
como a proteção à vida e à segu-
rança contra o fornecimento de 
produtos e serviços considera-
dos perigosos”, defende Cheida, 
que é médico. 

O projeto também obriga 
fabricantes a disponibilizarem 
para o consumidor o manual 

de instalação acompanhado de 
regras de segurança. A proposi-
ção tem o apoio de entidades na-
cionais como Instituto de Pesos 
e Medidas (Ipem) e Associação 
Brasileira de Defesa do Consu-
midor (Proteste), além do Mi-
nistério Público e do Sindicato 
das Indústrias de Pré-Moldados 
de Concreto e Artefatos de Ci-
mento do Norte do Paraná. As 
penalidades para quem descum-
prir a lei serão aquelas previstas 
pelo Código de Defesa do Con-
sumidor. 

Gabriela Siqueira
Assessoria de Imprensa

Sicredi atinge R$ 3 
bilhões em aplicações 

na poupança
Considerado investimento mais tradicional 

do Brasil, a modalidade de aplicação 
contabilizou crescimento de 48% em 2012

tributação para pessoas físicas. 
“O produto paga rendimentos 
na data de aniversário e possui 
liquidez diária, podendo ser 
sacado a qualquer momento”, 
avalia Eduardo Correa, gerente 
de Produtos de Investimentos 
do Banco Cooperativo Sicredi, 
lembrando que os recursos de-
positados no Sicredi são rein-
vestidos na região do poupador 
através do crédito rural.

 Algumas cooperativas se 
destacaram no período com 
ações voltadas ao público in-
fantil. “Estamos resgatando 
uma tradição, que é economizar 
desde cedo. Algumas iniciativas 
utilizando os Poupedis (perso-
nagens da poupança Sicredi) 
trouxeram muito retorno”, reve-
la Dasembrock.

Apesar da mudança da re-
gra de remuneração, ocorrida 
em maio de 2012, o produto 
continua sendo atrativo para o 
poupador, principalmente com 
a taxa de juros baixa, por causa 
da isenção de imposto de ren-
da. Segundo dados da pesquisa 
da CNI-IBOPE, a poupança é 
a principal opção para 68% das 
pessoas que poupam dinheiro 
no Brasil.
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- Salão Comercial – Avenida Brasil, 537 (anti-
go prédio do Depósito Razente), com +/- 550 
m² com 02 bwc, cozinha, escritório. Podendo 
ser alugado salão fundo separadamente.Valor 
total 2.500,00 - Fone 3252-8218

- 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.

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA COBERTA, GARAGEM COBERTA
 RUA EUCLIDES DA CUNHA ,962
 R$470,00
 ALTO PARANÁ-PR
 (44)98685200
 
RESIDÊNCIA COM 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BWC
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 780 
CASA DO FUNDO-R$250,00
(44)98685200
PARANACITY-PR

RESIDENCIA DE 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, GARAGEM COBERTA, 
BWC SOCIAL, RUA PIAUÍ S/N-FUNDOS
R$400,00 
(44)98685200

APARTAMENTO EDIFÍCIO MARABÁ,440-
-2º ANDAR,JARDIM SANTO ANTONIO
R$450,00 + CONDOMÍNIO  
(44)98685200

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

RESIDÊNCIA COM 02 
DORMITÓRIOS,SALA,COZINHA,BWC 
SOCIAL,LAVANDERIA
RUA DOM PEDRO II
R$400,00
PARANACITY-PR
(44)98685200

APARTAMENTO COM 03 
DORMITORIOS,SALA,COZINHA,BWC 
SOCIAL,LAVANDERIA,GARAGEM 
COBERTA
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
EDIFÍCIO CAICÓ
R$600,00 - (44)98685200

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

RESIDENCIA COM 04 DORMITÓRIOS, 
(SENDO 01 SUÍTE), 02 SALAS, COPA, 
COZINHA, BWC SOCIAL, LAVANDERIA 
COBERTA, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
PRAÇA MARECHAL ARTHUR DA COSTA 
E SILVA,154 - PROXIMO AO NIS
R$1.000,00 - (44)98685200

IMÓVEIS VÁRIOS
VENDE:

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

ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

VEÍCULOS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR
NOVA ESPERANÇA-PR

CASA MISTA R. MASCARENHAS DE 
MORAES, TERRENO COM  17,75 FRENTE 
x 34,50, PRÓX. Á CLINICA .R$ 270.000,00 
- 9972- 2438

TERRENO COM 933M² CENTRO - 9972-
2438

Chácara com 42.000m² frente para a rodovia, 
Júlio Zacarias à 1.000 m da cidade em pasto, 
com mangueira nova, 4 divisões. Energia 
trifásica, Aceita troca. 9972-2438

