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Representando o prefeito Zanchetti de Uniflor, o vice-
-prefeito Reginaldo Pacheco de Sá, esteve participan-
do juntamente com o Deputado Federal Nishimori da 

recepção ao Governador Beto Richa em Floraí.

Colégio Coração de Jesus: uma 
educação pautada na integra-
ção nas áreas do conhecimento
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Após 14 anos, Floraí volta a 
realizar desfile de 07 de setembro

Compromisso assumido pelo 
Prefeito Fausto e do Vice-
-Prefeito Maurílio, quando 

das propostas junto a comunidade 
para seu plano de governo junto ao 
município.

Para comemorar os 191 anos 
da Independência do Brasil, o mu-
nicípio de Floraí voltou a realizar o 
tradicional desfile de 07 de setem-
bro, do qual teve como tema: Arte, 
Independência e Cidadania, com o 
objetivo de resgatar esta data cívica 
e oportunizar alunos e comunidade 
de cumprirem seu papel de cidadão.

O evento foi organizado pela Se-
cretaria de Educação e pela Prefei-
tura Municipal e contou com a par-
ticipação das Escolas Municipais, 
Estaduais, APAE, Pastoral da Crian-
ça, Projeto Piá, Rotary Clube, pe-
los integrantes do Projeto Cidadão 
Mirim de Floraí e São Jorge do Ivaí, 
Tiro de Guerra de Nova Esperança 
e do Moto Clube Vultos do Asfalto 
de Floraí. No desfile estiveram pre-
sentes também as fanfarras de São 
Jorge do Ivaí, ONG Ninho da Águia 
de Nova Esperança e a de Painçandu 
da qual realizou apresentação no en-
cerramento do evento.

O evento foi iniciado por volta 
das 15 horas e segundo estimativa 
da Secretaria de Educação, mais de 
1000 pessoas participaram do des-
file.

Abaixo segue a lista em sequên-
cia da apresentação do desfile:
1. O desfile foi iniciado pelo coman-
do do sargento Jair com a viatura da 
polícia militar;
2. O moto clube Vultos do Asfalto 

em exibição de suas motocicletas 
também fez parte da abertura.
3. Bandeiras do município de Flo-
raí, Paraná e do Brasil além do tema 
Arte, Independência e Cidadania fo-
ram apresentas ao público;
4. Fanfarra Municipal de São Jorge 

do Ivaí (FAMUSJI), formada por 54 
integrantes entre eles crianças de 07 
à 13 anos animaram o desfile;
5. Escola de Educação Básica Julio 
Contin (APAE) trouxe o tema “In-
clusão Social” com a faixa: “Desa-
fiando os limites diminuindo a dife-
rença”, apresentou também o pelotão 
paraolímpico e o carro com mudas 
nativas;
6. O CEMEI Menino Jesus abor-
dou o tema “Meu Brasil, brasileiro” 
com seis pelotões sendo eles: Mu-
lher Rendeira, Dança do Carimbó, 
Dança da Peneira, Dança Bumba-
-Meu-Boi, Dança Country e Dança 
da Saia;
7. Pastoral da Criança:
8. Escola Municipal Elena Maria 
Pedroni apresentou o tema “Bra-

sil e seus Vultos” com 07 pelotões 
ilustrando: Alunos uniformizados, 
índios, Brasil de riquezas mil com 
Carmem Miranda, Pedro Álvares 
Cabral em carro alegórico e Traba-
lho escravo em carro alegórico com 
a princesa Isabel.
9. Projeto Piá com o tema “Reciclar 
é Progresso”;
10. Projeto Formando Cidadão des-
filou com os alunos do Ballet, Judô 
e música.
11. Departamento de Esportes: 
12. Rotary Clube de Floraí com o 
lema “Viver Rotary, transformar vi-
das”;
13. Escola Estadual Honório Fagan 
apresentou o tema “Cidadania” em 
dois pelotões, no primeiro foi apre-
sentado o artigo universal dos di-
reitos humanos onde diz: “Todos os 
seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e em direito”, já o se-
gundo trouxe um dos maiores direi-
tos da cidadania que é a educação.
14. Fanfarra de Paiçandu (FAMU-
PA) composta por 50 integrantes 
sendo alunos da rede municipal, es-
tadual e particular de ensino e com o 
grupo de pais.
15. Colégio Estadual Urbano Pe-
droni abordou o tema: Economia 
Floraiense: Agricultura, Indústria e 
Comércio. Este colégio destacou a 
agricultura local como o cultivo de 

soja, milho, café, uva e laranja, no 
comércio o destaque ficou para as 
papelarias, roupas, brinquedos, lan-
ches, farmácia e aos mercados, e por 
fim as indústrias, como a olaria e as 
indústrias de confecções.
16. Logo após o colégio veio a fan-
farra de Nova Esperança composta 
por 47 pessoas, que é formada por 
um projeto da ONG Ninho da Águia 
em parceria com o Colégio Sagrado 
Rede de Educação.
17. Apresentação dos integrantes do 
projeto Cidadão Mirim de Floraí e 
São Jorge do Ivaí, que tem como ins-
trutor o sargento Airton Dias;
18. E para encerrar o desfile, aconte-

ceu a apresentação do tiro de guerra 
de Nova Esperança comandada pelo 
primeiro sargento Luciano Santos da 
Silva.
19. Usou da palavra o Sargento Lu-
ciano Santos da Silva, a Secretaria da 
Educação Professora Maria Angela 
Zampieri Gimenez, O Prefeito Mu-
nicipal Fausto Eduardo Herradon, 
tivemos o Hino Nacional e Hino In-
dependência executado pelo Maes-
tro Vicente e a Cantora Madalena 
ambos da cidade de Maringá.

O Prefeito e sua equipe agradece 
a todos que  participaram e fizeram 
deste evento uma data que ficará 
para sempre na nossa memória.
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preocupações nos tucanos, que 
já estão pensando numa candi-
datura alternativa.

Quem apagou as velinhas no úl-
timo dia 10 de 
setembro, terça-
-feira, foi a que-
rida Marcia! Pa-
rabéns Marcia! 
Receba o abraço 
da coluna, seus 
familiares, amigos e continue 
com esta alegria radiante!

De repente 
“trintou” tam-
bém no dia 10 
de setembro, a 
querida advo-
gada Fernanda 
Groschupft! Pa-
rabéns Fer! Deus 
a abençoe e faça 

tudo Novo em sua vida! Rece-
ba o abraço da coluna e de suas 
amigas e sócias Thiara Cunha e 
Jaqueline Nascimento!

Está radiante 
com a idade 
nova a querida 
Verônica Mar-
tinez! Verônica 
está apagando 
as velinhas hoje, 
sexta feira!!!! 
Parabéns Verônica!
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ENTRELINHAS
***A professora Rozana Salvaterra Izídio, Coordenadora do Ensino Fundamental de nosso município, 
está fazendo um belíssimo trabalho em seu Departamento, merecendo elogios de seus próprios colegas 
de trabalho. Parabéns Rozana!***A estudante Lucia Stumpf, eleita presidente da União Nacional dos 
Estudantes (UNE), que num passado distante representava grande  força no Brasil, pretende resgatar o 
seu antigo poder, radicalizando em todas as suas frentes de trabalho. A  sorte de Lúcia é que hoje não 
há mais o DOI/CODI.***No dia 11 de setembro último, fez 12 anos que os Estados Unidos foi atacado 
por forças aliadas de Osama Bin Laden, fazendo um estrago sem tamanho naquele país que até hoje 
ainda sofre com as consequências. Nesse mesmo dia, há 40 anos, aconteceu o golpe militar no Chile ( 
17,5 milhões de habitantes ), cujo o presidente na época era Salvador Allende, morrendo  cerca de cem 
mil chilenos. Muitos brasileiros também morreram naquele golpe da ditadura  instalada  pelo general  
Pinochet.***A Apple apresentou nos Estados Unidos um iphone feito de plástico com tecnologia 4g e 
16 Gbytes com capas coloridas. Seu preço na América  é de US$ 129 dólares. Bem acessível!*** “O leite 
materno deve ser sempre a primeira opção de alimento para o lactente. Quando não for possível 
a manutenção do aleitamento materno, as fórmulas infantis são os substitutos mais adequados, 
pelo menos até o sexto/sétimo mês de vida. A partir daí, outros alimentos devem fazer parte da 
alimentação do bebê, inclusive leite de vaca, se necessário.” ( Dr. Juarez de Oliveira ).

Opinião do Blog

Mais uma vergonha 
nacional

Eu praticamente trabalho três 
a quatro meses por ano para 
pagar  Imposto de Renda. 
Igual a mim existe  milhões 
nesse Brasil. Mas o simples 
assalariado que paga a sua 
contribuição com o INSS é 
ainda maior. Depois de 35 
anos de trabalho honestíssi-
mo, esses contribuintes que 
recebem um salário que mal 
dá para pagar uma escola, ou 
plano de saúde ou até uma 
digna alimentação, eis que eu 
leio agora, mais um absurdo  
entre tantos nesse país. O de-
putado Federal José Genoíno 
(PT - SP ), que durante o seu 
fraco mandato, desempe-
nhou um pífio trabalho,  e 
ainda foi julgado e conde-
nado por falcatruas, fazendo 
parte dos parlamentares pre-
sidiários, pleiteia aposenta-
doria de mais de R$ 26 mil 
mensais, além de um plano 
de saúde. Pode uma coisa 
dessa? Como a nossa Câmara 
Federal é muito ruim e cheia 
de mazelas, não será surpresa 
se tal benefício for concedido.

Oriente Médio: um 
barril de pólvora

O ditador sírio Bashar al-
-Assad negou o ataque quí-
mico de 21 de agosto em que 
morreram mais de mll pes-
soas na periferia da capital, 
Damasco, em declaração  ao 
jornalista Charlie Rose, das 
redes de televisão nirte ame-
ricana CBS e PBS. Pergunta-
do sobre as possibilidades de 

ataque iminente dos Estados  
Unidos respondeu? “ os Esta-
dos Unidos tem uma péssima 
experiência em ataques no 
Oriente Médio.” Os aliados 
da Síria que são Rússia, Irã e 
o Hizbullah( movimento xiita 
libanês ) dizem que  haverá re-
taliação. Bashar  afirmou que 
o Oriente Médio é um barril 
de pólvora e a situação pode-
rá sair do controle, com mui-
tas mortes dos dois lados. A 
verdade é que os americanos 
são os maiores fabricantes de 
armas do mundo,sendo  cerca 
de 80% fabricados por eles.  E 
por essa razão, precisam pro-
vocar guerra para vender os 
seus produtos. Entenderam 
o porque sempre os Estados 
Unidos estão provocando 
guerra no mundo?

