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JORNAL NOROESTE

Richa estará hoje em Nova Esperança e região 
assinando convênios e liberando recursos
A visita é por conta do Programa de Apoio aos Municípios (PAM) do Governo do Estado. Richa que tem pautado as 

ações de governo com foco municipalista, estará às 10 horas em Alto Paraná, 11 horas em Uniflor, 12 horas em Nova 
Esperança, na Câmara Municipal, de onde em seguida irá para Presidente Castelo Branco e Mandaguaçu. PÁG. 6

Golemba anuncia 
investimentos para 

Alto Paraná

REGIÃO I

PÁG. 6

O Juiz Múltiplo – sociólogo, psi-
cólogo, gestor, comunicador, 
cidadão, membro de família, 

conciliador e agente de poder

ESPAÇO JURÍDICO

PÁG. 5

Frio ajuda a 
aquecer as 
vendas no 

comércio de 
Nova Esperança

INVERNO

A queda na temperatura 
está “aquecendo” o comér-
cio de agasalhos e cobertores 
em Nova Esperança. A frente 
fria que chegou está ajudando 
bastante a vender os produtos 
de inverno das lojas. 

PÁG. 3

Alex Fernandes França

NOVA ESPERANÇA
Fabio Yamamoto visita a Casa 

Civil e SEED em Curitiba e 
entrega reivindicações. PÁG. 2
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Fabio Yamamoto visita a Casa Civil e SEED 
em Curitiba e entrega reivindicações

O vice-prefeito de Nova 
Esperança, Fabio Ya-
mamoto (PSD) esteve 

na semana passada em Curitiba 
quando visitou a Casa Civil, a 
Secretaria Estadual de Educação 
e o Consulado do Japão.

Na ocasião Yamamoto solici-
tou recursos para Nova Esperan-
ça na Casa Civil após conversa 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Secretário da Educação do Paraná, vice-governador Flávio Arns, 
vice-prefeito de Nova Esperança – Fabio Yamamoto, Secretário Chefe 

da Casa Civil – Reinhold Stephanes e vereador Issamu Kobayashi

Em audiência com o Diretor 
geral do Meio Ambiente do Pa-

raná, Antonio Caetano de Paula 
Júnior o vice-prefeito Fabio e o 
vereador Issamu pediram a in-
clusão de Nova Esperança no 

programa “Desperdício Zero” e 
“Paraná sem Lixões”

No Consulado Geral do 
Japão em Curitiba o vice-

-prefeito Fabio e o vereador 
Issamu foram recepcio-

nados pelo cônsul geral - 
Yoshio Uchiyama

com o Secretário de Estado, Rei-
nhold Stephanes. Na Secretária 
de Educação foi recebido pelo 
secretário e vice-governador 
Flávio Arns onde pediu a cons-
trução de uma escola municipal. 
Ainda na busca de recursos, Fa-
bio Yamamoto visitou a Secreta-
ria do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (SEMA) onde foi rece-
bido pelo diretor geral Antonio 
Caetano de Paula Júnior, ocasião 

em que solicitou o ingresso de 
Nova Esperança no Programa 
“Desperdício Zero” que aborda 
aspectos fundamentais como: 
acondicionamento, coleta, trans-
porte e destinação final dos re-
síduos sólidos urbanos, os quais 
estão ligados diretamente ao 
saneamento ambiental. “Tais as-
pectos, através de um Gerencia-
mento Integrado dos Resíduos 
Sólidos (GIRS), devem ser im-
plementados para a obtenção de 
resultados positivos em termos 
de saúde pública e qualidade de 
vida”, salientou Yamamoto.

LOGÍSTICA REVERSA
Ainda na SEMA, o vice-

-prefeito Fabio abordou sobre o 
tema da logística reversa que é 
uma iniciativa da Secretaria atra-
vés do programa “Paraná sem 
lixões”, que tem a meta de acabar 
com os lixões a céu aberto no Pa-
raná até 2014. 

A logística reversa nas em-
presas geradoras dos diferen-
tes tipos de resíduos como, por 

exemplo, pilhas, baterias, pneus, 
óleos lubrificantes, lâmpadas, 
eletroeletrônicos e outros. “O 
objetivo é garantir que o setor 
produtivo faça o recolhimento e 
a destinação correta dos resíduos 
por eles gerados e que são dispo-
nibilizados no mercado”, refor-
çou o diretor Antonio Caetano 
de Paula Júnior. 

“Hoje, 70% deste material é 
reciclado e volta para a cadeia 
produtiva. A chave para o suces-
so da iniciativa, segundo Yama-
moto, é colocar o foco no cata-
dor de material reciclável. “Hoje 
quem cata ganha mais dinheiro, 
e assim tem mais incentivo para 
realizar este serviço”, afirmou.

Em ambas audiências o vice-
-prefeito Fábio esteve acom-
panhado do vereador Issamu 
Kobayashi (PSD) que após os 
compromissos foram recebidos 
no consulado japonês na capital 
do Estado. “No início de 2012 o 
Hospital Municipal Sagrado Co-
ração de Jesus, foi reinaugurado 
após passar por reformas com 
recursos doados pelo governo 
japonês, a visita ao consulado é 
a maneira que temos de estreitar 
ainda mais os laços Brasil – Ja-
pão”, finalizou o vice-prefeito de 
Nova Esperança, Fabio Yama-
moto.
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2013.  A pequena reforma do Hos-
pital de propriedade da família Sar-
ney já consumiu  R$ 108 milhões de 
reais dos cofres públicos. Como tudo 
no Maranhão, um Estado pobre que 
enfrenta as maiores dificuldades fi-
nanceiras, e ainda  quase  tudo é da 
família Sarney que governa o Estado 
há mais de 50 anos, não tem previsão 
para terminar a reforma.  Denún-
cias e mais denúncias já foram feitas  
sobre  mais essa falcatrua e  mesmo 
assim a família Sarney continua rece-
bendo verbas para concluir (?) aquele  
nosocômio. Inúmeras empresas cujos 
os proprietários são correligionários 
de José Sarney já puseram as mãos na 
obra. Ganharam dinheiro e tiraram 
o time de campo. Com tantas de-
núncias existentes, por que a Polícia 
Federal, Ministério Público Federal e 
tantos outros órgãos não tentam re-
solver essa questão? Procurado para 
falar sobre o assunto, o senador José 
Sarney não foi encontrado. Pode uma 
coisa dessa?

Quem apagou as velinhas no últi-
mo dia 3 de julho, 
foi minha querida 
mãe Emília Ribei-
ro! Parabéns mãe! 
Que você conti-
nue sendo esta 
mulher temente 
a Deus, exemplo 
de mãe, filha e 
esposa! Tenho 
orgulho de ser sua filha! Deus a aben-
çoe! Receba o abraço da coluna, seus 
familiares e amigos!

Quem esta 
radiante com a 
idade nova é a 
querida Grazi 
Faneco! Grazi 
apagou as veli-
nhas na quarta 
feira dia 3 de julho! Parabéns Grazi!