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

CASA no Cidade Alta rua Alagoas , 56 - R$ 
70.000,00 – 9972-2438

Chácara com 2 alqueires paulistas, em pasto 
toda cercada, casa de alvenaria, mangueira, 
energia, água de mina, pomar. 3 Km da 
cidade.R$ 180.000,00 - Aceita troca menor 
valor. 9972-2438

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

Terreno Conj. Residencial Salvaterra lote 03 
quadra 07, com 309,99 m² .R$25.000,00 - 
9972-2438

Sitio de 5 alqueires com 4 alqueires e meio 
em soja e meio alqueire em eucalipto, frente 
ao asfalto, próximo ao Barão de Lucena. 
R$45.000,00 o alqueire - 9972-2438

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

Casa  de laje 3 quartos, sala, cozinha, bwc c/ 
armário, Garagem, Quintal, Prox. a panifica-
dora. Rua Palmas. R$150.000,00 - 3252-0012 
ou 9988-2677

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

RESIDENCIA COM 02 DORMITORIOS 
(SENDO 01 SUITE), SALA, COPA, COZI-
NHA AMPLA, LAVANDERIA COBERTA 
COM 01 BWC, GARAGEM COBERTA
OTIMA LOCALIZAÇÃO - RUA CURITI-
BA,259 - Preço: R$ 249.000.00
(44)98685200

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

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

TERRENO PROX. AO COMECINHO DE 
VIDA,360M² POR R$65.000.00
 (44)98685200

CHACARA DE LAZER RECANTO 
VERDE-A PARTIR DE R$79.900.00 A 
R$99.900.00 AREA DE 3.900M²
(44)98685200

 RESIDENCIA 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 CO-
ZINHA, BWC SOCIAL, LAVANDERIA 
COBERTA, 01 VAGA NA GARAGEM, 
SALÃO DE FESTAS
RUA INÊS, 364 CONDOMÍNIO AMOREI-
RA - R$135.000.00 - (44)98685200

 RESIDENCIA COM TERRENO DE 
APROX. 580M² - RUA GEN.MARIO AL-
VES TOURINHO,410

R$100.000.00 - (44)98685200

CASA CONDOMINIO AMOREIRAS
3 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem. R$140.000,00, aceita proposta.
Falar Rose PRIME, fone 3252-1748

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

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

CASA CENTRO
R. Ana Rita de Cássia, 287
Falar com Rose PRIME, fone 3252-1748.

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

- Casa R. Hassan Hachicho, 66 - Conj. 
Requião III
Casa forro madeira, aumentada, com 3 
quartos, sala, cozinha, área serviço. Valor 
60.000,00 - Fone 3252-8218

- Casa Rua Prof. João Candido, 780 – Vila 
Garça 
Casa alvenaria, 02 quartos, sala, cozinha, área 
de serviço, garagem. Valor 120.000,00 - 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 constru-
ção. R$180.000,00 - Fone 3252-8218

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

- Casa de Alvenaria Av. Felipe Camarão, 195
Com: 02 quartos + 01 suite, sala, cozinha, 
bwc, àrea de serviço, garagem. Edicula com 
Bwc, churrasqueira. Casa de madeira (fundos) 
com 02 quarto, sala, cozinha, bwc, àrea ded 
serviço.
Terreno com 600 m². Valor 450.000,00 - 
Fone 9893-4114

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

Sobrado  
Casa de alvenaria, Avenida Rocha Pombo, 
1872 -  Lage com aproximadamene 380 m² 
construídos.
Pavimento Inferior:
02 suites com banheira hidromassagen + 01 
quarto, sala para 02 ambientes, escritório, 
copa, cozinha, lavabo, garagem para 02 
veículos.
Pavimento Superior:
01 sala + 03 comodos, sacada ampla. Edícula, 
área de lazer com churrasqueira, Bwc, lavan-
deria, Piscina.- Valor R$ 1.300.000,00 - fone 
3252 -8218

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

Casa de Alvenaria, Av Paraná, 156 
Casa de forro com +/-90 m²
03 quartos, sala, copa, cozinha, BWc, área de 
serviço, garagem. – Valor R$ 150.000,00-
fone 3252-8218.