Coisas do Cotidiano
• Nícolas Maduro, sucessor de 
Hugo Chavez na Venezuela,  
gosta de fazer frases de efeito. 
Na  semana passada se deu 
mal, quando disse que Jesus 
multiplicou los penes ( pênis 
). Ele queria dizer que Jesus 
multiplicou los panes ( plural 
de pão );.
• Segundo o Ministério da 
Saúde, 51% da população 
brasileira está  acima do peso. 
São Paulo vai tentar mudar 
esse estado de coisa, assim 
como também diminuir a hi-
pertensão e o sedentarismo;
• Dois anos depois do tsu-
nami no Japão  que atingiu a 
usina nuclear de Fukushima, 
até hoje ela continua jogan-
do substâncias radioativas 
em mares do Japão.  Milhôes 
de dólares já foram gastos e 

o problema está dificil de ser 
resolvido;
• Muitos comentários de 
apoio a iniciativa do PSF de 
Barão e Ivaitinga de fazer 
mini palestras sobre o sete de 
setembro, enfeitando os pos-
tos de verde e amarelo;
• O casal Juarez/Emília recep-
cionou em sua residência os 
corredores de rua de Nova Es-
perança no dia sete de setem-
bro após os corredores terem 
treinados quinze quilômetros. 
Durante a confraternização, 
discutiu-se  a possibilidade de 
ser  criada a Associação dos 
Corredores de Rua de Nova 
Esperança; 
• Os atos do Executivo Mu-
nicipal mostram  que vários  
profissionais concursados e 
celetistas  perderam a gratifi-
cação  (R.T.) de 50%, confor-
me a lei vigente, gerando um 
grande  descontentamento.  
Enquanto isso, diversos ou-
tras pessoas são contratadas 
com cargos comissionados, 
recebendo ainda gratifica-
ções. Não entendi qual a ra-
zão de  tirar  as gratificações 
de  uns e dar para outros;
• Você sabia que durante a 
gravidez  a gestante poderá 
ganhar  peso que irá variar de 
acordo com o seu  Índice de 
Massa Corporal (IMC) pré-
-gestacional. Sendo assim, o 
ganho de peso poderá variar 
entre 8kgs e 16kgs. conforme 
o caso;
• Por não conseguir resulta-
dos expressivos para a sua es-
cuderia, a Ferrari, o piloto Fe-
lipe Massa já foi dispensado 
da equipe do cavalinho ver-
melho para 2014. Kimi Raik-
konen será o seu substituto;
• Quem diria que um dia o 
jogo de pôquer entraria no 
currículo de uma universida-
de brasileira, como agora na 
Unicamp. Segundo os auto-
res, é para ensinar estratégias 
aos estudantes e aprimorá-los 

em fundamentos necessários 
à vida profissional. Univer-
sidade de Harvard eo Mas-
sachusetts Institute of Tech-
nology, ambos dos Estados 
Unidos, já utilizam o pôquer 
em seus currículos;
• A veterana nadadora Diana 
Nyad, 64 anos, atravessou a 
nado os 180 quilômetros que 
separa Cuba no Caribe da 
Flórida, nos Estados Unidos. 
Diz ela ter realizado um so-
nho de criança.

O que é DOI-CODI?
É  uma sigla que significa Des-
tacamento de Operações de In-
formações (DOI) do Centro de 
Operações de Defesa Interna 
(CODI) Esse órgão foi criado 
pelo então presidente do Bra-
sil, General Ernesto Geisel, em 
1964 pela ditadura militar, per-
manecendo até o seu término 
em 1985. Seus membros eram 
treinados na Escola Superior 
de Guerra, nos moldes da Na-
tional war College americana 
que torturava todos os ameri-
canos  que se opunham a hege-
monia dos Estados Unidos por 
ocasião da Guerra Fria.  Era 
um órgão violento, de extre-
ma direita, altamente repres-
sor  e atuava duramente contra 
qualquer cidadão que se opu-
nha ao regime militar vigente. 

A sede era em São Paulo, mas 
havia sub sedes praticamente 
em todas as capitais do país. 
Estudantes da antiga UNE ( 
União Nacional dos Estudan-
tes ), professores universitários, 
cantores, intelectuais, políticos, 
escritores, jornalistas,  eram 
os  mais visados. O sujeito era 
preso, dependendo do que pre-
gava, era barbaramente espan-
cado, torturado, muitos até a 
morte, como aconteceu com 
o jornalista Vladimir Herzog. 
Outros desapareceram e até 
agora não se sabe os seus des-
tinos.  Nossa presidente Dilma 
Rousseff esteve presa no COI-
-DODI quando era estudante e 
defendia com convicções uma 
pátria livre.

E a popularidade da pre-
sidente voltou a crescer

A presidente Dilma Rousseff 
soube da notícia na última se-
gunda feira, 09 de setembro, 
quando assinava em uma ceri-
mônia sancionando a Lei dos 
Royalties, beneficiando a saúde 
e a educação. Dilma distribuía 
sorrisos,  acenos, coraçõezi-
nhos, pois segundo a pesqui-
sa CNT/MIDIA,  subiu 9% na 
pesquisa, passando de 49,3% 
para 58,3%. Enquanto isso, o 
seu adversário, o senador Aé-
cio Neves (PSDB) não decola 
nas pesquisas, causando muitas 

Nova Esperança

Aumento no número de ciclistas 
na cidade indica a necessidade 

da construção de ciclovias 
Com a expansão industrial de Nova 
Esperança, crescimento geométrico 
com a abertura de novos bairros e 
a entrada no mercado de trabalho 
cada vez maior de pessoas além do 
crescimento populacional são fato-
res que fizeram crescer os adeptos 
da cultura da bike. As empresas do 
setor de vendas e consertos de bici-

cletas comemoram o bom momento.

A cada dia que passa ocor-
re um aumento signifi-
cativo na quantidade de 

ciclistas em Nova Esperança. São 
pessoas que utilizam a ‘magre-
la’ seja tanto para o lazer quanto 
para ir e voltar do trabalho. Como 
é muito comum vermos, e convi-
vermos diariamente com dezenas 
de guerreiros ciclistas cruzarem a 
frente de carros, motos e ônibus, 
arriscando a sua pele para ganhar 
a vida e chegar ao destino todos os 
dias. Como  os números de usuá-
rios de avolumam cada vez mais, 
praticamente se torna inevitável 
um debate sobre o tema. Muitos 
dos ciclistas acabam transitando 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

em sentido contramão, se aventu-
rando em meio aos carros, atrapa-
lhando o trânsito e causando o ris-
co de acidentes. Essa convivência 
motoristas/ciclistas quase sempre 
não ocorre de forma pacífica. Os 
motoristas reclamam dos abusos. 
Por sua vez, ciclistas dizem que 
lhes faltam espaço para circular 
com segurança. Com a expansão 
industrial da cidade, crescimento 
geométrico com a abertura de no-
vos bairros e a entrada no mercado 
de trabalho cada vez maior de pes-
soas em face ao número crescente 
de vagas ofertadas, além, é claro do 
crescimento populacional são fato-
res que fizeram crescer os  adeptos 
da cultura da  bike como meio de 
transporte. A reportagem, que es-
teve em Santa Catarina, na cidade 
de Balneário Camboriú no último 

final de semana constatou que nas 
principais ruas e avenidas daque-
la  cidade há um espaço na lateral 
da calçada destinado aos ciclistas, 
ofertando-lhes segurança e ótimas 
condições de trafegabilidade. Ao 
longo de todo o percurso, flores 
de diversas variedades foram co-
locadas em pequenos vasos, onde 
centenas destes, milimetricamen-
te alinhados formam um cenário 
muito belo, que encantam não só 
aos ciclistas, mas a população e 
visitantes como um todo. Apoiar 
a idéia de uma ciclovia para nos-
so município hoje é uma questão 
de necessidade, é primordial, se 
configura numa contribuição para 

a sustentabilidade no todo,  onde 
um estudo prévio seria capaz de 
avaliar os perímetros  mais nevrál-
gicos que compreendem todo o 
perímetro urbano.

IMPORTÂNCIA
A  idéia da construção de ci-

clovias tem sido adotada em vários 
municípios, porque existem várias 
razões, entre elas destacam-se: a 
bicicleta representa um meio de 
transporte muito eficiente, e eco-
logicamente correto, e tem sido 
muito estimulado seu uso em 
muitos lugares do mundo. É de 
grande importância de se apoiar 
essa desafiadora iniciativa, porque 

andar de bicicleta não sé em Nova 
Esperança e região adjacente não é 
questão de ser bonito ou que seja 
somente para ricos, não é isso, an-
dar de bicicleta é para todos, pro-
move a nossa saúde, exercita nos-
so corpo, reduz a poluição sonora 
e preserva o meio ambiente. 

Nosso país se configura, entre 
os maiores produtores de bicicleta 
do mundo, somos o terceiro maior 
do ramo, segundo as ultimas pes-
quisas, somos auto-suficientes no 
suprimento do mercado interno, 
mas, em contra partida existe uma 
incoerência, o Brasil é um país 
“anticiclista”, pois não desenvolve 
políticas publicas para os usuários 
de bicicleta.  É preciso que esse pa-
norama se reverta e se respeite de 
fato os usuários desse significativo 
transporte. Em Nova Esperança 
ou  em outros lugares maiores, é 
muito comum vermos a bicicleta 
como o principal meio de trans-

porte. A construção de ciclovias 
no município pode vir tornar-se 
uma realidade. Isso pode se tor-
nar uma realidade e para tanto é 
preciso muito planejamento para 
adequação de uma ciclovia, como 
as vias especializadas, um corre-
dor principal, instruindo para que 
os ciclistas circulem da forma cor-
reta, sem malabarismo no trânsi-
to, onde alguns acabam efetuando 
a manobra chamada de “babaloo” 
que consiste em empinar a bike 
tocando ao solo somente o pneu 
traseiro ou se arriscar entre os 
carros. 

Não se pode ignorar essa rea-
lidade. Os ciclistas estão aí, dando 
mostras do crescimento e desen-
volvimento da cidade, por isso 
não podemos deixar de lado a 
idéia de ter um espaço adequado 
para que possam pedalar em se-
gurança, harmonizando de forma 
correta o nosso trânsito. 

A cada dia que passa ocorre 
um aumento significativo 
na quantidade de ciclistas 
em Nova Esperança. Alguns 
destes desafiam o trânsito 
ao trafegar no sentido con-
tramão, correndo riscos e 
atrapalhando os motoristas

EXEMPLO DE SUCESSO
ceu a apresentação do tiro de guerra 
de Nova Esperança comandada pelo 
primeiro sargento Luciano Santos da 
Silva.
19. Usou da palavra o Sargento Lu-
ciano Santos da Silva, a Secretaria da 
Educação Professora Maria Angela 
Zampieri Gimenez, O Prefeito Mu-
nicipal Fausto Eduardo Herradon, 
tivemos o Hino Nacional e Hino In-
dependência executado pelo Maes-
tro Vicente e a Cantora Madalena 
ambos da cidade de Maringá.

O Prefeito e sua equipe agradece 
a todos que  participaram e fizeram 
deste evento uma data que ficará 
para sempre na nossa memória.
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Gasolina a R$2,49

Na última semana estive em Balneário Camboriu, onde verifiquei que 
os preços dos combustíveis estão bem menores do que em Nova Espe-
rança e região. Lá, a gasolina comum custa R$2,49 o litro. Em Curitiba 
o preço está em torno de R$2,55, bem menor do que é por aqui prati-
cado. Por lá notei que existe uma livre concorrência, onde quem tem 
o menor preço leva o cliente. Com raras exceções, por aqui ocorre um 
nivelamento nos valores dos combustíveis, com preços puxados para 
cima. Porque será? Qual será o ‘milagre’ que explica o menor valor dos 
combustíveis em outros lugares? Com a livre concorrência, quem oferta 
o produto com qualidade e menor preço, atrai o consumidor.  Pra não 
ficar  apenas nas minhas palavras, a foto em anexo da faixa que  mostra 
o valor da gasolina comum.