GERAL - 3

ENTRELINHAS
***Emília Ribeiro, Procuradora de Justiça do Paraná, recebeu no último dia 03 de julho, na Arabi`s Esfiharia, , 
em Nova Esperança, várias amigas para comemorar o seu “niver”. Parabéns Emília e que um coro de arcanjos  
cante para você entoando canções de muitas felicidades. Que Deus te ajude!***Cientistas americanos avisam 
que  vem aí a vacina contra Diabetes tipo 1. Virão também novos medicamentos contra a  Diabetes e até um 
pâncreas artificial.***Em consequência do encontro mundial da juventude neste mês no Rio de Janeiro, as 
empresas produtoras de hóstias estão trabalhando dia e noite para suprir a grande demanda. Previsão de alto 
faturamento.***Fracassaram os goleiros ( Cássio do Corinthians ) e Rogério Ceni ( do São Paulo) no jogo 
Corinthians 2 x São Paulo 1, pela Recopa.*** “ Nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca 
se cala, falam-se os olhos e as pontas dos dedos”. ( Sigmund Freud - 1.856-1939 )

Opinião do Blog
R$ 280 bilhões para a Educação

A aprovação do Projeto de Lei 
pelos deputados federais  destinando 
75% dos royalties do pré-sal para a 
Educação, perfazendo um total de 
R$ 280 bilhões e 25% para a Saúde, 
nos dá a sensação de quem foi para 
as ruas pela melhoria do ensino, já 
voltou para casa satisfeito do dever 
cumprido. Não deixa de ser um bom 
dinheiro mas só que valerá a pena 
se for bem gerida a sua aplicação e 
mudanças  nos  problemas estrutu-
rais da educação forem  atacados. 
Interesses políticos e ideológicos de-
vem ser afastados. Aliás, esse é um 
dos segredos de sucesso na reforma 
da educação na Coréia do Sul, Ir-
landa, ou mesmo aqui no Chile, tão 
pertinho de nós, todos com índices  
educacional superior ao Brasil. Há 
30 anos, naqueles países, pobre e ri-
cos, direita e esquerda, acadêmicos e 
sindicalistas, todos acordaram para a 
prioridade e o pacto: ensinar direito 
a todos os alunos e  prioridade tam-
bém nos investimentos. Precisamos  
de uma definição clara e unificada 
dos currículos ( que hoje é muito ba-
gunçado ) para se saber o real conhe-
cimento do aluno no final de cada 
série. A partir daí, os professores 
terão maior clareza no que ensinar e 
exigir muito mais dos alunos com to-
tal apoio dos Núcleos Educacionais. 
Um investimento total e emergencial 
nos professores é indispensável. Já 
fui professor e tenho a concepção de 
que quanto mais o professore estudar 
e se dedicar, com um bom plano de 
carreira, mais ele vai ganhar,   reten-
do automaticamente  os bons pro-
fessores. Parar de nomear   diretores  
por indicação política é outra coisa 
que tem que acabar. Como nenhum 
passo  será dado sem haver um cho-
que de gestão, a verdade que só os R$ 
280 bilhões não vão adiantar nada 
se não tomarmos medidas drásticas. 
Quem sabe um dia tenhamos escolas 
“ com padrão FIFA”.

A maioria é contra
O projeto de trazer médicos es-

trangeiros para atuar em áreas mais 
carentes de profissionais divide a 
opinião pública. Segundo pesquisa 
Data Folha, 48% é contra a vinda dos 

médicos estrangeiros e 47% é a favor 
do projeto.  A aprovação do projeto é  
maior entre os mais  jovens, os menos 
escolarizados, entre os mais pobres e 
entre os moradores do Nordeste. São  
contra o projeto,  os mais escolariza-
dos, os  de melhor renda familiar. A 
pesquisa foi realizada nos dias 27  e 28 
de junho e foram ouvidas 4.717 pes-
soas em 196 municípios brasileiros. 
Como você pode ver, é nítida a divi-
são de classe em relação ao projeto. 
Como a margem de erro é de 2 pontos 
percentuais para mais ou para menos, 
estamos diante de um empate técnico. 
Na última edição deste blog, demos 
sugestões para a solução do proble-
ma e recebemos centenas de elogios 
de profissionais da área bem como da 
comunidade. O assunto está me pa-
recendo mais compromisso político 
do governo federal com esses países 
menores do que qualquer outra coisa.

O gigante acordou e o campeão 
voltou

Provavelmente inspirada pelos 
protestos pelo país afora, a massa de 
torcedores que acompanharam  a Se-
leção Brasileira ( mais de 50 mil por 
partida em todos  os jogos  da Copa 
das Confederações ) trocaram as vaias 
pelo pelo apoio emocionado.  Nun-
ca antes de um jogo oficial da FIFA 
aconteceu feito similar ao protagoni-
zado pela Seleção Brasileira na Copa 
das Confederações. Por determinação 
da FIFA, nenhum hino nacional po-
deria passar de hum minuto e trinta 
segundos durante a solenidade. O 
hino nacional brasileiro  tem um tem-
po de três minutos e quarenta e dois 
segundos. Portanto, trecho do hino 
deveria ser cortado. Mas a multidão 
em estado de graça, continuou a can-
tar a capela ( sem acompanhamento) 
até o trecho “Pátria amada Brasil”. Foi 
de arrepiar e o mundo todo se rendeu 
a torcida, a seleção e porque não di-
zer, ao Brasil. Fora do jogo, inúme-
ras manifestações por todo o Brasil “ 
Contra Tudo”. A irmandade entre os 
torcedores dentro do campo foi de-
mais. A Seleção Brasileira jogou bem 
e goleou ( 3 x 0) a Espanha. Festa por 
todo o país. “ O campeão voltou”.  É 
questão de tempo,  o Brasil encontra-
rá o seu grande destino.

Vamos reinaugurar já os Postos 
de Saúde dos distritos

Há quase um mês os Postos de 
Saúde do Barão de Lucena e Ivaitinga 
estão prontos para funcionar. No Pos-
to do Barão  falta uma mureta, trocar 
um encanamento ( que estragou com 
a chuva )  e gramar o  terreno, evitan-
do problemas para o prédio com as 
chuvas. Na Ivaitinga, falta a vistoria 
do Engenheiro e uma pequena área 
de proteção da porta dos fundos. Se-
ria bom se tudo isso fosse  resolvido 
o mais rápido possível para que o 
PSF  possa desenvolver melhor o seu 
trabalho junto com aquelas comuni-
dades;

Coisas do Cotidiano
• Muito bonita a festa do 18º Ani-

versário do Jornal Noroeste ocorrida 
sábado último, 28 de junho, no  belo 
espaço do  Amazon Eventos. Nem a 
chuva torrencial que caiu antes das 
solenidades, atrapalhou a presença 
de 520 pessoas que lá compareceram. 
Com muito requinte e elegância, os 
presentes cumprimentaram os direto-
res do Jornal Alex Fernandes França, 
Osvaldo Vidual e José Antonio Costa  
além de todos os  seus funcionários. 
O jantar e a parte musical estavam ex-
celentes; foi uma noite inesquecível. 
Muito ti ti ti  na cidade sobre a festa!