Casa Alvenaria, Rua Dr. Francisco Beltrão, 
103
Casa com 02 quartos, sala, cozinha, área 
serviço coberta, bwc, garagem, terreno com 
+/- 400m² - Valor R$ 150.000,00 – fone 
3252-8218.

Casa para locação em Alto Paraná, 1 suite 
com closet, 2 quartos sala, Bwc, cozinha, 
edícula, Centro de Alto Paraná. 160m², Nova-
-laje.R$ 800,00. 9972-2438 

LOCAÇÃO CASA NOVA. R. PROFES-
SOR VITOR DO AMARAL, 92, COM 3 
QUARTOS, SENDO 01 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, BWC COM ARMÁRIOS, ÁREA 
DE SERVIÇO, GARAGEM, EDÍCULA , 
DESPENSA, COM 110 M² DE CONSTR. 
R$650,00 - 9988-2677

- Casa Rua Osvaldo Barizon, 157 – Jardim 
São José. 
Casa nova Alvenaria -Lage  03 quartos, sendo 
01 suite, sala, cozinha,bwc, àrea de serviço, 
Despensa, churrasqueira, garagem. R$700,00 
- Fone 3252-8218

- Casa Rua Primo Gazola, 118 – Requião III
Alvenaria com: 03 quartos, sala, cozinha, área 
de serviço, Bwc,garagem
R$ 350,00 – Fone 3252-8218

- Casa Rua Curitiba, 540 - (ao Lado do Hospi-
tal do Sindicato)
Alvenaria com: 03 quartos, sendo uma suite, 
sala, copa, cozinha, Bwc, àrea de serviço, 
garagem. Edicula  com: 02 salas, bwc. Valor 
1.000,00 Fone 3252-8218

- Apartamento sobreloja - Praça Melo Paleta 
em cima Farmácia Brasil. 
Com  02 quartos, sala, cozinha, bwc, àrea de 
serviço. Valor R$600,00 - Fone 3252-8218

- Apartamento sobreloja - Praça Melo Paleta 
em cima Rosa de Ouro.
Com: 03 quartos, sendo 01 suite, sala, cozi-
nha, bwc, àrea de serviço. R$ 800,00 - Fone 
3252-8218

- Apartamento sobreloja novo Av. São José, 
109 - em frente ao bombeiro.
Com 03 quartos, sendo 01 suite, sala, cozinha, 
Bwc, àrea de serviço, 01 vaga de garagem. 
R$700,00 - Fone 9893-4114.

-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$800,00 – 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

Casa Nova- Lage - Praça Tiradentes ,22 –Vila 
Pompéia, 02 quarto, sala, cozinha, bwc social, 
área de serviço, garagem,  Valor 480,00 – 
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 Faneco, 
próximo ao Fórum, com +/- 30 m² com 01 
bwc. Valor 300,00 - Fone 3252-8218

ALUGA:

APARTAMENTO RESIDENCIAL 
MARABÁ (JD. SÃO JOSÉ) - 2 
QUARTOS, SALA, COZINHA, 

LAVANDERIA, GARAGEM, SALÃO 
DE FESTAS, BWC - R$ 450,00 - 

9912-8045 - TRATAR COM SIRLEI

Vaga para mulheres, para COSTUREIRA 
DE MAQUINA RETA, FECHADEIRA DE 
BRAÇO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO e 
FAXINEIRA, para trabalhar em uma fábrica 
de confecções.

Vaga para homens, para AUXILIAR DE 
EMPACOTAMENTO e REPOSITOR DE 
MERCADORIAS, para trabalhar nos SU-
PERMERCADOS CAMILO.  Interessados 
comparecer na  Ag. do Trabalhador.

Vaga para homens para AJUDANTE, MO-
TORISTA, OPERADOR DE TRATOR, 
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA, 
ELETRICISTA, LUBRIFICADOR, SOL-
DADOR, AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
e AUXILIAR ADMINISTRATIVO, para 
trabalhar na USINA SANTA TERESINHA 
de Iguatemi. Interessados comparecer na 
Agência para preenchimento da ficha de 
inscrição.

Vaga para homens, acima de 18 anos com 
experiência, para MECANICO DE MANU-
TENÇÃO, TECNICO DE SEGURANÇA, 
ENCANADOR, CALDEIRO, OFICIAL 
DE SERVIÇOS GERAIS e OPERADOR 
DE GUINDASTES, para trabalhar em 
empresa de guindastes.