Diretor de Esportes – Airton Felipe
Belíssimo trabalho vem sendo realizado pelo Diretor de Esportes de 
Nova Esperança Airton Felipe. Ques-
tionado por alguns no início da sua 
nomeação para o cargo, Airton vem 
dando conta do recado, dando vida ao 
setor de esportes. Em pouco tempo já 
realizou o Campeonato Comerciário 
de Futsal, 1ª Copa Amido Pasquini de 
Futsal categorias Veterano e Livre, Tor-
neio do Trabalhador, Jogos Escolares 
do Paraná e agora em andamento a 1ª 
Copa Amidos Pasquini de Futebol Suí-
ço. A valorização do esporte, a exemplo 
do que ocorre no município influencia 
diretamente no desenvolvimento saudável da população, distan-
ciando da mentalidade distorcida que eventualmente poderiam 
permear os jovens ao caminho das drogas e marginalidade que infe-
lizmente está presente de forma sedutora e arrasadora. Muito Bom!

Reciclagem
Um belo trabalho é realizado em Nova Esperança pela Cocamare 
– Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis. Além de con-
tribuir para o meio ambiente, retirando os materiais para posterior 
reciclagem, a Cooperativa ainda gera renda para diversas famílias. 
Mesmo com 60% dos municípios do país tendo alguma iniciativa 
de coleta seletiva, a quantidade de resíduo sólido urbano que de 
fato retorna à cadeia produtiva não chega a 2%. Segundo o Pano-
rama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2012, da Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), 
51,4% do material coletado são matéria orgânica; 13,5% são plásti-
co; 13,1% são papel, papelão e tetra pak; 2,9% são metais; 2,4% dos 
resíduos são vidro; e 16,7% são outros materiais. Vamos cuidar do 
meio ambiente. Reciclar é preciso!

Eleições 2014
Agora que falta pouco mais de um ano até as eleições para deputados 
federal e estadual, Governador, Senador e Presidente da República. 
O interessante é que deputados que nunca deram as caras começam 
a aparecer. Porque estes não dão as caras no curso do mandato sen-
do que esperam apenas no final para aparecer na cidade e região? 
Claro, na tentativa de angariar os votos! Sorriso bonito, simpatia, 
tapas nas costas dentre outros comportamentos meramente opor-
tunistas e interesseiros pouco importam para a sociedade como um 
todo. O povo quer projetos viáveis e ações de impacto para todos! 
Não dá pra se contentar com migalhas!

Exames da OAB – 41,5% de aprovados
Desde 2010, nas últimas oito edições dos exames de Ordem uni-
ficados, 41,15% dos candidatos foram aprovados. O levantamento 
da Fundação Getulio Vargas (FGV) foi divulgado esta semana pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Isso 
significa que foram aprovados neste período nos exames da insti-
tuição 148 mil candidatos dos 361 mil inscritos.Segundo a OAB, 
o resultado mostra que o exame não representa uma reserva de 
mercado. A estimativa é que, nos próximos dez anos, o número de 
advogados dobre no país. O Exame de Ordem é aplicado três vezes 
por ano. Separadamente, as taxas são menores: em 2012, 16,67% 
foram aprovados.

Tratamento de Câncer pelo SUS
A Justiça Federal determinou que o tempo máximo de espera para o 
início do tratamento de câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é 
60 dias após a data do diagnóstico da doença. A decisão do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região anula artigo da Portaria nº 876 do 
Ministério da Saúde, que usava a inclusão do diagnóstico no regis-
tro do SUS como ponto de partida para a contagem do prazo. O 
descumprimento da lei pode submeter os gestores responsáveis a 
penalidades administrativas. A Defensoria Pública da União frisa 
que o paciente que verificar qualquer irregularidade pode procurar 
uma unidade para pedir ajuda.

Peixe na merenda
Os 1,3 milhão de alunos da rede estadual de educação comem peixe na 
merenda escolar, duas vezes por semana, em semanas alternadas. As 
2.148 escolas do Estado recebem filés de tilápia e empanados de peixe 
congelados que são incluídos no cardápio dos alunos. O Governo do 
Paraná já investiu R$ 4,1 milhões na compra de freezers e refrigerado-
res para equipar todas as escolas do Paraná. Os novos equipamentos 
permitem armazenar adequadamente peixes e derivados de carne para 
completarem o cardápio das merendas nas escolas. O consumo de pes-
cado nas escolas estaduais acontece desde 1989, mas antes eram utili-
zados enlatados. Desde o início deste ano, com a aquisição dos freezers 
todas as escolas da rede recebem peixes congelados.

“Eu segurei muitas coisas em minhas mãos, e eu per-
di tudo; mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus 
eu ainda possuo.” Martin Luther King (1929-1968)

Governador Beto Richa em sua 
visita contemplou Floraí com ações 

que beneficiam todo o município

O governo do Estado 
repassou ao municí-
pio de Floraí, R$ 300 

mil para a construção de cal-
çadas em vias pavimentadas. 
O recurso é a fundo perdido, 
a prefeitura não pagará nada 
por ele. O Governador Beto 
Richa esteve em Floraí na 
quinta-feira, 05 de setembro 
e falou sobre o programa no 
evento com o prefeito e a co-
munidade. Richa anunciou 
mais ações do governo esta-
dual  tratou de projetos em 
andamento ou já realizados.

“O Governo estadual 
tem obras em todos os mu-
nicípios paranaenses. Esta-
mos trabalhando de forma 
empenhada para construir 
um lugar melhor para a 
população”afirmou Richa.

Pelo programa de calça-
das, cada município recebeu 
R$ 300 mil, nesta primeira 
etapa do programa 31 peque-
nos municípios paranaenses 
foram beneficiados.

Além disso Floraí recebeu 
também, recursos a fundo 
perdido do Plano de Apoio 
aos Municípios (PAM). Flo-
raí recebeu R$ 300 mil e irá 
construir uma capela mor-
tuária, reformar o centro 
comunitário, o Clube do 
Bambu, recebendo também 
repasse de recursos para 
aquisição de calcário agrí-
cola, destinado a pequenos 
agricultores, e de óleo diesel, 
para recuperação de estradas 
rurais.

Durante o encontro com 
o prefeito Fausto Herradon, 
o governador Beto Richa 
anunciou ainda a construção 
de uma Unidade da Saúde da 
Família e a licitação de um 
sistema de abastecimento de 
água na comunidade Nossa 
Senhora das Graças.

“Esta visita do governa-
dor e o montante de investi-
mentos que o governo faz em 
Floraí nos orgulha e entram 
para a história da nossa cida-
de” afirmou o prefeito Fausto 
Herradon. “O governador 

é atencioso, municipalista, 
preocupado com o interior. 
Essa não é uma visita sim-
plesmente política, ele vem 
mostrar o que está sendo 
feito” disse ele. “Dentro de 
60 dias nosso município terá 
sete obras simultaneamente”, 
afirmou.

Foi assinado termo de 
cooperação entre Estado e 
Prefeitura para a instalação 
de um telecentro Espaço Ci-
dadão.

O governador também 
citou obras do governo esta-
dual que já estão em execu-
ção, como na habitação, que 
beneficiam 180 famílias com 
casas próprias, e as de melho-
ria no fornecimento de ener-
gia para a cidade.

Está em fase de conclusão 
a reforma no colégio Urbano 
Pedroni. Somados os novos 
projetos e os que estão em 
andamento ou concluídos os 
investimentos chegam a R$ 
11 milhões.

Beto
Richa
recebeu
diversas homenagens em Floraí

Fotos: Osvaldo Vidual
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Quem nunca sentiu uma 
‘pontinha’ de ciúmes? Esse sen-
timento é bem comum e certa-
mente já surpreendeu a maio-
ria das pessoas.  O ciúme está 
presente em todos os tipos de 
relações, seja amorosa, nas ami-
zades e nas relações familiares. E 
quando este acontece de maneira 
controlada e saudável não ofere-
ce nenhum risco, mas se for o 
contrário, é bom pensar duas ve-
zes nas atitudes para tentar me-
lhorar. O ciúme é um sentimento 
que se não controlado, derruba 
qualquer relacionamento por 
mais que ele seja verdadeiro e 
pareça estar duradouro.

O ciúme é uma ferramenta 
evolutiva que serve como um 
sensor de perigo e sua função 
é preservar o relacionamento. 
A ausência dele também pode 
prejudicar a relação a dois, dei-
xando o parceiro com a sensação 
de não ser amado o suficiente. O 
ciúme pode se tornar patológico 
(excessivo) ou ser sintoma de 
alguns transtornos, como trans-
torno obsessivo compulsivo, 
alcoolismo, demência, esquizo-
frenia, por exemplo. Este senti-
mento em doses normais seria 
transitório, específico e baseado 
em fatos reais e o patológico se-
ria uma preocupação infundada, 
irracional e descontextualizada.

Uma das explicações para o 

Ciúmes não é 
prova de amor!

ciúme doentio é que na verda-
de o ciumento possui o desejo 
de ser infiel, entretanto por não 
suportar ou não aceitar que 
seu parceiro possua tal desejo, 
ele o atribui ao companheiro, 
esse fenômeno é chamado de 
transferência pelos psicanalis-
tas. Olhando por este prisma 
fica fácil entender o porquê que 
mesmo que não esteja aconte-
cendo nada de anormal o ciu-
mento consegue sempre ver 
alguma coisa onde não existe, 
pois ate mesmo ele imagina 
situações e acredita que elas 
realmente sejam reais. Ajuda 
médica é primordial neste ca-
sos, mas o que pode ajudar a 
relação é entender que não traz 
resultados discutir com quem 
está no meio de uma crise de 
ciúme. Tentar argumentar ou 
negar qualquer coisa só vai dei-
xar a pessoa mais desconfiada 
e confusa, ao invés disso tente 
faze-la se acalmar. Quando a 
crise passa o próprio ciumen-
to voltar a raciocinar melhor e 
compreende que o que ele pen-
sou foi apenas uma bobagem.

Amor foi feito para propor-
cionar felicidade e bem estar, 
quando a angustia e aflição 
se faz, mas presente é hora de 
rever se realmente compensa 
estar nesta relação. Quem ama 
confia, e não sufoca de ciúmes.

ESPORTE
Nova Esperança vence 
o “Desafio – Troféu da 

Independência”

No dia 06 de setembro 
às 20:00hrs no Polies-
portivo foi realizado 

um jogo “Desafio” valendo o 
troféu da Independência entre 
Nova Esperança Futsal e um 
Combinado Regional, reunin-
do atletas de outras cidades, 
no qual teve a vitória de Nova 

Esperança Futsal por 03 x 02. 
Parabéns aos atletas de Nova 
Esperança: Rodolfo, Kayo, 
Donizete, Julinho, Welitinho, 
Amarelinho, Rafael Japonês e 
Takano, que fizeram bela par-
tida sob o comando do técnico 
Airton Felipe e conquistaram 
um belíssimo troféu.

1° Copa Amidos Pasquini 
de  Futebol Suiço

3ª RODADA - 14/09
Campo: Coringa

14:15 - Auto Elétrica Hernandes x Estância Ouro 
Verde

15:15 – Amigos F.C. x Sucão C.E.
16:15 - Ardengui Seguros x Tropa de Elite 

Campo: Pasquini
14:15 – Agro Brasil/Farmais x MRG/Fido Dio

15:15 – Natucor x Tessarolo Auto Peças
16:15 – Servopa x Móveis Brasil 

Nova Esperança vence 
Paraíso do Norte

Em amistoso prepa-
ratório para a Copa 
Paraíso de Futsal, a 

equipe de Nova Esperança 
venceu pelo placar de 1x0 a 

equipe de Paraíso do Norte. 
Parabéns aos atletas Cássio, 
Rodolfo, Welitinho, Thia-
guinho, André, Julinho, 
Donizete, Willian e Rafael.