• Fiquei emocionado pela linda 
cesta de chocolate  que o Jornal No-
roeste me presenteou por ter sido o   
primeiro colunista do Jornal  com “ 
Os Pingos e Respingos” fortalecendo 
o crescimento do Jornal Noroeste. 
Obrigado pelo carinho e  aplausos!

• Durante o evento, foram distri-
buídas aos presentes uma bela caneta 
alusiva aos 50 mil acessos únicos( de 
computadores diferentes )  do blog “ 
Pingos e Respingos” em todo o mun-
do;

• Comunidades do Barão e Ivai-
tinga agradecem constantemente o 
excelente trabalho que  a enfermeira-
-chefe, médicos, auxiliares de enfer-
magem, agentes comunitários sociais 
e funcionários  do PSF fazem pelos 02 
distritos, resolvendo inúmeros pro-
blemas, evitando seu deslocamento 
até o Hospital Municipal;

• Com as chuvas incessantes que 
caíram  durante vinte dias, a  Rodo-
via Júlio Zacarias ( estrada do Barão 
de Lucena) está que é um buraco só. 
Agora que o tempo estiou, o DER ( 
Departamento de  Estrada de Roda-
gem ) vai ter que acelerar a operação 
tapa buracos. A equipe do PSF fica 
muitas vezes preocupada com o tre-
cho de terra de quatro quilômetros 
da Ivaitinga à Rodovia Júlio Zacarias 
quando chove muito. Além de difi-
cultar a ida até  aquele Distrito, a po-

pulação de lá fica ilhada, com muitos 
problemas de locomoção. Será que 
um dia ainda vamos ter o asfalto  na-
quele trecho?

• E o protesto popular continua 
fazendo vítimas. Desta vez foi o de-
putado federal do PMDB de Ron-
dônia, Natan Donadon, preso por 
corrupção, passará uma temporada 
na cadeia. Donadon também teve os 
seus direitos políticos cassados. Está 
chamando a atenção dos brasileiros a 
pressa do Governo Federal e do Con-
gresso Nacional em discutir e aprovar 
os mais diferentes assunto que há 
anos estavam engavetados.  

• Enfim, em decisão histórica, a, 
Suprema Corte dos Estados Unidos 
decretou direitos plenos a casais gays. 

• O africano Nelson Mandela, o 
último dos estadistas gigante  deste 
mundo que lutou contra o “apar-
theid”, luta  agora contra a morte. 
Talvez o grande problema de Mande-
la seja a luta  que está sendo travada 
entre os familiares pela herança;

• O Casal Júnior Benatti/Paula 
Zacarias inaugurou recentemente  
uma Arabi`s Esfiharia (Franchising 
de Nova Esperança) no Balneário 
Camboriu (SC) num  bonito Shop-
ping local. Muitos novaesperancenses 
estiveram presentes. Parabéns e su-
cessos ao casal daqui da terrinha.

• Um grande buraco em frente ao 
Hospital municipal contribuiu para 
um grave acidente com um ciclista 
nos últimos dias, que poderá causar 
alguns dissabores aos responsáveis. 
Até terminarmos esta edição, as in-
formações davam conta da gravidade 
de seu estado de saúde

Bonecas humanas: a busca da 
beleza radical

Mulheres de 
todo o mundo 
estão a busca da 
beleza radical por 
meio de recursos 
médicos sem pre-
cedentes. Matéria 
interessante sobre 
esse assunto traz 
a Revista Veja de 
03 de julho.  Re-
ferência de  beleza 

e feminilidade triunfante na era atual 
a  atriz Angelina Jolie que chocou o 
mundo  pelas suas tatuagens por todo 
o corpo, agora, retirou  polemica-
mente os seus seios  saudáveis para  
substituí-los por  próteses de silico-
ne. É lógico, é claro,  que as questões 
envolvidas vão muito além da beleza, 
abrangendo a facilidade atual de pro-
duzir transformações radicais através 
das cirurgias plásticas. O maior exem-
plo dessa questão foi o cantor Michael 
Jackson, que era negro, com o nariz 
chato, virou branco com o nariz afi-
lado.. É fato que todas as pessoas que 
tem esse comportamento tem uma 
disformia corporal. Uma visão de-
turpada da própria imagem, afirma o 
cirurgião plástico Fábio Nahas,  pro-
fessor da Unifesp. Elas nunca estarão 
contente com o que tem. Muitas ve-
zes, até o meio em que vivem as obri-
gam estarem sempre mudando. É o 
caso  da jovem alemã Michele Kobke, 
21 anos,  que tinha uma cintura de 64 
centímetros e usou ininterruptamente 
espartilhos modelos  do século XIX, 
para afinar a cintura de 64 para 40 
centímetros. Conclusão: afetou a saú-
de dela. Outro caso interessante foi da 
ucraniana Anas-
taslya Shpagina, 
19 anos, vive em 
regime extre-
mo para pesar 
38 quilos. Já fez 
tantas cirurgias 
plásticas e hoje 
é mais parecida 
com uma bone-
ca barbie. Pelo jeito, dentro de pouco 
tempo, com os avanços de procedi-
mentos estéticos, você poderá parecer 
com o que quiser.  Até procedimentos 
para trocar a cor dos olhos estão sen-
do feitos aleatoriamente, submetendo 
o  pacientes a sérios riscos, como por 
exemplo cegueira. Saiba mais aces-
sando este blog na Internet.

Corrupção: doença crônica no 
Maranhão e no Brasil

A pequena reforma do Hospital 
Dr.  Carlos Macieira em São Luis do 
Maranhão iniciada em 2009 com tér-
mino previsto para 2010,  ainda não 
terminou, apesar de já estarmos em 

Frio ajuda a aquecer as vendas 
no comércio de Nova Esperança

O incremento previsto para esta época do ano chega a 50%. Durante 
toda a semana os nova esperancenses que saíram de casa para trabalhar 

reforçaram o vestuário com casacos mais quentes, gorros e luvas. Os 
riscos de doenças respiratórias também aumentam nessa época do ano

A queda na temperatu-
ra está “aquecendo” 
o comércio de aga-

salhos e cobertores em Nova 
Esperança. A frente fria que 
chegou está ajudando bas-
tante a vender os produtos de 
inverno das lojas. A massa de 
ar polar que chegou a região 
no fim de semana, está agra-
dando os comerciantes, que 
aguardavam ansiosamente 
pelo incremento nas vendas 
causado pelas baixas tem-
peraturas. Nesse período es-
sas massas se deslocam com 
maior freqüência, e quando 
isso acontece, temos queda 
acentuada na temperatura.

 Estima-se que dobrou 
o movimento das lojas em 
termos de fluxo de pessoas 
e de vendas. Com a chega-
da do frio, o movimento nas 
lojas de roupas e aumenta 
significativamente. Com as 
temperaturas bem abaixo do 
normal, a população saiu às 
compras durante a semana 
para se preparar para a esta-
ção mais fria do ano. Além 
da queda natural do perío-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

do na temperatura, a chuva 
dos últimos dias também está 
contribuindo para o aumento 
das vendas. “Os consumido-
res vindo em nossa para bus-
car algo que possa aquecê-los 
de imediato. Essa queda na 
temperatura está sendo muito 
boa para nós do comércio, e já 
é visível o aumento no movi-
mento”, comemorou o comer-
ciante Roberto de Campos, 
proprietário de uma loja do 
ramo de confecções no centro 
de Nova Esperança.