Vagas para homens, para SOLDADOR, 
PINTOR, MAÇARIQUEIRO e MOTO-
RISTA CATEGORIA C, para trabalhar na 
empresa PASSAFARO, com direito a Vale 
Transporte, Vale alimentação, Uniforme, 
Ginástica Laboral e Café da Manhã.  Interes-
sados comparecer dia 18/04 às 14h00 na Ag. 
do Trabalhador.

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 de 
inscrição.

Vagas para homens com disponibilidade para 
viagens, para MOTORISTA CATEGO-
RIA E, MOTORISTA CATEGORIA C, 
OPERADOR DE ROLO, OPERADOR 
DE BOBCAT, para trabalhar em empresa de 
Maringá. 

Vaga para homens maiores de 18 anos, para 
PEDREIRO (com experiência) e SERVEN-
TE DE PEDREIRO (sem experiência), para 
trabalhar em Paraíso do Norte. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha de inscrição.

Vaga para homens, para MONTADOR, 
SOLDADOR MIG e AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO, com experiência, para trabalhar em 
fabrica de implementos.

AJUDANTE DE PESQUISA AGRICOLA 
- Vaga para Safra 2013/2014 na empresa RU-
RÍCULA.  Os interessados devem comparecer 
na Agência para preenchimento da ficha de 
inscrição.

PROFESSORA - Vaga para mulheres, com 
experiência em administração ou contábeis, 
com 3º grau completo ou cursando, para 
trabalhar em curso profissionalizante em Pres. 
Castelo Branco e Floraí.

COZINHEIRA - Vaga para mulheres, com 
experiência, para trabalhar em restaurante.

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

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para 
homens acima de 25 anos, com experiência, 
carro próprio e disponibilidade de viagens, 
para trabalhar em foto.

EDITOR DE FOTOGRAFIA - Vaga para 
mulheres, com experiência em PhotoShop, 
para trabalhar em foto.

COBRADOR EXTERNO - Vaga para ho-
mens, maior de 18 anos, com carteira A,  para 
trabalhar em loja de calçados.

TÉCNICO DE SUPORTE INTERNO - 
Vaga para mulheres, com conhecimento de 
informática, para trabalhar em empresa de 
internet.

TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO 

- Vaga para homens, sem medo de altura, car-
teira AB e com conhecimento de informática, 
para trabalhar em empresa de internet.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 
- Vaga para homens, de 20 a 30 anos, para 
trabalhar em fábrica de alimentos.

SERRALHEIRO - Vaga para homens, com 
experiência, para trabalhar em metalúrgica.

SERVENTE DE PEDREIRO - Vaga para 
homens fortes, para trabalhar em empresa de 
artefatos de cimento.

GARÇOM - Vaga para ambos os 
sexos, para trabalhar de finais de semana em 
pizzaria.

AUXILIAR DE RH - Vaga para ambos 
os sexos, com experiência em folha de 
pagamento e etc, para trabalhar em fábrica de 
implementos.

SERVENTE DE OBRAS - Vaga para ho-
mens, de 18 a 25 anos, para trabalhar em obra 
auxiliando na parte elétrica e civil.

OPERADOR DE CALDEIRA - Vaga para 
homens, com experiência e curso de caldeiris-
ta, para trabalhar em Paranavaí.

AUXILIAR DE CORTE - Vaga para ambos 
os sexos, com experiência em corte, para 
trabalhar em fábrica de confecção.

OPERADOR DE MÁQUINA DE BOR-
DADO - Vaga para ambos os sexos, com 
conhecimento de informática, para trabalhar 
em fábrica de confecção. A empresa curso.

ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO - Vaga 
para ambos os sexos, com conhecimento de 
informática, preferencialmente com experiên-
cia, para trabalhar em fábrica de confecção.

VENDEDOR NO COMERCIO - Vaga para 
mulheres, com experiência, para trabalhar em 
loja de roupas.

AUXILIAR DE COZINHA - Vaga para am-
bos os sexos, acima de 25 anos, para trabalhar 
em empresa de refeições de Maringá.

MOTORISTA CATEGORIA C - Vaga para 
homens, com experiência e habilitação C, 
para trabalhar com caminhão truck 15/18, 
16/18 e 14/18, transportando resíduos em 
farinheira.

CRONOMETRISTA - Vaga para homens, 
para trabalhar em fábrica de confecção.

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - Vaga 
para homens, acima de 18 anos, para trabalhar 
como serviços gerais em uma farinheira.

OPERADOR DE MÁQUINA DE BOR-
DADO - Vaga para ambos os sexos, com 
conhecimento de informática, para trabalhar 
em fábrica de confecção.