CHARGEDiretoria de Esportes 
realiza Torneio Pré 

Mirim de Futsal

Nova Esperança 
teve no dia 06 de 
setembro de 2013, 

torneio pré mirim, no qual 
sagrou-se campeão a equi-
pe “Meninos do Santos” 
que teve os atletas: Gui-
lherme, Kaique, Rafaelzi-
nho, Léo, Enzo e Gabriel. 
O organizador Airton Fe-
lipe agradece a todos os 
atletas, todos receberam 
medalhas.

Novaesperancense é 
vice campeão da Copa 

Paraná de Jiu-Jítsu

Neste domingo dia 08, 
esteve em Toledo o 
professor de musica das 

escolas municipais Julio Benatti 
e Vereador Jorge Faneco Junior 
Lourenço e também atleta da 
equipe Gracie Barra jiu-jítsu e 
Academia Yama Judô, que con-
quistou o vice-campeonato da 
Copa Paraná  de jiu-jítsu. Este-
ve presente no campeonato o 
também atleta categoria pesado 
Luis Fernando que também con-
quistou o segundo lugar na sua 
categoria.

O atleta agradece em es-
pecial aos seus professores 

de judo e jiu jitsu: João Apa-
recido Dos Santos,Marcelo 
Mercúrio,Marcela Narita Lau-
reano Mikaela Narita Laureano 
e Eder Yabusame Matsumoto, e 
ao Jornal Noroeste pelo apoio.

É muito importante a prática 
regular de esportes, recomen-
do a todos desde crianças até 
os mais idosos a conhecer esses 
esportes e quebrar o preconcei-
to, pois não se trata de esportes 
violentos, mas sim um estilo de 
vida. ´´Cuidado o esporte causa 
dependência uma vez que come-
ça nunca mais quer parar de pra-
ticar Judô e Jiu-Jitsu.´´

Divulgação

Nova Esperança na 1ª 
Folclorefest: Um Sucesso

Nova Esperança reali-
zou nos dias 29, 30, 
31 e 01 de Setem-

bro a 1ª Folclorefest. Para dar 
abertura ao grande evento, 
as Escolas Municipais apre-
sentaram o festival de danças 
folclóricas, esbanjando cria-
tividade, ritmo e belíssimos 
figurinos, um compromisso 
dos gestores escolares.

Na sexta-feira a ban-
da Fonte Luminosa, reuniu 
centenas de pessoas com um 
show de música e dança.

No Sábado os familiares 
lotaram a barraca Brasilei-
ra saboreando um delicioso 
cardápio típico. Milhares de 
jovens curtiram o som do DJ 
Bambam, verdadeiro sucesso.

No domingo, o Show de 
Prêmios, lotou a praça da 
prefeitura, aproximadamen-
te 1300 pessoas prestigiaram 
esse momento de descontra-
ção e alegria. Na sequência, 
um grande show de encer-
ramento com a banda RPC 
transmitiu mensagens de paz 

e harmonia ao público. E fi-
nalmente o sorteio dos prê-
mios da 1ª Folclorefest, renda 
revertida as Escolas Munici-
pais e CMEIS de Nova Espe-
rança. 

A Equipe da Secretaria 
Municipal de Educação, re-

presentada pela Secretária 
Municipal de Educação Apa-
recida de Fátima Gilio Pas-
quini agradece a todos que 
participaram e prestigiaram 
esse evento, aos colaborado-
res e patrocinadores, e em 
especial a todos os funcioná-
rios que trabalharam volun-
tariamente para que essa festa 
pudesse ser realizada! Nosso 
Muito Obrigado! Assessoria 
de Imprensa da Secretaria 
de Educação – Texto de Ro-
zana Salvaterra Izidio.

Fotos: Divulgação
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CHARGE

Licitação para o projeto de asfaltamento da estrada 
Barão de Lucena x Ivaitinga é liberada pelo DER

O prefeito Gerson Zanusso 
recebeu na terça-feira, 
03 de setembro a visita 

do engenheiro Osmar Lopes Fer-
reira - superintendente regional 
do DER (Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná), jun-
tamente com o engenheiro Iran 
Sabatini Moreira Filho - gerente 
de operações rodoviárias do DER 
Paraná, na ocasião boas notícias 
foram anunciadas para Nova Es-
perança.

Após uma conversa no gabi-
nete, prefeito e engenheiros vis-
toriam as obras realizadas pelo 
DER no trecho que liga Nova Es-
perança (estrada do Campestre) 
ao trevo de acesso a Rodovia PR 
463 (Rodovia Branco Mendes). 
No local foram feitas pinturas de 
eixo com a sinalização horizontal 
bem como a recuperação da via.

Aproveitando a ocasião o pre-

feito Gerson fez algumas solicita-
ções ao superintendente do DER 
engenheiro Osmar Lopes sendo 
prontamente atendido. Nos próxi-
mos dias a equipe do DER iniciará 
obras de pintura de eixo desde o 
início da PR-463 em Nova Espe-
rança até a ponte do Rio Parana-
panema na divisa com o Estado de 
São Paulo, além disso o município 
receberá mais de 30 caminhões 
de fresado (material asfáltico). “A 
aplicação do fresado será em vias 
sem pavimentação e alguns tre-
chos do Parque Industrial e Jar-
dim Shangri-lá”, ressaltou o secre-

tário municipal de viação e obras 
João Coleone.   

A notícia mais importante veio 
para os Distritos. Através do enge-
nheiro Osmar Lopes, atendendo 
um pedido feito pelo prefeito Ger-
son Zanusso ao governador Beto 
Richa quanto esteve em Nova 
Esperança no início de julho, o 
DER autorizou a licitação para o 
projeto de asfaltamento da estrada 
Barão de Lucena x Ivaitinga. Para 
o trecho de quase 4 quilômetros 
será desenvolvido um projeto pelo 
DER orçado em quase R$ 300 mil, 
sem nenhum ônus ao município. 

Reunidos no gabinete, prefeito Gerson Zanusso, engenheiro 
Iran Sabatini Moreira Filho – Gerente de Operações do DER 

e o engenheiro Osmar Lopes – Superintendente do DER

Prefeito Gerson Zanusso 
junto com o engenheiro Os-
mar Lopes durante vistoria 

a obras executadas pelo 
DER em Nova Esperança

Mais saúde para a 

população dos Distrito
s de 

Barão de Lucena e Ivaitinga

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Fotos: Hauney Malacrida
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José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
ze@jornalnoroeste.com

[O
pinião]As recentes denúncias divul-

gadas pelo Fantástico da Rede 
Globo de que a presidente Dilma 
Rousseff, assessores próximos e 
a Petrobras foram alvo das ações 
de espionagem dos EUA revelou 
para o Brasil o que talvez não era 
segredo para muita gente. Você e 
eu somos monitorados o tempo 
todo!

Algumas pessoas sabem to-
dos os lugares em que você es-
teve no ano passado. Possuem 
também a lista das mercadorias 
que você comprou, as músi-
cas que ouviu e as pessoas com 
quem conversou. É possível que 
elas saibam até a sua preferência 
sexual. Assustador, não? O mo-
tivo alegado para tanta persegui-
ção é apenas trazer segurança e 
conforto. Para você. Assim como 
as novas tecnologias se esmeram 
em acumular e disponibilizar o 
máximo de informações sobre 
todos os assuntos de interes-
se, muitas instituições utilizam 
os mesmos instrumentos para 
obter e manipular dados so-
bre pessoas simples, como eu e 
você. Empresas tentam reunir 
informações detalhadas de seus 
possíveis clientes para oferecer 
produtos e serviços personali-
zados no momento apropriado. 
Governos e agentes de segurança 
tentam registrar todas as ativida-
des da população em busca de 
criminosos e infratores. O preço 
a pagar por esses benefícios, no 
entanto, é ser observado o tempo 
todo e ter suas informações mais 
íntimas devassadas.

A revista Veja desta semana 
destaca: “Em 2008, candidato 
à presidência, Barack Obama 
apostava no ‘soft power’ e defen-
dia que os EUA encerrassem as 
guerras no Iraque e no Afeganis-
tão e acabassem com a máquina 
de grampos ilegais criada por 
Bush. Hoje, à frente da nação 
mais poderosa do mundo, Oba-
ma defende tanto a espionagem 
de países amigos como ataques 
à Síria e expõe ao mundo os di-
lemas da águia.” O governo de 
Obama pode ter mudado em 
relação a suas propostas iniciais, 
mas tem algo que os EUA nun-
ca muda: agindo como cordeiro 
(calcada nos ideais de liberdade 
e paz), finalmente acaba falando 
como dragão (de modo opressor 
e perseguidor).

Já a revista IstoÉ também 
desta semana dá informações 
sobre a máquina de espionagem 
norte-americana: “A cerca de 2,5 
mil quilômetros do Recife (PE), 
numa região inóspita do Atlânti-
co Sul, existe uma pequena ilha 
de colonização britânica chama-
da Ascensão. É lá que os agen-
tes de Barack Obama captam 
aproximadamente dois milhões 
de mensagens por hora. São ba-
sicamente conversas telefônicas, 
troca de e-mails e posts em re-
des sociais. É dessa pequena ilha 
que os técnicos da NSA, uma 
das agências de inteligência dos 
Estados Unidos, vêm bisbilho-
tando as conversas da presidenta 
Dilma Rousseff e de alguns de 
seus ministros mais próximos, 
segundo especialistas ouvidos 
por IstoÉ na última semana. A 
ilha de Ascensão tem apenas 91 
quilômetros quadrados e seria 
irrelevante se não estivesse numa 
posição estratégica, a meio ca-
minho dos continentes africano 
e sul-americano. Ao lado de be-
las praias, sua superfície abriga 
poderosas estações de intercep-
tação de sinais (Singint), que 
se erguem como imensas bolas 
brancas. Elas integram um avan-
çado sistema de inteligência que 
monitora em tempo real todas 
as comunicações de Brasil, Ar-
gentina, Uruguai, Colômbia e 
Venezuela e fazem parte de um 
projeto conhecido como Eche-
lon (leia até o final que você 
entenderá), tal sistema envolve, 
além dos Estados Unidos, Reino 
Unido, Nova Zelândia, Austrália 
e Canadá.” Percebe o tamanho 
das garras do dragão?

Você ainda acredita que não 
está sendo monitorado? Na dé-
cada passada, só na cidade de 

São Paulo, cerca de 125.000 câ-
meras monitoravam as ativida-
des dos pedestres em prédios, 
parques, lojas e calçadas. Cerca 
de 75% das grandes redes de 
supermercados, farmácias e lo-
jas reforçavam a segurança com 
filmadoras. Portanto o rastrea-
mento começa cada vez que saí-
mos na rua.

Se sair na rua sem ser vigia-
do já é difícil, passear anônimo 
na internet é quase impossível, 
principalmente quando se está 
no trabalho. Uma pesquisa da 
Associação Americana de Ad-
ministração, feita há alguns 
anos, constatava que 73,5% das 
companhias nos Estados Unidos 
praticam algum método de vi-
gilância, como registrar e-mails, 
páginas visitadas e as ligações 
telefônicas de seus funcionários.