Nas lojas de confecções, as 
vitrines estão cheias de casa-
cos, cobertores e blusas de lã. 
Os lojistas acreditam que ago-
ra que o frio começou as ven-
das subam. “O investimento 
feito aqui na loja para o inver-
no foi equivalente a R$ 30 mil. 
Nesses últimos dias as Vendas 
tiveram um aumento de 8%, o 
que já era esperado por nós”, 
relata a proprietária de uma 
loja. Os produtos mais procu-
rados são moletons, blusas de 

lã e casacos.

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

Os riscos de doenças res-
piratórias aumentam nessa 

época do ano, principalmente 
os casos de gripe, pneumonia, 
bronquite, crises asmáticas, 
broncopneumonias e rini-
tes alérgicas. A procura por 
consultas em decorrência das 

doenças respiratórias nas clí-
nicas e hospitais de Nova Es-
perança tem aumentado mui-
to nos últimos dias.  

A transmissão de doen-
ças respiratórias aumenta em 

função de alguns fatores. Em 
primeiro lugar, para evitar o 
frio, as pessoas costumam fi-
car em lugares pouco ventila-
dos. O resultado disso é que 
a possibilidade de transmis-
são de doenças respiratórias 
aumenta muito, pois a falta 
de ventilação concentra os 
microorganismos, presentes 
e invisíveis no ar. Exemplos 
de doenças que têm a trans-
missão aumentada estão os 
resfriados (causados por cen-
tenas de vírus diferentes), a 
gripe e as infecções como as 
pneumonias e as meningites.

O frio é também um gran-
de inimigo particularmente 
das pessoas idosas, que tem 
uma maior dificuldade em 
conservar calor, pois dimi-
nuem com facilidade a tem-
peratura do corpo, podendo 
até morrer em função disso. 
A diminuição da umida-
de relativa do ar, a queda da 
temperatura e os ventos frios 
são os principais causadores 
de gripes, resfriados e aler-
gias nesta estação, portanto, 
proteja-se.  

O principal cuidado é se 
agasalhar, manter uma boa 
alimentação e ingerir mais 
líquidos em localidades onde 
o clima é seco. "Use sempre 
agasalhos para manter a tem-
peratura do corpo em um 
nível ideal, mesmo na prática 
de exercícios. Os alimentos 
ajudam na temperatura cor-
poral e também é importan-
te o uso de vacinas contra a 
gripe.

Alex Fernandes França

A frente fria que chegou está ajudando bastante 
a vender os produtos de inverno das lojas

exemplo, pilhas, baterias, pneus, 
óleos lubrificantes, lâmpadas, 
eletroeletrônicos e outros. “O 
objetivo é garantir que o setor 
produtivo faça o recolhimento e 
a destinação correta dos resíduos 
por eles gerados e que são dispo-
nibilizados no mercado”, refor-
çou o diretor Antonio Caetano 
de Paula Júnior. 

“Hoje, 70% deste material é 
reciclado e volta para a cadeia 
produtiva. A chave para o suces-
so da iniciativa, segundo Yama-
moto, é colocar o foco no cata-
dor de material reciclável. “Hoje 
quem cata ganha mais dinheiro, 
e assim tem mais incentivo para 
realizar este serviço”, afirmou.

Em ambas audiências o vice-
-prefeito Fábio esteve acom-
panhado do vereador Issamu 
Kobayashi (PSD) que após os 
compromissos foram recebidos 
no consulado japonês na capital 
do Estado. “No início de 2012 o 
Hospital Municipal Sagrado Co-
ração de Jesus, foi reinaugurado 
após passar por reformas com 
recursos doados pelo governo 
japonês, a visita ao consulado é 
a maneira que temos de estreitar 
ainda mais os laços Brasil – Ja-
pão”, finalizou o vice-prefeito de 
Nova Esperança, Fabio Yama-
moto.
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no Perneta Proximo ao Parque das Grevilhas.
R$650,00 + condomínio
(44)98685200 - (44)32525200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA COBERTA, GARAGEM COBERTA
RUA D. PEDRO II, 108 - R$600,00
(44)98685200

CHÁCARA DE LAZER RECANTO VER-
DE- AREA DE 3.900M²
ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRI-
CA, 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, CHÁCA-
RAS COM MATRÍCULAS INDIVIDUALI-
ZADAS. À PARTIR DE R$75.000.00
(44)98685200

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

CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO
03 DORMITÓRIOS, SALA,COPA 
COZINHA,BWC SOCIAL,LAVANDERIA 
COBERTA,01 VAGA DE 
GARAGEM,SALÃO DE FESTAS
RUA INÊS, 364- CONDOMÍNIO AMOREI-
RA. R$135.000.00. (44)98685200

CONDOMÍNIO MIRANTE DO RIO 
PARANÁ-PORTO RICO
DETALHES DO EMPREENDIMENTO:
- Portaria
- Rampa naútica exclusiva
- Espaço Gourmet com churrasqueira
- Quadra de Tênis
- Academia Terceira Idade
- Estacionamento rotativo para barcos e 
carretas
- Praça central
- Quadra poliesportiva

Lotes a partir de 450 m² financiados em até 
120 meses com lavratura de escritura 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 tendência de 
crescimento da cidade nesta região.

INFRAESTRUTURA
A infraestrutura já esta incluída no preço:
- Asfalto e Meio Fio;
- Galerias de águas pluviais;
- Luz e Energia;
- Rede de água;
- Arborização;
- Lotes demarcados;
- Rede de Esgoto.
Parcelamento em até 156 meses.
Parcelas a partir de R$ 358,34 mensais
(44)98685200 - (44)9838-4941

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

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITORIOS, 02 BWC SOCIAL, SALA, 
COZINHA AMPLA ,GARAGEM COBERTA
RUA GEN. EUCLIDES BUENO,1002
R$150.000,00 - (44)98685200
 
VENDAS ESPECIAIS
Apartamentos Em Lançamentos e Pronto para 
morar. Maringá, Mandaguaçu, Nova Esperan-
ça, São Jose dos Pinhais/Curitiba.
44-9838-4941 - 44-9868-5200

Casa Rua Perez Uchoa, 274 – Centro – 
(Fundos Residencial Pará). Alvenaria com 3 
quartos sendo uma suíte, 01 sala, 01 cozinha, 
banheiro social, 01 varanda coberta – Em fase 
final de Construção entrega até 20/07/2013. 
Valor 750,00  - Fone 3252-8218.

Sobrado Rua Machado de Assis, 19 ao lado do 
nº27 -  3 quartos, sala, cozinha,2 banheiros, 
área de serviço, garagem e varanda nos fun-
dos. Valor R$ 800,00 – Fone 3252-8218.