CHAPEIRO - Vaga para ambos os sexos, 
para trabalhar fazendo lanches em pizzaria.

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

Vaga para homens, para PINTOR DE 
AUTOMÓVEIS e FUNILEIRO com 
experiência para trabalhar em uma oficina de 
funilaria e pintura de veículos.

TRABALHADOR RURAL - Vaga para 
família, para trabalhar com serviços gerais em 
propriedade rural.

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

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - Vaga 
para ambos os sexos, para trabalhar no Frango 
Canção de Paranavaí.  Interessados compare-
cer dia 16/04 às 14h30 na Ag. do Trabalhador.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 
- Vaga para ambos os sexos para trabalhar em 
Abatedouro de Aves de Maringá. Interessados 
comparecer dia 17/04 às 14h30 na Ag. do 
Trabalhador.

Astra Hatch 2004/2004 – Cor preta, ar 
condicionado, direção hidráulica, vidros 
elétricos, alarme, Rodas de liga leve, 
completo. 9922-1301

Focus Hatch Titanium 2011/2012 – Top 
de linha, 16.000 Km, único dono, com-
pletíssimo + teto solar. 3252-0033

Gol GV 2011/2012 – Prata, Ar condi-
cionado, vidros elétricos, Placa A, IPVA 

2013 totalmente quitado. R$ 28.000,00. 
9922-1301

Celta Super – 4 portas, vidros elétricos, 
travas elétricas, alarme, limpador e 
desembaçador traseiro, cor prata. 3252-
0033

Gol City – 4 portas, 2003/2004, cor cin-
za, Travas, alarme, limpador e desemba-
çador traseiro – Placa A. 9922-1301

-Costureira p/ máquina reta - Qtde de vagas: 2
3252-3999
-Costureira p/ máquina fechadeira de braço - 
Qtde de vagas: 1
3252-3999
-Auxiliar de produção - Qtde de vagas: 1
3252-3999
-Faxineira - Qtde de vagas: 1 (meio período)
3252-3999
Obs: As vagas para costureira e auxiliar preci-
sam ter experiência na área.

Barco com 5,83 metros alumínio borda alta ano 
fabricação 1986, registrado na marinha com o n.º 

inscrição 9620146239 e uma carreta ano 1986 
placa A ambos com documentação em dia valor 
R$8.000,00 tratar com CARLOS 9982-6855

Artigo

A PEC 37 e o combate à corrupção 

Os números relativos à cor-
rupção no país são contro-
versos. A Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) estima que o desvio de di-
nheiro no país alcance R$ 50 bilhões 

por ano. Outros estudos apontam 
valores entre R$ 40 bilhões e R$ 100 
bilhões. Mas há unanimidade entre 
os pesquisadores que se debruçam 
sobre o tema que a corrupção drena 
muito mais dinheiro, pois esses nú-
meros se referem apenas aos fatos 
descobertos. Embaixo do tapete a 
sujeira seria bem maior. 

Essa dinheirama que escorre 
pelo ralo da corrupção reduz a ca-
pacidade de investimento do país 
em infraestrutura, educação, segu-
rança, saúde... Pior: a roubalheira 
acaba no bolso do trabalhador, pois 
encarece produtos por falta de ro-
dovias adequadas para transporte, 
apenas para ficar num aspecto do 
problema, sem evocar o fato que 
essa montanha de recursos poderia 
construir mais hospitais, escolas e 

moradias e patrocinar a aquisição 
de viaturas e equipamentos para as 
polícias Civil e Militar. 

Apesar dos avanços no com-
bate à corrupção, com a adoção 
de mecanismos de transparência 
e prevenção, como as leis da Ficha 
Limpa e do Acesso à Informação, 
os indicadores da roubalheira con-
tinuam nos patamares da década 
de 1990, de acordo com a Transpa-
rência Internacional, organização 
não-governamental criada há 20 
anos exatamente para lutar contra 
o desvio de recursos públicos. Com 
sede em Berlim, na Alemanha, a 
ONG divulga todos os anos um re-
latório no qual analisa os índices de 
percepção da corrupção no mundo.

O índice de 2012 posiciona o 
Brasil na 69ª posição entre 176 paí-

ses analisados (Dinamarca, Finlân-
dia e Suécia lideram a lista como os 
menos corruptos do mundo). Numa 
escala de 0 a10 (0 mais corrupto e 
10 menos corrupto), o Brasil tem 
uma média de 3,5, número que se 
mantém estável, com pequena va-
riação para cima e para baixo, des-
de a segunda metade da década de 
1990. Como mudar isso? Primeiro 
com leis mais rígidas para punir os 
corruptos. 