Você já reparou que quan-
do faz uma pesquisa na internet 
de determinado produto logo 
em seguida aparecem diversos 
anúncios do referido produto? 
De acordo com especialistas em 
informática “isso acontece por-
que várias páginas da internet 
costumam implantar no compu-
tador de quem as visita pequenos 
programas (os chamados coo-
kies) que registram alguns dados 
sobre o usuário, como o tipo de 
navegador utilizado ou as pági-
nas que ele visitou. Os cookies 
são importantes para salvar as 
preferências do usuário e montar 
uma lista de compras para ele, 
por exemplo”.

Se todos esses fatos fizerem 
você pensar que a privacidade 
acabou de vez, saiba que ainda 
não ouviu o pior. A Agência Na-
cional de Segurança dos Estados 
Unidos (NSA), junto com cole-
gas da Inglaterra, Canadá, Aus-
trália e Nova Zelândia, possui 
um gigantesco sistema de vigi-
lância que intercepta e processa 
a maior parte das comunicações 
feitas entre países. O acordo 
existe desde 1947 e só se tornou 
conhecido há poucos anos com 
o nome de Echelon (escalão). 
Trata-se de uma rede de satélites-
-espiões, grampos em cabos de 
telecomunicações submarinos, 
aparelhos de escuta em embai-
xadas e receptores de rádio que 
enviam dados para centrais espa-
lhadas em cada um desses países.

Embora muitos acreditem 
que o Echelon seja coisa do 
passado, a verdade é que ele foi 
atualizado e sua plataforma de 
operação digital é a base da atual 
defesa cibernética, que não res-
peita limites na realização de 
seus objetivos estratégicos, polí-
ticos e comerciais.

Mas, caso você queira ir mais 
além, pesquise sobre o HAARP 
que significa “Programa de In-
vestigação de Aurora Ativa de 
Alta Frequência”, tal programa 
visa compreender melhor o fun-
cionamento das transmissões de 
ondas de rádio na faixa da ionos-
fera, parte superior da atmosfera 
se tornando um aquecedor io-
nosférico do planeta, além deste 
existem outros, um localizado na 
Noruega e outro na Rússia. To-
dos eles realizam o mesmo pro-
cesso: utilizam antenas de alta 
frequência para aquecer a ionos-
fera e criar uma aurora artificial. 
O resultado, é uma espécie de 
efeito estufa ionosférico, locais 
abaixo da ionosfera atingida pe-
las antenas do HAARP podem 
ter suas temperaturas elevadas 
em alguns graus centígrados.

Diante disso, por um bom 
tempo o Echelon foi tido como 
lenda ou teoria conspiratória. 
Agora se sabe que é tudo verda-
de. Será que o Haarp não se tra-
ta de algo parecido? Teorias da 
conspiração a parte, o fato é que 
o mundo a cada dia se torna mais 
inseguro e tanto a minha quanto 
a sua vida estão a todo momen-
to sendo monitoradas, portanto 
sorria enquanto há tempo!

***
 “No temor do SENHOR, há 

firme confiança, e Ele será um 
refúgio para seus filhos”.

Provérbios 14:26 

SORRIA: Você está sendo monitorado!

BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS

Crianças e voluntários plantam mais 
de 25 mil mudas e  são beneficiados 

com ações do Semeando o Verde

Usina Santa Terezinha estimula a consciência 
ambiental dos jovens; FMC apoia a iniciativa 
que será realizada nos dias 3 a 27 de setem-

bro nas unidades da Usina em todo o país

Mais de 4.200 crianças de 
20 escolas públicas serão 
beneficiadas pelo proje-

to Semeando o Verde promovido 
pela Usina Santa Terezinha. Por 
meio de atividades educativas, 
lúdicas e culturais, nos próximos 
dias 3 a 27 de setembro, serão rea-
lizadas ações como palestras, apre-
sentações teatrais, concursos de 
frases, plantios de árvores e entre-
ga de kits e premiações envolven-
do a temática preservação ao meio 
ambiente. A FMC Agricultural So-
lutions é apoiadora do projeto.

O gerente de sustentabilidade 
da Usina Santa Terezinha, Luis 
Alberto Soria, destaca a missão do 
programa. “O Semeando o Verde, 
desde 2005, vem contribuindo 
para a formação de uma sociedade 
ambientalmente correta, respon-
sável pela preservação da biodi-
versidade comprometida com o 
futuro da nova geração. As cidades 
contempladas pelas ações serão as 
unidades da Usina em Iguatemi, 
Ivaté, Tapejara, Cidade Gaúcha, 
Paranacity, Rondon, São Tomé 
e Terra Rica, no Paraná e no Rio 
Paraná, no Mato Grosso do Sul. 
Crianças e voluntários plantarão 
mais de 25 mil mudas de árvores 
este ano”, explica Soria.

O Semeando o Verde conta 
com a participação de colabo-
radores e voluntários. Rodrigo 
Paschoal Bellusci, psicólogo que 
atua no treinamento da Unidade 
Paranacity da Usina, participou o 
ano passado e coordenou as ações. 
Foram realizadas peças teatrais e 
visitas no viveiro de mudas: des-
de montar a muda, plantio e o re-
plantio. “As crianças desenvolvem 
uma consciência de preservação 
que faz aproximá-las da empre-
sa. Essa ação também incentiva o 
colaborador a prática de ações de 
voluntariado, contribuindo para 
formação de cidadão consciente. 
Os jovens aprendizes também par-
ticiparam e produziram uma ma-
quete do ‘antes e depois’ do plantio 
com resultados práticos da ação 
do plantio”, explica Bellusci.   

Soria apresenta as metas do 
projeto “Até 2015, queremos disse-
minar informações sobre a preser-
vação do meio ambiente para mais 
de 12 mil alunos, plantar 100 mil 
mudas de árvores nativas e frutífe-
ras, recuperando 20 áreas de áreas 
de preservação com a presença e 
participação dos alunos do 4º ano 
da rede municipal de educação”.  

O diretor comercial da FMC, 
Ronaldo Pereira, destaca a im-
portância do apoio ao projeto. 

“Estimular a consciência ambien-
tal das crianças e colaboradores, 
além de preservar e recuperar o 
meio ambiente são essenciais para 
o crescimento e desenvolvimento 
sustentável no agronegócio. Dessa 
forma, a FMC apoia essa iniciati-
va”, destaca Pereira.

SEMEANDO O VERDE
Em 2012, o Projeto Semeando 

o Verde contemplou 3.834 crian-
ças de 6 a 12 anos de idade. No to-
tal foram 24.000 árvores plantadas 
por 1.282 crianças e colaboradores 
- nas Unidades Cidade Gaúcha, 
Iguatemi, Ivaté, Paranacity, Ron-
don, São Tomé, Tapejara e Terra 
Rica. No Semeando o Verde, as 
mudas das árvores são nativas e 
frutíferas. As mudas são cultivadas 
no viveiro das unidades e também 
são doadas pelo IAP (Instituto 
Ambiental do Paraná) e Green 
Farm CO2Free, empresa locali-
zada no Mato Grosso do Sul. Na 
segunda e terceira edição do Selo 
dos Objetivos de Desenvolvimen-
to do Milênio - Empresa Parceira, 
a Usina Santa Terezinha, Projeto 
Semeando o Verde, foi certificada 
por suas práticas a favor dos ODM 
e por contribuir com o crescimen-
to sustentável do Paraná.

Programação do projeto:
Unidade Iguatemi-PR
Palestras: 3 de setembro (8h 30 e 13h 
30), nas Escolas Municipais Manoe-
la e Santo Carraro em Mandaguaçu 
e 4 de setembro (8h 30 e 13h 30), na 
Escola Municipal Dona Angelina, 
em Iguatemi.
Teatro: 10 de setembro (9h e 14h), 
na Escola Municipal Dona Angelina.
Plantio: 18 de setembro – 9h 30 e 
14h 30, na unidade Iguatemi.
Premiação: 30 de setembro. 
Endereço da unidade: Lote 246, Gle-
ba Chapecó – Iguatemi-PR.
Unidade Paranacity – PR
Palestras: 4 a 5 de setembro (8h 30 e 
15h 30), na Casa da Cultura.
Teatro: 6 de setembro (8h 30 e 13h 
30), na Casa da Cultura.
Plantio: 18 de setembro (10 h e 14h).
Premiação: 27 de setembro.
Endereço da unidade: Lote 225, Gle-
ba Ipiranga - Zona Rural.
Unidade Tapejara – PR
Palestras: 11, 12, 13 e 16 de setembro 
(8h e 13h 30).
Teatro: 13 de setembro (8h e 13h 30), 
na Casa da Cultura.
Plantio: 20 de setembro (7h 45 e 13h 
15).
Premiação: 26 de setembro.
Escolas Participantes: Escola Muni-

cipal Tancredo Neves, Ulysses da S. 
Guimarães
Francisca Dultra e Paulo Frei.
Endereço: Rodovia PR 323, KM 258 
- Zona Rural.
Unidade Ivaté – PR
Palestras: 18 e 19 de setembro (8h 30 
e 13h 30).
Teatro: 12 de setembro (9h e 15h), 
na Afusti.
Plantio: 20 de setembro (8h e 13h 
30).
Premiação: 27 de setembro.
Escolas participantes: Escola Mu-
nicipal Professor Walter Bergman, 
Herculândia e Icaraíma.
Endereço: Rodovia PR 082, KM 8 - 
Zona Rural.
Unidade Terra Rica – PR
Palestras: 10 de setembro (10h e 15h 
15), Casa da Cultura.
Teatro: 18 de setembro (8h 30 e 13h 
30), no Salão Paroquial.
Plantio: 20 de setembro (8h 30 e 13h 
30).
Premiação: 20 de setembro (8h 30 e 
13h 30).
Escolas Participantes: Escola Muni-
cipal Dirce Rodrigues, Rosalina de 
Moraes, Rita de Cássia e Pequeno 
Príncipe.
Endereço: Fazenda São José, Lote 35 
e anexos, Bairro Três Morrinhos.
Unidade São Tomé – PR
Palestra: 11 de setembro (8h 30 e 
15h 30).
Teatro: 11 de setembro (9 h), na 
Afusti.
Plantio: 13 de setembro (8h 30 e 
14h).
Premiação 23 a 27 de setembro 
(confirmar o dia com o Setor de Co-
municação (44) 3218-1853).
Escola participante: Escola Munici-
pal 25 de Junho
Endereço: Rodovia PR 082, KM 14, 
Trecho Cianorte/ Indianópolis - 
Zona Rural.
Unidade Rondon – PR
Palestra: 17 de setembro (8h 30 e 
13h 30).
Teatro: 17 de setembro (10h e 15h), 
no Salão Paroquial..
Plantio: 20 de setembro (8h e 13h 
15).
Premiação: 24 de setembro.
Escola participante: Escola Munici-
pal Marechal Castelo Branco
Endereço: Rodovia PR 492, KM 47 - 
Zona Rural.
Unidade Cidade Gaúcha – PR
Palestra: 5 de setembro (8h e 13h 
30).
Teatro: 5 de setembro (8h e 13h 30), 
no Centro Cultural.
Plantio: 19 de setembro (8h e 13h 
30).
Premiação: 23 ou 27 de setembro 
(confirmar o dia com o Setor de Co-
municação (44) 3218-1853).
Escolas participantes: Escola Muni-
cipal Paulo Freire e Dom Bosco.
Endereço: Rodovia PR 82, Km 307+ 
770 metros, s/nº - Zona Rural.
Unidade Eldorado – MS

Palestra: 11 de setembro (8h e 14h) e 
12 de setembro (9h e 15h).
Teatro: 19 de setembro (8h 30 e 14h 
30), no Sindicato Rural.
Plantio: 17 de setembro (9h).
Premiação: 27 de setembro
Escolas participantes: Escola Mu-
nicipal Sebastião de Paula e Aldeia 
Cerrito.
Endereço: Rodovia BR 163 - KM 57.