Casa Rua Perez Uchoa, 272 – Centro – 
(Fundos Residencial Pará). Alvenaria com 
2 quartos, sala,  cozinha, banheiro social, 
varanda coberta – Em fase final de Construção 
entrega até 20/07/2013. Valor 650,00 – Fone 
3252-8218.

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

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

Apartamento – Av. Santos Dumont - Edifício 
Solimões Apto 104 – Centro. Com 03 quartos, 
sala, cozinha, bwc social, área de serviço, 01 
vaga de garagem.Valor R$480,00 + condomí-
nio. Fone 3252-8218

Apartamento – Edifício Guaporé – Rua Gov. 
Bento Munhoz da Rocha Neto – Apto 202  - 3 
quartos sendo 01 suíte, sala/copa, cozinha, 
bwc social, área de serviço, sacada - 01 vaga 
de garagem - Prédio com Elevador. Condo-
mínio em torno de 250,00 incluso água e gás. 
Valor Aluguel R$ 700,00. Fone 3252-8218

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

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

Galpão Industrial – Av Mercosul, 842 – Pq. 
Industrial - Barracão 500 m² - 1 bwc, 01 
escritório.Piso concreto alisado para carreta, 
sem forro.Terreno 1900 m².Casa 70 m² nova 
- 2 quartos, sala, cozinha, área serviço.Valor 
3.000,00 - Fone 3252-8218

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

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

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

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

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
02 SALAS AMPLAS, COZINHA, BWC 
SOCIAL, GARAGEM COBERTA
RUA LORD LOVAT. EDIFÍCIO CAICÓ
R$600,00 - (44)98685200
 
KITNET COM 01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
AVENIDA 14 DE DEZEMBRO,789-CEN-
TRO. R$475,00 (INCLUSO ÁGUA, GÁS E 
CONDOMÍNIO). (44)98685200

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

RESIDÊNCIA COM 02 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA, BWC SOCIAL, 
COZINHA, LAVANDERIA COBERTA, 
GARAGEM COBERTA - CONDOMÍNIO 
AMOREIRA - RUA INÊS, 364 - R$ 550,00 + 
condominio - (44)98685200
 
RESIDENCIAL JOMAR
 Apartamentos com 70 mt²:

queira. R$260.000,00 – Fone 3252-8218.

Apto 2º andar Edificio Amazonas nº 201 – 
Levi Carneiro.  Frente CIESC - Apto com 02 
quartos, sala estar/jantar, cozinha, bwc social, 
área de serviço.  Frente, Area privativa +/- 
57m², 01 vagas de garagem
Prédio com salão de festas Obs: pronta para 
financiar (imóvel usado).
Valor  160.000,00 - Fone 3252-8218

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

TERRENO DE APROX. 169 M² SUBDIVI-
DIDA, MATRÍCULA INDEPENDENTE.
RUA PRINCIPAL, EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO. R$50.000,00 CADA. (44)98685200

Pousada em Paranacity 
Localizada a Av. Rocha Pombo nº 1197 Cen-
tro. Caracteristicas do Imóvel:
Pousada tipo Hotel 
Com 12 Apartamentos
Cama 
Televisão 
Ar Condicionado 
Estacionamento 
Receita Mensal R$ 30 Mil 
Ótimo Investimento 
Valor R$ 650.000,00. (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA
RUA VITOR DO AMARAL, 95
R$160.000,00 - (44)98685200

TERRENO DE APROX. 420M²
REGIÃO CENTRAL. R$100.000,00
PARANAVAÍ-PR. (44)98685200

RESIDENCIAL VILA ITÁLIA
APARTAMENTO COM:
*02 QUARTOS
*BANHEIRO
*SALA DE TV/JANTAR
*AREA DE SERVIÇO
*COZINHA
*GUARITA
*CENTRAL DE GLP
*WC DE LAZER
*ATI/API
*SALÃO DE FESTAS 
*QUADRA POLIESPORTIVA 
*ESTACIONAMENTO
ÁREA TOTAL DO APTO. 56,62 M2 
LOCALIZAÇÃO:
AV. NEY BRAGA- s/n- Mandaguaçu -PR
Residencial já liberado, disponivel para finan-
ciamento Minha Casa Minha Vida e Outros.
R$100.000.00 - (44)98685200

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

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

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

VENDE

FIESTA 2007/2008 - FLEX - PRETO, BÁSICA, 
1.0, PLACA A. TELEFONE 9981-5983

ALUGA
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pa

ço

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga 
para trabalhar no Abatedouro Coroaves 
de Maringá. Interessados comparecer dia 
08/07 ás 14h30 na Agência.

Vaga para SOLDADOR, SOLDADOR 
EXTERNO, OPERADOR DE MÁQUI-
NA, AUXILIAR DE PRODUÇÃO, para 
trabalhar na PASSAFARO de Maringá.  
Interessados comparecer dia 10/07 ás 9h00 
na Agência.

Vaga para MOTORISTA, TRATO-
RISTA, TEC DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO, TÉC AGRÍCOLA, SOL-
DADOR, LUBRIFICADOR, VIGIA, 
AJUDANTE GERAL, para trabalhar na 
USINA SANTA TERESINHA de Igua-
temi. Interessados comparecer na Agência 
para preenchimento da ficha.

Vagas para AUX DE EMPACOTA-
MENTO e AUX DE PRODUÇÃO, para 
trabalhar na USINA ALTO ALEGRE 
de Colorado, com direito a Transporte e 
Cesta básica. Interessados comparecer na 
Agência para preenchimento da ficha.

Vagas para AJUDANTE DE PESQUISA 
AGRICOLA e AUX DE LABORATÓ-
RIO, LIDER DE EQUIPE, ASSISTEN-
TE ADMINISTRATIVO, para Safra 
2013/2014 na empresa RURÍCULA.  Os 
interessados devem comparecer na para 
preenchimento da ficha de inscrição.

Vagas para RETISTA, GALONEIRA, 
ESTAMPADOR, AUX DE ESTAMPA-
RIA, ENCARREGADO DE EXPEDI-
ÇÃO, AUX DE CORTE, OP DE MÁQ 
DE BORDADO e VENDEDOR EX-
TERNO para um fábrica de confecções. 
Interessados comparecer na Agência para 
preenchimento de Ficha.