Ainda que passos importantes 
venham sendo dados para instru-
mentalizar ações de prevenção da 
corrupção e punição dos corruptos, 
é forçoso reconhecer que estamos 
engatinhando nesse processo. No 
Congresso há mais de uma centena 
de projetos associados ao combate à 
corrupção que não prosperam e os 

mecanismos de controle público e 
social dos desvios de recursos ain-
da se mostram ineficazes. Falta efi-
ciência e sobra morosidade em todo 
esse processo. 

Além de afinar os procedimen-
tos de liberação e controle de recur-
sos públicos, é preciso tornar mais 
rígidas as leis que punem os cor-
ruptos. Igualmente é indispensável 
superar os obstáculos que burocra-
tizam o indiciamento de suspeitos e 
a angariação de provas. Não estou 
aqui a advogar pelo atropelamento 
do ordenamento jurídico, base do 
regime democrático e dos direitos 
individuais, mas é urgente a revi-
são, por exemplo, dos intermináveis 
recursos que alimentam a impuni-
dade. 

Nesse contexto, a Proposta de 
Emenda Constitucional que propõe 
a retirada do direito do Ministério 
Público e de outras instâncias pú-
blicas de investigar casos de corrup-

ção, surge como um monumento à 
impunidade – e nos cabe impedir 
a construção desse muro com uma 
ampla mobilização nacional. Não 
podemos aceitar nenhum movi-
mento que conspire contra a trans-
parência, a cidadania e a democra-
cia – e a PEC 37 se insinua como 
tal, razão de nosso protesto. 

Caso a PEC 37 prospere, como 
quer seu autor, o deputado federal 
Lourival Mendes, do PTdoB do Ma-
ranhão, delegado da Polícia Federal 
por profissão, se estabelecerá um 
enorme retrocesso na luta contra 
a corrupção, que tem no trabalho 
do Ministério Público sua principal 
trincheira de resistência. Portanto, 
é necessário e urgente reforçar a 
campanha contra esta proposta de 
forma a reafirmar a posição da so-
ciedade, refratária a qualquer me-
dida contrária ao combate contínuo 
e incessante da corrupção e mais 
ainda da impunidade.

Por: Deputado 
Evandro Júnior

Safra da cana-de-açúcar gera empregos
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AGÊNCIA DO TRABALHADOR
NOVA ESPERANÇA-PR

- Vaga para homens, sem medo de altura, car-
teira AB e com conhecimento de informática, 
para trabalhar em empresa de internet.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 
- Vaga para homens, de 20 a 30 anos, para 
trabalhar em fábrica de alimentos.

SERRALHEIRO - Vaga para homens, com 
experiência, para trabalhar em metalúrgica.

SERVENTE DE PEDREIRO - Vaga para 
homens fortes, para trabalhar em empresa de 
artefatos de cimento.

GARÇOM - Vaga para ambos os 
sexos, para trabalhar de finais de semana em 
pizzaria.

AUXILIAR DE RH - Vaga para ambos 
os sexos, com experiência em folha de 
pagamento e etc, para trabalhar em fábrica de 
implementos.

SERVENTE DE OBRAS - Vaga para ho-
mens, de 18 a 25 anos, para trabalhar em obra 
auxiliando na parte elétrica e civil.

OPERADOR DE CALDEIRA - Vaga para 
homens, com experiência e curso de caldeiris-
ta, para trabalhar em Paranavaí.

AUXILIAR DE CORTE - Vaga para ambos 
os sexos, com experiência em corte, para 
trabalhar em fábrica de confecção.

OPERADOR DE MÁQUINA DE BOR-
DADO - Vaga para ambos os sexos, com 
conhecimento de informática, para trabalhar 
em fábrica de confecção. A empresa curso.

ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO - Vaga 
para ambos os sexos, com conhecimento de 
informática, preferencialmente com experiên-
cia, para trabalhar em fábrica de confecção.

VENDEDOR NO COMERCIO - Vaga para 
mulheres, com experiência, para trabalhar em 
loja de roupas.

AUXILIAR DE COZINHA - Vaga para am-
bos os sexos, acima de 25 anos, para trabalhar 
em empresa de refeições de Maringá.