Sobre a Usina Santa Terezinha
A Usina Santa Terezinha é 

uma empresa brasileira do setor 
sucroenergético, composta pelo 
corporativo e o terminal logístico 
– em Maringá, o terminal rodo-
ferroviário em Paranaguá, e as dez 
unidades produtivas em Iguatemi, 
Paranacity, Tapejara, Ivaté, Terra 
Rica, São Tomé, Cidade Gaúcha, 
Rondon e Goioerê - no Paraná, e 
Rio Paraná - no Mato Grosso do 
Sul. A empresa conta com aproxi-
madamente 24.700 colaboradores 
nos setores agrícola, industrial e 
administrativo.

Sobre a FMC
 A FMC Corporation é uma 

companhia química americana 
que atua globalmente há mais de 
um século com soluções inovado-
ras, aplicações e produtos de qua-
lidade nos diversos setores como 
agrícola, industrial, ambiental e 
de consumo. A empresa empre-
ga cerca de cinco mil e setecen-
tas pessoas e está presente em 34 
países. Em 2012, a FMC teve seu 
faturamento anual de aproxima-
damente US$ 3,7 bilhões e opera 
seus negócios em quatro segmen-
tos: FMC Agricultural Solutions, 
FMC Health and Nutrition, FMC 
Minerals e FMC Peroxygens. 

No Brasil, a FMC Agricultural 
Solutions, uma das principais em-
presas do segmento de defensivos 
agrícolas do País, está sediada em 
Campinas (SP). Com uma extensa 
linha de produtos para controle de  
pragas, plantas daninhas e doen-
ças em culturas como algodão, ar-
roz, batata, café, cana-de-açúcar, 
citros, milho, soja, tabaco, tomate, 
entre outras, a FMC vem refor-
çando sua posição no mercado de 
produtos voltados ao cultivo de 
grãos, HF, Café e Citrus. 

 Com faturamento anual de 
US$ 741 milhões em 2012, a FMC 
Agricultural Solutions é focada 
em nichos de mercado nos quais a 
liderança é conquistada por meio 
de investimentos em pesquisa, 
orientação ao cliente, novas tec-
nologias, segurança e, principal-
mente, em pessoas motivadas e 
predispostas em se inovar e se su-
perar. Até 2014, a empresa lançará 
mais de 40 novos produtos, cujos 
registros já estão em andamento. 
A expansão do portfólio faz par-
te dos investimentos da empresa 
em tecnologia em prol de melhor 
rentabilidade na produção agríco-
la. Dentro de quatro anos, a em-
presa visa dobrar seu faturamento 
anual.

 A empresa se destaca por ser  
ágil, dinâmica, focada em anteci-
par as necessidades dos clientes, 
no resultado dos negócios, e na 
sustentabilidade social e ambien-
tal das comunidades onde está 
presente. FMC. Uma empresa que 
se propõe sempre a Fazer Mais 
pelo Campo e acredita que o seu 
sucesso está no sucesso de todos 
os elos da cadeia: clientes, colabo-
radores e fornecedores.

A Semana da Pátria em Nova Esperança

A Semana da Pátria teve 
início com solenidades 
no dia 01 de Setem-

bro com abertura em frente ao 
Paço Municipal, apresentação 
do Tiro de Guerra e da Fanfar-
ra do Ninho da Águia. Após o 
encerramento, aconteceu um 
Festival de Pipas envolvendo 
as famílias e crianças de todas 
as idades. As pipas premiadas 
através de critérios como a 
mais colorida, a maior, a mais 
criativa entre outros requisitos, 
ganharam medalhas. “Foi mui-
to importante a participação 

dessas crianças, pois é preciso 
resgatar essa tradição centenária 
de brincadeiras populares, enfa-
tizando que a Pipa pode ser uma 
brincadeira interessante e não 
arma com a utilização do cerol.” 
Destaca Márcio Silva responsá-
vel pela Educação Física nas es-
colas municipais.

No decorrer da semana as 
Escolas Municipais, Estaduais e 
Particulares estiveram na frente 
do Paço Municipal para hastea-
mento da bandeira e cantaram o 
Hino Nacional juntamente com 
as autoridades e com a presença 

do Tiro de Guerra. 
A Semana da Pátria teve o 

seu encerramento, no sábado 7 
de setembro, com diversas apre-
sentações. Com a participação 
especial do Tiro de Guerra que 
esteve presente em todos os 
momentos dessa semana, en-
cerrando com uma belíssima 
apresentação. O Município de 
Uniflor participou do evento 
com a apresentação da Evolução 
das Bandeiras. Na noite anterior, 
Nova Esperança representada 
pelo grupo de danças da Acade-
mia Ponto 8 da professora Kás-
sia Reis e o grupo de danças da 
Escola Municipal Vereador Jor-
ge Faneco, estiveram em Uniflor 

participando com apresentações 
artísticas na Comemoração da 
Pátria.

As Escolas Municipais Ana 
Rita de Cássia, Filomena Mona-
ro Zanusso, Nice Braga e Tan-
credo Neves participaram do 
encerramento do evento com 
apresentações de danças.

Agradecimentos as autori-
dades que estiveram presentes, 
ao público e aos organizadores 
do evento da Secretaria Muni-
cipal de Educação em parceria 
com a Prefeitura Municipal de 
Nova Esperança. Assessoria 
de Imprensa da Secretaria de 
Educação – Texto de Roberta 
Fernandes.
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Governo recupera 160 quilômetros 
de rodovias no Noroeste do Estado

Mais de 200 mil 
paranaenses es-
tão sendo bene-

ficiados com as obras de 
conservação e recuperação 
que estão sendo feitas em 
quatro rodovias do Noroes-
te do Estado, passando por 
Cruzeiro do Oeste, Moreira 
Sales, Goioerê, Quarto Cen-
tenário, Mariluz, Perobal, 
Umuarama e Alto Piquiri. 
As obras nos 160 quilôme-
tros – feitas pelo Departa-
mento de Estradas de Ro-
dagem (DER-PR), órgão do 
Governo do Paraná - vão 
ficar prontas até o início de 
outubro deste ano. 

“São obras que vão au-
mentar a durabilidade do 
asfalto nesses 160 quilôme-
tros. Além de melhorar a 
segurança e visibilidade dos 
motoristas e o escoamen-
to dos produtos da região, 
que é conhecida pela gran-
de produção de aves, cana-
-de-açúcar e grãos”, disse o 
diretor-geral do DER-PR, 
Nelson Leal Junior. 

Leal Junior explicou que 
essas obras fazem parte do 
maior programa de recupe-
ração e conservação de es-
tradas do Paraná, onde R$ 
840 milhões estão sendo in-
vestidos na recuperação de 
quase 12 mil quilômetros. 
Todos os serviços do pro-
grama beneficiam o fluxo 
de veículos, garantem mais 
segurança para motoristas e 

pedestres, além de mobilizar 
cerca de dois mil trabalha-
dores. 

Os serviços que as equi-
pes contratadas pelo DER-
-PR estão fazendo são de 
microrrevestimento, reperfi-
lagem, remendos e sinaliza-
ção. Eles nivelam as imper-
feições e buracos da pista, 
por meio da retirada de as-
falto antigo por uma nova 
camada. Além de aumentar 
a vida útil do pavimento, as 
obras melhoram a visibili-
dade dos usuários que trafe-
gam pelas rodovias. 

PR 180 - Na rodovia PR 
180 estão acontecendo ser-
viços em 76 quilômetros de 
pistas. A obra está dividida 
em partes e 50% dos quilô-
metros estão prontos. O pra-

zo para conclusão é início de 
outubro. 

De Cruzeiro do Oeste ao 
entroncamento da PR 468, 
que dá acesso a Moreira Sa-
les, as obras estão finalizadas 
e com a sinalização já insta-
lada, assim como no períme-
tro urbano de Quarto Cente-
nário ao entroncamento da 
PR 317. E do entroncamento 
da PR 468 ao Quarto Cente-
nário, passando por Goioerê, 
metade da obra está pronta. 

PR 468 – Na PR 468 as 
obras estão sendo feitas em 
64 quilômetros e 40% dos 
serviços estão finalizados. A 
conclusão também será em 
outubro. 

Já está pronta e sinali-
zada a obra que vai do en-
troncamento da BR 272 ao 

entroncamento da PR 180, 
passando por Moreira Sales. 
Do entroncamento da PR 
180 até o entroncamento da 
PR 323, passando por Ma-
riluz e no acesso a Perobal e 
Umuarama, 40% do serviço 
está pronto. 

OUTRAS – O DER-PR 
está recuperando outras 
duas rodovias da região. Na 
PR 323 as equipes começa-
ram, no final de agosto, os 
serviços nos 12 quilômetros 
que vão de Perobal até o en-
troncamento da PR 468. E a 
PR 681, que vai até entronca-
mento da PR 468 e passa por 
Alto Piquiri, já teve os seis 
quilômetros recuperados, 
com obras de microrrevesti-
mento. 
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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL  

O Município de Nova Esperança, Estado do Paraná, comunica aos interessados em participar do 
Pregão Presencial nº 0112/2013, tendo como objeto a Contratação de empresa para 
prestação de serviços de fornecimento de vales alimentação em forma de cartão 
magnético/eletrônico com chip de segurança e senha aos servidores da Prefeitura 
Municipal de Nova Esperança. Totalizando aproximadamente 950 (novecentos e 
cinquenta) funcionários ao mês, a ser utilizada como forma de pagamentos na 
aquisição de gêneros alimentícios “in natura” em redes de estabelecimentos 
credenciados em todo o território nacional e especialmente na cidade de Nova 
Esperança, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, a seguinte 
retificação no edital supramencionado: 

Decide-se incluir no Anexo I - Termo de Referência, o item: 

n) A empresa vencedora do certame, deverá comprovar, em até 05(cinco) dias úteis, contados 
a partir da assinatura do contrato, que possui número mínimo de estabelecimentos comerciais 
credenciados, para recebimento de cartões alimentação, sendo: 08(oito) na cidade de Nova 
Esperança, 10(dez) em Maringá, 05(cinco) em Paranavaí, e demonstrar que possui, no mínimo 
duas redes de hipermercados ou supermercado de grande porte na região. A não apresentação 
do referido documento caberá pena de rescisão contratual. 
 
Considerando que as alterações ora promovidas no edital em epígrafe não influirão na 
formulação das propostas de preços, fica mantida a data de 20 de setembro de 2013, para o 
recebimento dos envelopes até às 08h45min, sendo que a sessão pública para abertura e 
julgamento será no mesmo dia, às 09 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.  

Nova Esperança, 12 de setembro de 2013. 

Gerson Zanusso 
Prefeito Municipal 

 

Nova Esperança participará da 
etapa federal da IV Conferência 

Nacional do Meio Ambiente 

A IV Conferência Es-
tadual do Meio Am-
biente, que aconte-

ceu na sexta-feira (6), em 
Foz do Iguaçu, definiu as 20 
principais propostas do Pa-
raná que tem como objetivo 
contribuir com a implemen-
tação da Lei 12.305/2010, 
que diz respeito ao gerencia-
mento e tratamento dos resí-
duos sólidos. O documento 
será apresentado na Con-
ferência Nacional do Meio 
Ambiente, em Brasília de 24 
a 27 de outubro. 