HÁ VAGAS PARA:
 
AÇOUGUEIRO
ADMINISTRADOR DE RH
AJUDANTE GERAL

ALINHADOR DE PNEUS
ATENDENTE DE LANCHONETE
ATENDENTE DE TELEMARKE-
TING/COBRANÇA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE ESCRITORIO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE SOLDADOR
BALCONISTA DE AÇOUGUE
CABELEIREIRA
CAIXA
CALDEIRO
COBRADOR EXTERNO
COSTUREIRA DE MAQUINA RETA
COSTUREIRA DE MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS
COSTUREIRA EM GERAL
ELETRICISTA DE AUTOS
ENCANADOR
ESTETICISTA
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
MARCENEIRO
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
MECÂNICO DE MOTO
MOTORISTA DE AUTOMÓVEL
MOTORISTA DE CAMINHÃO – 
GUINCHO PESADO COM MUNK
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
TRUCK
OPERADOR DE GUINDASTE
OPERADOR DE RETRO ESCAVA-
DEIRA
PINTOR DE AUTOMÓVEIS
PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, 
INGLÊS, INFORMATICA E MANU-
TENÇÃO
PROMOTOR DE VENDAS
RECEPCIONISTA ATENDENTE
SERRALHEIRO
TECNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO
TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO
TÉCNICO DE SUPORTE INTERNO
TRABALHADOR RURAL
VENDEDOR
VENDEDOR DE SERVIÇOS
VENDEDOR E INSTALADOR DE 
BATERIAS
VENDEDOR EXTERNO

CHÁCARACOM 31.131.85 M²
ATRÁS DA COCAMAR R$ 7,00 O M².
9988-2677

CHÁCARA FRENTE PARA A RODOVIA 
IDEAL PARA INDÚSTRIA COM 30.000 M² 
R$ 13,00 O M². 9988-2677

CHÁCARA FRENTE PARA A RODOVIA 
COM 36.029,20 M² R$ 13,00 O M². 
9988-2677

CHÁCARA COM 34,492,50 R$ 7,00 O M² 
PRÓX. A RODOVIA BR 376. 9988-2677

CASA NOVA EM ALVENARIA RUA 
PADRE MANOEL N° 451 COM 2 QUAR-
TOS, SALA, COZINHA, BWC, ÁREA DE 
SERVIÇO, GARAGEM, EDÍCULA COM 
DESPENSA 100M² DE CONSTRUÇÃO 
VALOR 155.000,00. 9988-2677

SOBRADO COMERCIAL COM ÁREA 
DE 200M² DE CONSTRUÇÃO PISO 
SUPERIOR: COM 1 SUITE + 2 QUARTOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, ÁREA, 
DESPENSA, TÉRREO COM SALÃO CO-
MERCIAL. JARDIM SANTO ANTÔNIO. 
R$ 280.000,00. 9988-2677

FRANQUIA COLCHÕES ORTOBOM CEN-
TRO DE NOVA ESPERANÇA, ESTOQUE 
CONSIGNADO, 38.000,00 ESTUDA-SE 
PARCELAMENTO. 9988-2677

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

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

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

Casa Alvenaria, Rua Dr. Murici, 151 Jardim 
Maranatah.
Casa de alvenaria, cobertura de lage com 
90,75m² com 03 quartos, sendo 01 suite, 
sala, Bwc, cozinha, Edicula +/- 45m² com, 
despensa, área de serviço, churrasqueira 
Valor 170.000,00. Terreno com 220 m². fone 
3252-8218

Casa -Rua  Paraná, 785.
Casa de alvenaria forro de madeira, Com 03 
quartos, sala, cozinha, bwc, garagem,
Edicula com quarto, despensa, bwc, churras-

* 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-

VEÍCULOS

Vende-se ou troca: Ranger cabine Dupla 
2001/2002,XLT-Power Stock, diesel – único 

dono, trio elétrico, tampão marítimo, 4 
pneus novos, protetor de caçamba, Santo 

Antonio, estribo-Airbag.
Tratar pelo Telefone: 44-985206767 e 9972 

0430

Vende-se ou troca: C4 Pallas 2009/10 –Top 
de linha, exclusive Pach Technologic, 

automático,Tip-Tronic, bancos de couro, 
faróis de xenon, retrovisores retrateis, ABS, 
EPD; o mais completo, 57000km, 4 pneus 

novos, com todas revisões feitas na cor 

preto perolizado.
Tratar pelo telefones: 44-9852 6767 e 9972 

0430

Vende-se ou troca: Pegeout 2009/10, na cor 
prata, com teto solar, 4 peneus novos.

Tratar pelo telefone: 44- 9852 6767 e 9972 
0430

Vende-se ou troca por gado, trator MF. 290 
pesado, ano 87, pneus semi novos em bom 

estado de conservação.
Tratar pelo telefone: 44- 9852 6767 e 9972 

0430

FLORAÍ está entre as 10 cidades paranaenses 
que mais possuem residências com calçadas

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
Com informações da Folha de Londrina 

O município de Floraí 
está entre as 10 cida-
des paranaenses que 

mais possuem residências com 
calçadas. A afirmação é feita 
com base nos dados do IBGE.

No ano passado, o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) divulgou 
dados sobre o entorno das re-
sidências brasileiras, coletados 
durante o Censo Demográfico 
de 2010. A pesquisa apontou 
que em Floraí 92,8% dos do-
micílios particulares urbanos 
possuem calçadas na frente. O 
pior número do Paraná ficou 
com Diamante do Sul apenas 

1,6% das casas na área urbana 
tinham calçadas.

A situação não é exclusiva 
de pequenos municípios do es-
tado, de pouco mais de 11 mil 
habitantes. Segundo o IBGE, 
em 2010, 69% das residências 
urbanas em todo o Brasil pos-
suíam calçada. No Paraná, 300 
dos 399 municípios (o equi-
valente a 75%) tinham índice 
de calçadas em casas na área 
urbana inferior ao patamar 
nacional. Em mais da metade 
das cidades paranaenses, 224 
ao todo, a quantia de residên-
cias com calçada não chegava a 
50% do número total de domi-
cílios.

Recentemente, o Governo 
do Paraná anunciou um proje-
to para construção de calçadas 
em pequenos municípios, mas 

os imóveis residenciais não se-
rão prioridade.

O engenheiro civil Valter 
Fanini, assessor de políticas 
públicas do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do 
Paraná (Crea-PR), aponta que 
o desprezo às calçadas é resul-
tado de fatores culturais, já que 
o Brasil "importou" o modelo 
de valorização do automóvel 
em detrimento dos desloca-
mentos a pé.

"As ruas são responsabi-
lidade do poder público, e as 
calçadas, dos proprietários dos 
imóveis. Acaba sendo um con-
trassenso, porque todo mundo 
é pedestre mas nem todo mun-
do é motorista", afirma Fanini.

O engenheiro alerta que 
mesmo a presença de calçadas 
não é garantia de deslocamen-

to seguro para os pedestres. 
Ele cita a falta de padrões téc-
nicos para esse tipo de estrutu-
ra. "Calçada é qualquer coisa", 
critica. "Qualquer veículo que 
passa por cima faz afundar, ou 
o adensamento natural já de-
forma a calçada."

Isso para não mencionar 
outros problemas, como má 
conservação e falta de condi-
ções de acessibilidade. "Para 
cadeirantes, idosos, gestantes, 
o problema é multiplicado ex-
ponencialmente", diz Fanini.  
O engenheiro acredita que, em 
razão do sobrecarregamen-
to do sistema viário, está em 
curso um despertar para a im-
portância das calçadas na mo-
bilidade urbana. "Mas é uma 
reversão de pensamento lenta", 
considera.
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no Perneta Proximo ao Parque das Grevilhas.
R$650,00 + condomínio
(44)98685200 - (44)32525200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA COBERTA, GARAGEM COBERTA
RUA D. PEDRO II, 108 - R$600,00
(44)98685200

GERAL - 5

Alex Fernandes França
EM FOCO
alexnoroeste@hotmail.com

Pedágio I
Os manifestos que ocorrem em todo o País ganharam mais um 

alvo aqui na nossa região.  Moradores de Presidente Castelo Branco 
fecharam parcialmente a praça de pedágio localizada na BR-376 entre 
Presidente Castelo Branco  e Mandaguaçu, no último final de semana. 
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Para-
navaí, cerca de 100 manifestantes abriram as cancelas e aos poucos 
liberavam os carros que viam dos dois sentidos da rodovia. Na pauta 
de reivindicações, os moradores pedem a duplicação da rodovia que 
liga Presidente Castelo Branco a Paranavaí e a redução do valor do 
pedágio. Apoio a iniciativa. 