MOTORISTA CATEGORIA C - Vaga para 
homens, com experiência e habilitação C, 
para trabalhar com caminhão truck 15/18, 
16/18 e 14/18, transportando resíduos em 
farinheira.

CRONOMETRISTA - Vaga para homens, 
para trabalhar em fábrica de confecção.

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - Vaga 
para homens, acima de 18 anos, para trabalhar 
como serviços gerais em uma farinheira.

OPERADOR DE MÁQUINA DE BOR-
DADO - Vaga para ambos os sexos, com 
conhecimento de informática, para trabalhar 
em fábrica de confecção.

CHAPEIRO - Vaga para ambos os sexos, 
para trabalhar fazendo lanches em pizzaria.

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

Vaga para homens, para PINTOR DE 
AUTOMÓVEIS e FUNILEIRO com 
experiência para trabalhar em uma oficina de 
funilaria e pintura de veículos.

TRABALHADOR RURAL - Vaga para 
família, para trabalhar com serviços gerais em 
propriedade rural.

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

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - Vaga 
para ambos os sexos, para trabalhar no Frango 
Canção de Paranavaí.  Interessados compare-
cer dia 16/04 às 14h30 na Ag. do Trabalhador.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 
- Vaga para ambos os sexos para trabalhar em 
Abatedouro de Aves de Maringá. Interessados 
comparecer dia 17/04 às 14h30 na Ag. do 
Trabalhador.

Barco com 5,83 metros alumínio borda alta ano 
fabricação 1986, registrado na marinha com o n.º 

inscrição 9620146239 e uma carreta ano 1986 
placa A ambos com documentação em dia valor 
R$8.000,00 tratar com CARLOS 9982-6855

ção, surge como um monumento à 
impunidade – e nos cabe impedir 
a construção desse muro com uma 
ampla mobilização nacional. Não 
podemos aceitar nenhum movi-
mento que conspire contra a trans-
parência, a cidadania e a democra-
cia – e a PEC 37 se insinua como 
tal, razão de nosso protesto. 

Caso a PEC 37 prospere, como 
quer seu autor, o deputado federal 
Lourival Mendes, do PTdoB do Ma-
ranhão, delegado da Polícia Federal 
por profissão, se estabelecerá um 
enorme retrocesso na luta contra 
a corrupção, que tem no trabalho 
do Ministério Público sua principal 
trincheira de resistência. Portanto, 
é necessário e urgente reforçar a 
campanha contra esta proposta de 
forma a reafirmar a posição da so-
ciedade, refratária a qualquer me-
dida contrária ao combate contínuo 
e incessante da corrupção e mais 
ainda da impunidade.

em colaboradoras que, cada vez 
mais, ganham espaço de atua-
ção dentro dos mais variados 
setores da empresa. Na unidade, 
são 680 mulheres que desempe-
nham as suas atribuições em um 
espaço - que antes era predomi-
nantemente masculino. Hoje, 
na empresa, as mulheres atuam 
como operadoras de tratores 
plantadoras, ajudantes em pon-
to de transbordo e motoristas. 
“Elas também desempenham 
outras funções, por serem dedi-
cadas, detalhistas e competen-
tes”, lembra Déborah.

A Usina Santa Terezinha 
também investe no transporte 
dos colaboradores, com ônibus 
próprios que circulam duran-
te os três turnos de trabalhos 
de Nova Esperança, Presidente 
Castelo Branco, Mandaguaçu e 
distrito de Iguatemi. 

A Usina Santa Terezinha in-
veste no futuro, principalmente 
no seu maior patrimônio - o ser 
humano.

Safra da cana-de-açúcar gera empregos

A Usina Santa Terezinha, 
consciente de seu papel 
social na geração de 

empregos em Nova Esperança 
e região e preocupada com a 
formação profissional de seus 
colaboradores, comemora o iní-
cio da safra no dia 26 de mar-
ço deste ano. A empresa realiza 
muitos preparativos para que 
todos os setores estejam pron-
tos para a safra. E para isso, 
este ano, promove mais de 300 
vagas de emprego para serem 
ocupadas nos diversos setores 
da empresa, tendo em vista que 
as funções mais ofertadas são 
para motoristas com CNH D 
e E, operadores de trator com 
CNH B e C e ajudantes de ser-
viços gerais.

A empresa recebe pessoas de 
diversas localidades da região 
(Alto Paraná, Floraí, Atalaia, 
Presidente Castelo Branco, Ou-
rizona, São Jorge do Ivaí e Man-
daguaçu) que juntas somam até 
2.025 colaboradores, dentre es-
ses 246 moram em Nova Espe-

rança. Contudo, ainda há vagas 
para serem preenchidas. 