Foram sugeridas soluções 
para incentivar a produção e 
o consumo sustentáveis, re-
duzir impactos ambientais, 
gerar emprego e renda e re-
forçar a educação ambien-
tal. “As propostas do Paraná 
foram escolhidas de forma 
mais democrática possível, 
de modo que paranaenses 

Divulgação

de todas as regiões do estado 
terão seus anseios defendidos 
na Conferência Nacional”, 
avalia o Secretário do Meio 
Ambiente e Recursos Hídri-
cos, Luiz Eduardo Cheida.

Estão entre as propostas 
incluir no Código de Defe-
sa do Consumidor a regula-
mentação por maior prazo de 
garantia de produtos e maior 
compatibilidade de peças, 
evitando assim um grande 
numero de descarte. Tam-
bém foi sugerido estimular 
técnicas de reutilização de 
resíduos na construção civil, 
estimular a criação de coope-
rativas de catadores e traba-
lhadores da reciclagem e pro-
mover a formação continuada 
dos profissionais de educação 
em educação ambiental. Ou-
tra questão discutida é de 
que em nosso estado dos 44 
mil catadores de materiais 

recicláveis, apenas 29% par-
ticipam de organizações co-
letivas, ou seja, cooperativas 
ou associações formalizadas, 
desse modo, faz-se necessário 
maior aprofundamento sobre 
este aspecto, considerando 
a grande importância desta 
classe de trabalhadores para a 
sociedade.

As propostas para a con-
ferência estadual começaram 
a ser levantadas em junho, 
quando 187 conferências 
municipais e intermunicipais 
reuniram ao todo 3.740 su-
gestões de mais de 200 muní-
cipios. Em Nova Esperança a 
conferência municipal acon-
teceu no dia 25 de junho nas 
dependências da Acine, que 
reuniu membros da socie-
dade civil, pública e privada, 
juntamente com os membros 
do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente, presidido 

pelo Secretário Municipal 
de Meio Ambiente e Urba-
nismo Dorival Boreggio, que 
através do apoio de todos os 
participantes possibilitou a 
implementação de propos-
tas que foram encaminhadas 
para a etapa macrorregional 
de Maringá,obtendo sucesso 
ao serem votadas e eleita um 
das propostas em 1º Lugar 
obtendo 167 votos no eixo 
referente à Geração de Em-
prego e Renda, que chegará 
neste momento a etapa final 
em Brasília.

A Conferência Estadual 
também elegeu 50 delegados 
que vão representar o Para-
ná na Conferência Nacional, 
sendo: 25 representantes da 
sociedade civil, 15 da inicia-
tiva privada e 10 do poder 
público, dentre estes estão 2 
eleitos do município de Nova 
Esperança, que são: o Diretor 

Financeiro da COCAMARE 
Ronan Henrique Suriano Al-
ves e a Assessora Executiva 
da Secretária de Meio Am-
biente e Urbanismo Giseli Li-
diani de Carvalho, que foram 
eleitos dentre mais de 400 
pessoas que participaram do 
evento.

Dessa forma, Nova Espe-
rança conquista seu espaço 

em âmbito nacional no que se 
refere a questões ambientais 
que objetiva a diminuição de 
impactos causados por diver-
sas atividades, portanto essas 
conquistas definem um novo 
marco para a história do  mu-
nicípio, demonstrando que é 
possível alcançar bons resul-
tados com a contribuição de 
todos.

O Diretor Financeiro da COCAMARE Ronan 
Henrique Suriano Alves e a Assessora Execu-
tiva da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanis-
mo Giseli Lidiani vão representar o município
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Dicas de pesca para iniciantes

Placas bem sugestivas e diretas:

Se você gosta de pescar e 
não sabe como montar uma 
caixinha inicial ai vai uma dica. 
De inicio como ainda não sabe 
qual seu estilo de pesca, é me-
lhor comprar só o que é básico e 
funcione em qualquer situação.

Quando damos início a prá-
tica deste esporte geralmente 
um dos nossos primeiros de-
sejos é montar nossa própria 
caixinha de pesca, ao entrar 
em uma loja enfrentaremos um 
dilema comum para quem não 
tem experiência a vontade é 
de comprar todas as novidades 
versus o que realmente é neces-
sário.

Mas não é fácil definir cla-
ramente o que comprar, mesmo 

porque há vários estilos de pes-
ca e sua caixinha deve ter o seu 
estilo. 

Caixa de sua preferência
Alicate pega-peixe – para 

contenção do peixe
Alicate de bico – para reti-

rada de anzóis, corte de linha, 
troca de garatéias etc.

Lanterna – com pilhas re-
servas

Faca ou canivete – para uso 
geral e para cortar linha, prepa-
rar uma isca, etc.

Tesoura pequena – para cor-
tar linha

Protetor solar – garantia 
para a pescaria não acabar mais 
cedo

“O prazer que proporciona uma boa pescaria 
não tem preço”, dizem os adeptos da prática

Repelente de insetos – lave 
sempre as mãos após o uso

Capa de chuva – poderá ser 
a mais simples ou a mais pratica 
esta em duas peças, calça e ca-
saco

Anzóis variados – 3 a 4 tipos 
e tamanhos, não necessaria-
mente os de maiores tamanhos

Chumbadas – de 3 a 4 tipos 
e tamanhos variados de 10 a 
30grs

Encastoado de aço – para 
peixes que cortam a linha

Óculos polarizados – por 
segurança e para aumentar o 
prazer e a produtividade

Iscas artificiais- umas qua-
tro, entre colheres e iscas de 
meia-água, por serem mais pro-
dutivas. No inicio, não precisa-
riam ser de marcas “badaladas”

Linhas – 020 a 030 com re-
serva da qual optar.

Presilha – (snaps, grampo, 
etc.) para iscas artificiais: faci-
lita a troca e dá mais naturali-
dade

Giradores – em águas mais 
movimentadas evita torcer a 
linha

Licença de pesca – obrigató-
ria em todo território nacional

Pequena caixa de primeiros 
socorros: anti-séptico, gaze, te-
soura, bandaid, esparadrapo 
e alguns comprimidos de uso 
comum

Máquina fotográfica – com 
pilhas reserva e filmes ou cartão 
no caso das digitais

Divulgação

Toalha de mão – para enxu-
gar o suor, limpar os óculos etc.

Mesmo o mais simples ma-
terial deve ser conservado, isto 

é, muito bem conservado.
Crie o habito de após, toda 

pescaria, limpar, lavar (com 
sabão neutro), todo o material 

usado e guardá-los somen-
te apos de secos. Isto se aplica 
também, para varas e moline-
tes/ carretilhas.

CARICATURAS DA SEMANA

No litoral catarinense o dono de uma casa foi bem direto e taxativo: Declarada a guerra aos cães...

Favor não 
“esfolear” 
os Jornais...
os coitados 
podem se 
machucar 

SEPARADOS NA 
MATERNIDADE

Douglas Farias – 
Farmaprev

Lucas – Jogador do 
PSG e da Seleção 

Brasileira

Guilherme Guandalin Chorão – ex vocalista 
Charlie Brown Jr

Antonio de Jesus 
Spíndula “Bolacha” – 

Representante Comercial

Nuno Leal Maia – Ator

HUMOR
DIFERENÇAS HOMENS x 
MULHERES

APELIDOS
- Se Adriana, Silvana, Débora e 
Luciana vão almoçar juntas, elas 
chamarão umas às outras de Dri, 
Sil, Dé e Lu.
- Se Leandro, Carlos, Roberto e 
João saem juntos, eles afetuosa-
mente se referirão uns aos outros 
como Gordo, Cabeção, Rato e 
Negão.

COMENDO FORA
- Quando a conta chega, Paulo, 
Carlos, Roberto e João jogam na 
mesa R$ 20,00 cada um, mesmo 
sendo a conta apenas R$ 32,50. 
Nenhum deles terá trocado e 
nenhum vai ao menos admitir 
que quer troco - logo o troco será 
convertido em saideiras.
- Quando as garotas recebem sua 
conta, aparecem as calculadoras 
de bolso e todas procuram pelas 
moedinhas exatas dentro da bolsa.

FILMES
- A idéia que uma mulher faz 
de um bom filme é aquele em 
que uma só pessoa morre bem 
devagarzinho, de preferência por 
amor.
- Um homem considera um bom 
filme aquele em que muita gente 
morre bem depressa, se possível 
com balas de metralhadora ou em 
grandes explosões.

DINHEIRO
- Um homem pagará R$ 2,00 por 
um item que vale R$ 1,00, mas 
que ele precisa.
- Uma mulher pagará R$ 1,00 por 
um item que vale R$ 2,00, mas 
que ela não precisa.

ZÉ CAMILO - 
Corretor

POR: PAULO NUNES

RONALDO José Ferreira 
de Souza - Diretor de 
Dpto. de Adm. e Pla
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usado e guardá-los somen-
te apos de secos. Isto se aplica 
também, para varas e moline-
tes/ carretilhas.
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COZINHA AMPLA ,GARAGEM COBERTA
RUA GEN. EUCLIDES BUENO,1002
R$150.000,00 - (44)98685200

LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO
UM OTIMO INVESTIMENTO, ENTREGA 
COM TODA INFRA INSTRUTURA. PRE-
VISÃO PARA LIBERAR CONSTRUÇÃO 
EM DEZEMBRO/2013. VENHA MORAR 
NO SEU PROPRIO IMOVEL, ADQUIRA 
LOGO SEU LOTE. PREÇO E CONDI-
ÇOES DE PAGAMENTO FACILITADOS 
,NÃO PRECISA PROVAR RENDA NEM 
CONSULTA SEU CPF - (44)98384941 - 
(41)92776998
 
ATENÇÃO SRS. PROPRIETÁRIOS DE 
IMÓVEIS QUE QUEIRAM DEIXAR SOB 
NOSSA ADMINISTRAÇÃO, A IMOBI-
LIÁRIA MANZOTTI ESTA PRECISANDO 
PARA ATENDER CLIENTES NA LOCA-
ÇÃO  OU VENDA DOS MESMOS, NAS 
CIDADES DE NOVA ESPERANÇA, ALTO 
PARANÁ, PARANAVAÍ, ATALAIA, CRU-
ZEIRO DO SUL, PARANACITY, CASTELO 
BRANCO, MARINGÁ. CONTATO:
44-9838-4941 - 44-9868-5200
DEP. COMERCIAL E VENDAS

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

Apartamento – Rua Levi Carneiro, Aparta-
mento 601 - Ed. Rio Branco – (Edificio com 
Elevador), 3 quartos (sendo 01 suite), sala, 
copa, cozinha, bwc social, área de serviço, 01 
vaga de garagem. Valor Aluguel 750,00 Fone: 
3252-8218.

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

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

Casa - Rua 31 de Março casa nova com 3 
quartos sendo 1 suíte, sala, cozinha, Bwc, 
área de serviço, área de serviço. Edícula com 
dispensa Bwc e varanda. Valor R$ 850,00.
 Fone 9935-6526.
 
Casa Rua Florianópolis, 151 – Jd Village. 
Com 03 quartos sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, dispensa e garagem.
Valor R$850,00 – Fone 3252-8218.