Pedágio II
Um outro ponto interessante também a ser questionado é o alto 

preço cobrado pelas concessionárias de todo o Paraná. R$8,20 para 
ir de Nova Esperança a Maringá é um absurdo. Está aí mais um tema 
para ser discutido e merece, portanto um questionamento por parte 
de toda a sociedade. Acabou o tempo em que o brasileiro aceitava 
tudo de forma a calar-se!

Ponte do Rio Ivaí
Com a ajuda de barcos, motosserra, machado, foice e cordas es-

pecialistas realizam a limpeza da estrutura da ponte do Rio Ivaí, lo-
calizada na altura do quilômetro 131,6 da PR-317 (Floresta). Aproxi-
madamente 20 toneladas de entulhos, como troncos, galhos, móveis 
e outros tipos estão fixados na base. A limpeza começou esta semana 
e deve durar aproximadamente dez dias. A retirada desse material é 
importante para não obstruir a passagem de água, que durante uma 
cheia, pode danificar a estrutura ou impedir o trafego.

   
Em vez de multas, advertências
O Paraná é um dos primeiros estados a permitir que infrações de 

trânsito consideradas leves ou médias possam resultar em advertência 
por escrito, em vez de multa. O governador Beto Richa autorizou o 
Departamento de Trânsito do Paraná (Detran – PR) a aplicar a medi-
da a partir desta semana. O benefício vale para o motorista que não 
tenha cometido a mesma infração em 12 meses.

A medida é prevista no artigo 267 do Código de Trânsito Brasilei-
ro (CTB) e na resolução 404 do Conselho Nacional de Trânsito (Con-
tran), mas nunca funcionou por falta de regulamentação federal e de 
sistemas de dados compatíveis. A advertência não será concedida aos 
condutores com CNH em situação irregular (suspensa ou cassada); 
com recurso de suspensão ou cassação sendo julgado; e com suspen-
são ou cassação no período inferior a um ano, por exemplo. Somente 
se o pedido for aceito é que serão canceladas as penalidades de multa 
e pontuação na carteira de habilitação. Gostei!

Imposto
Desde a última segunda-feira, 02,  os móveis e três produtos da 

linha branca – fogão, tanquinho e geladeira – pagarão mais Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI). Além desses produtos, o gover-
no elevará o imposto para laminados, luminárias, painéis de madeira 
e papéis de parede. As novas alíquotas valerão até o fim de setembro.O 
objetivo do governo é retirar gradualmente o IPI desses produtos e 
manter o equilíbrio fiscal. Com a alteração, a receita advinda desse 
setor deve aumentar em R$ 118 milhões entre julho e setembro. O 
ministro da Fazenda, Guido Mantega, já antecipou que não haverá 
novas desonerações daqui para frente.

Imposto II
O IPI sobe de 2% para 3% no caso dos fogões, de 7,5% para 8,5% 

para geladeiras, de 3,5% para 4,5% para tanquinhos. Para móveis, pai-
néis de madeira e laminados, a alíquota passa de 2,5% para 3%. Para as 
luminárias, o imposto aumenta de 7,5% para 10%. O IPI para papéis 
de parede subirá de 10% para 15%. Para máquinas de lavar, o imposto 
está definitivamente mantido em 10% desde o ano passado.

Vacina
A vacina contra o papilomavírus (HPV) será oferecida pelo Siste-

ma Único de Saúde (SUS) para meninas de 10 e 11 anos no início do 
ano letivo de 2014. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina 
estará disponível em cerca de 5 mil postos, entre escolas públicas e 
particulares (em forma de campanha) e unidades de saúde, de ma-
neira permanente. O Brasil registrou em 2012 17,5 mil novos casos 
de HPV em mulheres, uma das principais causas de câncer do colo 
do útero.A meta do governo é atingir 80% das mais de 3,3 milhões de 
pessoas consideradas público-alvo. 

Temas para o plebiscito 
O governo federal apresentou esta semana ao Congresso as suges-

tões de temas para a formulação do plebiscito sobre a reforma política. 
São elas: a forma de financiamento das campanhas, do sistema eleito-
ral, a possibilidade do fim da suplência de senador, a manutenção das 
coligações partidárias e o fim do voto secreto nas votações do Con-
gresso. A possibilidade da consulta popular para pontos da reforma 
política foi uma das sugestões dadas pela presidente Dilma Rousseff 
em respostas às manifestações populares das últimas semanas.

Prefeito nota 10
Um prêmio criado pela organização não governamental Institu-

to Alfa e Beto (IAB) pretende contribuir para melhorar a qualidade 
do ensino fundamental da rede pública, no Brasil. “A ideia do prê-
mio [Prefeito Nota 10] é estimular os municípios a oferecer uma rede 
de ensino de qualidade”, informou o presidente do IAB, João Batista 
Araujo e Oliveira, psicólogo especialista em educação e ex-secretário 
executivo do Ministério da Educação (MEC).

A primeira edição do prêmio está prevista para 2014. A premia-
ção ocorrerá a cada dois anos, a partir dos resultados da Avaliação 
Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), também conhecida como 
Prova Brasil. Os prefeitos interessados em participar do prêmio não 
precisam fazer inscrição. Ela é automática e se refere ao município de 
melhor avaliação na Prova Brasil. O prêmio será entregue em soleni-
dade que ocorrerá em São Paulo, durante o Seminário Internacional 
do IAB.

 “Não te suponhas tão grande ao ponto de pensares ver 
os outros menores que ti” – Confúcio (551 a. C. 479 d.C)

Jurídico:

Es
pa

ço

O Juiz Múltiplo – sociólogo, psicólogo, 
gestor, comunicador, cidadão, membro de 

família, conciliador e agente de poder

Antigamente o papel do 
judiciário era resolver 
conflitos entre entes pri-

vados, atualmente, as expectati-
vas da sociedade com relação à 
atuação do poder judiciário, vão 
além dos conflitos individuais, 
espera-se a efetivação dos direitos 
em todos os níveis. Nosso Estado 
não cumpre com suas funções, 
mas cobra que as pessoas cum-
pram, isso, inevitavelmente, gera 
exclusão social, fazendo com que 
o cidadão não se considere parte 
integrante da sociedade e encon-
tre dificuldades para cumprir a 
lei, daí  a importância da atuação 
do poder Judiciário na exigência 
de que sejam oferecidas políticas 
públicas em todas as áreas. 