De acordo com a Analista de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos da Usina Santa Tere-
zinha - Unidade Iguatemi, Dé-
borah Sanches, neste ano a uni-

dade adotou a primeira semana 
de trabalho com treinamentos, 
com o objetivo de gerar maior 
comprometimento, desempe-
nho e satisfação da empresa/
colaborador. 

“Antes de o colaborador 
ser encaminhado ao seu setor, 
ele recebe informações sobre o 
funcionamento da empresa e de 
seus equipamentos de trabalho e 
também acompanhamento dos 
instrutores de campo, os quais 
possuem a função de treiná-los 
para exercerem suas funções 
com qualidade e segurança”, diz 
Déborah.

Além do treinamento fo-
cado nos recém-contratados, a 
empresa investe na qualificação 
continuada de seus colaborado-
res. Devido a uma entressafra 
longa de pouco mais de qua-
tro meses, a Unidade Iguatemi 

oportunizou o treinamento para 
aproximadamente 600 colabora-
dores. O planejamento do trei-
namento priorizou abranger o 
desenvolvimento pessoal e pro-
fissional dos colaboradores. Fo-
ram ofertados cursos em Gestão 
Familiar e Financeira, Inclusão 
Digital, Oleicultura, Matemáti-
ca Básica e os cursos específicos 
para cada função, como Opera-
ção e Manutenção em Tratores, 
Carregadeiras, Colhedoras de 
Cana, Técnicas para Motoristas 
Fora de Estrada, Motonivelado-
ras e Pás--carregadeiras.

Juntamente com esses trei-
namentos, em parceria com Sesi 
(Serviço Social da Indústria), a 
empresa realizou uma campa-
nha para o avanço da escolari-
dade dos colaboradores. Hoje 
a empresa possui em funciona-
mento três turmas do EJA (Edu-

cação de Jovens e Adultos), na 
Educação Básica, Ensino Fun-
damental e Médio, em período 
de contraturno.

A Usina é parceira da ju-
ventude, pois possibilita ao jo-
vem por meio de programas de 
aprendizagem o acesso ao pri-
meiro emprego. Para tanto, pos-
sui parceiras com instituições de 
ensino reconhecidas nacional-
mente, Senai (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial)  
e Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural) na forma-
ção e qualificação profissional 
dos jovens. No momento, a Uni-
dade Iguatemi investe na for-
mação de 12 aprendizes de au-
xiliares de produção de açúcar e 
álcool na indústria e 27 aprendi-
zes mecânicos de tratores na ofi-
cina agrícola. Dentre eles, sete 
residem em Nova Esperança. Na 
oficina agrícola, este é o terceiro 
ano do projeto, portanto são 60 
jovens formados. 

A empresa também aposta 
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Os jovens Ani Merchiori e Bruno Xavier Chemin, colocam alianças na mão esquerda 
neste sábado, 13 de abril, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade em Campo 

Largo – PR. Bruno é bisneto de famílias tradicionais de Paranacity, carregando em seu 
sobrenome, Xavier e Chemin, nomes dos fundadores Mario Xavier e João Chemin.

O Prefeito de Atalaia Fábio Vilhena, juntamente 
com o Presidente da Câmara, Carmo Ivo Torrente, 
e o empresário Paulo César Trassi compareceram 
em Maringá para parabenizar o Deputado Esta-

dual Enio Verri pela passagem do seu aniversário.

Secretários Municipais confirmando 
presença no Jantar do Jornal Noroeste

Chefe de 
gabinete, 
Luciana 
Ciorlin.

Secretário 
Municipal 

de Saúde – 
Eder

Sanches

Diretor 
Clínico do 
Hospital 

Municipal – 
Dr. Ali Nagib 

Abdallah

Secretário 
Municipal da 
Indústria e 
Comércio – 
Jean Flávio 
Zanchetti

Sócio-proprie-
tário dos Postos 
Japan e São 
José de Nova 
Esperança, e, 
Posto Amigão 
de Paranacity, 
o empresário 
Alexandre Pas-
quini confirma 
presença no 
18º Jantar de 
Aniversário do 
Jornal Noroeste.

Filha do casal Madalena e Dr. Cláudio Golemba 
- Prefeito de Alto Paraná, a bela Danuta 
comemorou idade nova em 06 de abril, 

rodeada pelo carinho de familiares e amigos