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

Casa Rua projetada A, 273 – Jd.  Novo Hori-
zonte. Com 3 quartos, sala, cozinha, área de 
serviço. Valor R$350,00 Fone: 3252-8218

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

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

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

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

GALPÃO COM APROX. 700M²
RUA PARAGUAI, PRÓXIMO AO CON-

14 - GERAL

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

ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

IMÓVEIS
VENDE

OPORTUNIDADE 
DE EMPREGO:

Operador de Caixa – Ambos os 
sexos com experiência
Entregador (Motoboy) – CNH AB
Farmacêutico (a) – Ambos os sexos 
com experiência mínima de 2 anos em 
carteira
Atendente de Farmácia – Ambos os 
sexos com experiência

Interessados enviar 
curriculum para: zeca@

farmaciassaopaulo ou ain-
da entregar no balcão de 

anúncios do Jornal Noroes-
te – R. Gov. Bento Munhoz 
da Rocha Neto, 354 – Sala 

101 – (Sobreloja do Escritó-
rio Planu’s Contabilidade)

CASAS  NOVAS a partir de 
R$ 449,00 mensais

em Castelo Branco, ligue 
agora para 44

3305-7962 ou 9159-4546 
Vivo -9863-3000 Tim

Imóvel em construção 
financiado pela Minha Casa

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

informações.

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

EVENTOS. DEVIDAMENTE REGISTRADA, COM CNPJ.
CONTATO 9902.6346

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

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

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

ALUGA

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
trabalhar no Frangos Canção de Paranavaí. 
Interessados comparecer dia 17/09 ás 14h30 
na Agência. 

REPOSITOR DE BEBIDAS - Vaga para 
abastecer produtos em supermercados em 
Nova Esperança e região.  Interessados 
comparecer na Agência.

PRECISA-SE URGENTE - Vaga para 
AJUDANTE DE MECANICO de cami-
nhão. Interessados comparecer na Agência 
do trabalhador para maiores informações.

Vaga para FAMÍLIA ou CASAL trabalhar 
em um sítio no tratamento de ovinos e 
serviços gerais próximo a Iguatemi, interes-
sados comparecer na Agência para maiores 
informações.

Vaga para PEDREIROS E CARPIN-
TEIROS para trabalhar em uma obra em 
Ourizona temporariamente (4 a 5 meses). 
Interessados comparecer na Agência do 
Trabalhador para entrevista no dia 19/09 a 
partir das 14h00.

Vaga para AUXILIAR DE ESCRI-
TÓRIO, MOTORISTA (CNH-
-D/E), OPERADOR DE TRATOR 
(CNH B), AJUDANTE GERAL 
(PLANTIO,VINHAÇA,INDÚSTRIA, 
HERBICIDA), SOLDADOR, LUBRIFI-
CADOR, BORRACHEIRO, MECÂNI-
CO, VIGIA para trabalhar na USINA 
SANTA TERESINHA de Iguatemi. 
Interessados comparecer na Agência para 
preenchimento da ficha.

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

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

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

HÁ VAGAS PARA:
 
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO / 
AÇOUGUEIRO
AJUDANTE GERAL
ALINHADOR DE PNEUS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PPD)
AUXILIAR ALMOXARIFADO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE SOLDADOR
BALCONISTA DE CREDIÁRIO
CABELEIREIRA
CAIXA 
CALDEIREIRO
COSTUREIRA EM GERAL
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
COZINHEIRA / AUXILIAR DE CO-
ZINHA
ELETRICISTA DE AUTOS
ENCANADOR
ESTETICISTA
FECHADEIRA DE BRAÇO (COSTU-
RA)
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
MANICURE
MARCENEIRO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE 
MÁQUINAS INDUSTRIAIS
MOTORISTA CARRETEIRO
MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK
MOTORISTA ENTREGADOR
OPERADOR DE GUINDASTE 
MÓVEL E MUNK
PINTOR DE AUTOMÓVEIS
PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, 
INGLÊS, INFORMÁTICA E MANU-
TENÇÃO
PROMOTOR DE VENDAS
REPOSITOR DE MERCADORIAS
TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO / 
INTERNO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TRABALHADOR RURAL
VENDEDOR
VENDEDOR DE SERVIÇOS
VENDEDOR EXTERNO
ZELADORA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRENO DE APROX.600m2. RUA 
BARÃO CERRO AZUL - BAIRRO 

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

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

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

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

RESIDENCIAL JOMAR: 
APARTAMENTO NOVO
 Apartamentos com 70 mt²:
* 02 Dormitorios sendo 1 Suite 
* Sala Estar/Jantar
* cozinha
* Bwc Social 
* Area de Serviço 
* 1 Vaga para Garagem 
Àrea de Lazer:
* Salão de Festa todo mobiliado 
* Playground
Excelente localização situado na Rua Emilia-
no Perneta Próximo ao Parque das Grevilhas
(44)98685200 - R$165.000,00
ACEITA FINANCIAMENTO

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

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

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

RESIDÊNCIA COM 02 DORMITÓRIOS, 

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

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

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITÓRIOS, 02 SALAS, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA 
COM APROX. 45M². RUA INGÁ, 1250
R$45.000.00 - PARANACITY-PR
(44)98685200 - (44)32525200

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

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

CASA EM CONDOMÍNIO FECHA-
DO. 03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA 
COZINHA,BWC SOCIAL,LAVANDERIA 
COBERTA,01 VAGA DE GARAGEM, SA-
LÃO DE FESTAS. RUA INÊS, 364- CON-
DOMÍNIO AMOREIRA - R$135.000.00
 (44)98685200

CONDOMÍNIO MIRANTE DO RIO PARA-
NÁ - 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 imedia-
ta. A PARTIR DE R$65.000.00
(44)98685200

LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO
O loteamento JARDIM PARAÍSO, localiza-
-se no perímetro urbano, a 800 metros da 
FANP - Faculdade do Noroeste Paranaense, 
na saída para Uniflor, próximo ao Conj. Novo 
Horizonte e Clube Campestre, no munícipio 
de Nova Esperança. Possui 429 lotes de 202 
a 518 m². Excelente localização, sendo a ten-
dência de crescimento da cidade nesta região.
INFRAESTRUTURA
A infraestrutura já esta incluída no preço:
- Asfalto e Meio Fio;
- Galerias de águas pluviais;
- Luz e Energia;
- Rede de água;
- Arborização;
- Lotes demarcados;
- Rede de Esgoto.
Parcelamento em até 156 meses.
Parcelas a partir de R$ 358,34 mensais
(44)98685200 - (44)9838-4941

RESIDÊNCIA DE MADEIRA EM TERRE-
NO DE 420M². EXCELENTE LOCALIZA-
ÇÃO. PRAÇA MAR. ARTHUR DA COSTA 
E SILVA - R$120.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITORIOS, 02 BWC SOCIAL, SALA, 

JUNTO NOVA ESPERANÇA
R$1.800,00 - (44)98685200

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

KITNET COM 01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
AVENIDA 14 DE DEZEMBRO, 789 - 
CENTRO - R$495,00, COM ARMÁRIO 
NA COZINHA, (INCLUSO ÁGUA, GÁS E 
CONDOMÍNIO) - (44)98685200

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

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

Excelente localização situado na Rua Emilia-
no Perneta Próximo ao Parque das Grevilhas.
R$600,00 + condomínio
(44)98685200 - (44)32525200

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

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

RESIDÊNCIA EM MADEIRA COM 04 
DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA, AVENIDA 
SÃO JOSÉ, 1736 - R$600,00 - (44)98685200

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

Richa propõe que empre-
sas direcionem parte dos 
impostos para o esporte

O governador Beto Richa 
encaminhou à Assem-
bleia Legislativa proposta 

de criação da Lei Estadual de In-
centivo ao Esporte. Com isso, o 
governo estadual estará autoriza-
do a conceder crédito outorgado 
do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
para investimento em projetos 
desportivos. A iniciativa integra 
a política de incentivo ao esporte 

do Paraná e deverá garantir que já 
no primeiro ano sejam destinados 
cerca de R$ 25 milhões a apoio e 
patrocínios de atletas. 

As empresas privadas poderão 
destinar entre 0,01% a 3% do pa-
gamento do ICMS para projetos 
esportivos credenciados pela Se-
cretaria Estadual do Esporte. "A 
medida dará aos atletas que estão 
começando a condição necessária 
para se dedicarem ao esporte”, dis-

se o governador. “Sabemos o quan-
to o esporte contribui para a boa 
formação das pessoas, no aspecto 
educativo, de saúde e socialização, 
além de afastar o jovem de males 
como a droga e o álcool”, afirmou 
Richa. “Temos vários programas 
voltados ao esporte, que continua-
remos ampliando e aprimorando”, 
afirmou Richa. 

Em mensagem encaminhada 
ao Legislativo, o governador Beto 
Richa explica que o Convênio 
ICMS-141, assinado com o Con-
selho Nacional de Política Fazen-
dária (Confaz), autoriza o governo 
estadual a utilizar os recursos do 
ICMS em projetos desportivos. 
“Desta forma, o Paraná está legal-
mente amparado para utilizar esse 
instrumento para fomentar o des-

porto paranaense”, disse Richa. 
A proposta fixa em 0,2% o 

limite máximo da arrecadação 
anual do ICMS disponíveis para 
captação aos projetos esportivos. 
O governador disse que a proposta 
de lei está de acordo com a diretriz 
do governo de investir em forma-
ção de atletas. 

O Paraná será o nono estado 
brasileiro a ter uma Lei de Incenti-
vo ao Esporte. Atualmente, já pos-
suem lei São Paulo, Rio de Janeiro, 
Mato Grosso, Acre, Paraíba, Bahia, 
Goiás e Santa Catarina. 

“Esse programa precisa ser 
entendido como uma ação vol-
tada à qualidade de vida dos pa-
ranaenses, pois o esporte afasta 
das drogas, combate a obesidade 
infanto-juvenil, entre outros be-

nefícios. Uma iniciativa que forma 
cidadãos e que também formará 
atletas”, disse Evandro Roman, se-
cretário de Esportes. 

Ele explicou que, uma vez 
aprovada a lei, será criada uma 
comissão para avaliar os projetos 

e os valores financeiros que serão 
repassados para cada modalida-
de. “Vamos formar uma comissão, 
que irá estipular critérios técnicos 
para melhor atender os paranaen-
ses, que mais precisam de incenti-
vos para praticar esporte”, afirmou. 

Leila Nunes
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Excelente localização situado na Rua Emilia-
no Perneta Próximo ao Parque das Grevilhas.
R$600,00 + condomínio
(44)98685200 - (44)32525200

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

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

RESIDÊNCIA EM MADEIRA COM 04 
DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA, AVENIDA 
SÃO JOSÉ, 1736 - R$600,00 - (44)98685200

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

e os valores financeiros que serão 
repassados para cada modalida-
de. “Vamos formar uma comissão, 
que irá estipular critérios técnicos 
para melhor atender os paranaen-
ses, que mais precisam de incenti-
vos para praticar esporte”, afirmou. 

Leila Nunes
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Durante passeio ao Beto Carrero 
World, os irmãos Pietra e Matheus 

Dias, filhos de Silas e Simone e; Saulo 
e Matheus Perez França, filhos de 

Alex e Rose, no passeio de trem que 
mostrou as belezas daquele parque, 
deram uma pausa e posaram para 

uma foto para esta coluna

Divulgação

Fazendo o que gosta, o industrial do 
jeans e empresário do futebol, ex-prefeito 
Silvio Chaves, durante confraternização, 

posou para foto com os ex-jogadores do 
Santos Futebol Clube, Edu, Manoel Maria, 

Dema, Pepe, Coutinho e vários outros.