Desta forma, ser Juiz é muito 
mais que ser vocacionado a dis-
tribuir a justiça, ser Juiz é estar 
atento aos anseios da sociedade, 
é ter capacidade para ouvir, com-
preender e extrair as necessidades 
dos jurisdicionados, é ser articu-
lador da administração de pes-
soas e bens públicos, colocados à 
disposição da justiça, é estar apto 
a se comunicar com os demais 
agentes de poder, respeitando a 
autonomia e independência de 
cada qual, sem deixar de concre-
tizar os anseios, as necessidades 
da sociedade, para a qual e em 
função da qual existimos, e tudo 
isso sem deixar de ser, nem por 
um segundo, membro de família, 
com todas as necessidades e sen-
timentos que os demais cidadãos 
possuem.

Dra. Rita Lucimeire Machado 
Prestes - Juíza de Direito da 

Comarca de Alto Paraná

A missão é solitária, e o in-
crível, quase sobrenatural, é que 
até mesmo esta solidão é muito 
prazerosa, porque motivada pela 
busca de pleno cumprimento da 
missão.

Verifica-se assim, que ao jul-
gar, o Juiz tem o poder/dever de 
efetivar a justiça, de concretizar e 
fazer valer os direitos garantidos 
Constitucionalmente, que a au-
sência de ações afirmativas não 
pode ser um óbice à concretização 
da justiça e para isso, não basta ser 
conhecedor das leis, não bastam 
as experiências vividas, não basta 
o desejo de justiça, não basta “dar 
a cada um o que é seu”. É preciso se 
despojar do “seu eu” - e Juiz pos-
sui o “seu eu” - é preciso ir além, é 
preciso saber ouvir, compreender 
a alma das pessoas que estão em 
busca de uma atuação do Poder 
Judiciário, cada processo, cada 
pedido não pode ser entendido 
como uma folha de papel ou mais 
um movimento no Projudi, em 
cada letra há uma necessidade vi-
tal, em cada palavra há um clamor 
por justiça (um idoso buscando 
restituir a sua aposentadoria para 
adquirir os remédios e alimenta-
ção, uma criança que precisa de 
acolhimento para ser protegida 
de uma situação de risco, alguém 
que precisa de medicamento e não 
possui condições financeiras para 
adquiri-los, enfim, pessoas que, de 
alguma forma e, ao menos sob o 
seu ponto de vista, estão com seus 
direitos subtraídos).

Para o pleno exercício da fun-
ção de garantidor dos direitos é 
preciso que o Juiz saia da caverna 
de Platão (gabinete/toga), é pre-
ciso estar preparado para ouvir e 

compreender a bulha do povo/dos 
movimentos sociais, não se pode 
fazer a vida se encaixar na lei, o di-
reito é que deve acolher e possibi-
litar a vida e vida com dignidade, 
pois há uma grande diferença en-
tre ser autoridade e simplesmente 
impor o uso dela em função do 
cargo que se ocupa.

A cada novo dia como mem-
bro do Poder Judiciário, o Juiz 
constata que o seu alvo não deve 
ser apenas a resolução de confli-
tos, mas sim a efetiva pacificação 
social e para isso o magistrado 
precisa, no exercício da profissão, 
afastar-se dos valores, preconcei-
tos e crenças pessoais. É preciso 
ter interesse e disponibilidade 
para o trabalho interdisciplinar, 
o qual fornece subsídios impor-
tantes para a decisão, é preciso ter 
conhecimento dos pressupostos 
teóricos e éticos de outras ciências 
tão caras à efetivação da justiça, 
é preciso entender que nenhuma 
violência, por razão nenhuma, é 
aceitável/tolerável. 

O desejo de pacificação social, 
o anseio por justiça em seu mais 
completo conceito permeia a atua-
ção, o caminhar do juiz vocacio-
nado, que sem ignorar a real falta 
de estrutura e de ações Estatais, 
não se curva ao conformismo, não 
se acomoda à inércia, mas assume 
a sua função de gestor público, de 
membro de poder, conhecedor e 
participante da sociedade na qual 
está inserido, atuando de forma 
a promover o bem estar social, 
pois como bem disse George Ri-
pert “Quando o direito ignora a 
realidade, a realidade se vinga ig-
norando o direito” e ainda como 
sabiamente orienta-nos o poeta 

Carlos Drummond de Andrade 
em seu poema Nosso Tempo “As 
leis não bastam. Os lírios não nas-
cem da Lei”.

Desta forma, não há espa-
ço para resignações, resignar-
-se diante de tantas injustiças, de 
tanta inércia, de tantas omissões 
e irresponsabilidades que condu-
zem à criminalização da pobreza, 
discriminações, preconceitos e 
desigualdades, é uma covardia, é o 
abandono daquilo pelo qual vale a 
pena lutar e que por meio da plena 
atuação da Magistratura, se pode 
alcançar. No exercício da magis-
tratura é preciso manter sempre 
acesa a chama da justiça, cum-
prindo-se a missão tão propagada 
e almejada de “Quando se ocupar 
o lugar determinado, julgue-se 
retamente” (Bíblia - Salmos 75:2), 
“não se atentando para pessoa 
alguma em Juízo, ouvindo assim 
o pequeno como o grande e não 
temendo a face de ninguém” (Bí-
blia - Deuteronômio 1:17).

Os endereços de compras mais 
elegantes da cidade doaram brindes 

para serem sorteados entre os 
convidados vip’s que prestigiaram o 
18° Jantar de Aniversário do Jornal 

Noroeste, no Amazon Eventos
Akemi Cabeleireira, Art Moda, Audácia Pura, Brotinho, Campelli 

Confecções, Capri Motel, Chalana Confecções, Charme Modas, Conti, 
Dikas Presentes, Estética Center - Karina, Gisele Acessórios, Grazi 

Modas, Ilgatex, Medida Exata, Nova Clean Lavanderia, O Boticário, Plaza 
Magazine, Sarah Busch Cardia - Donaire Day, Top Farma e Via Íntima.
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Gravidez psicológica ou 
pseudociese é um fenômeno raro, 
nessa situação, a mulher acredita 
que realmente está grávida. Isso 
em decorrência de influências fí-
sicas e psicológicas. 

Os sintomas podem ser expli-
cados por conta de algum con-
flito psicológico, como no caso 
de mulheres que almejam muito 
ter um filho ou sofreram aborto 
recentemente ou até mesmo o 
temor de engravidar pode desen-
cadear a patologia, esta sequencia 
de fatores implica no estimulo do 
hipotálamo e da hipófise e estes, 
por sua vez, geram um aumento 
de prolactina no sistema endó-
crino, o que gera sintomas de 
uma gravidez verdadeira como 
enjoos matinais, aumento da sen-
sibilidade, aumento do abdômen, 
produção de leite e aumento das 
mamas, mas não há feto, apesar 
de algumas mulheres chegarem 
a sentir possíveis movimentos no 
ventre. 

Quando o obstetra é procura-
do já que a mesma acredita que 
esta grávida e através de exames 
clínicos se constata que a gravi-
dez não existe é comum que, de-
pois do diagnóstico de gravidez 
psicológica algumas mulheres se 
recusem a aceitar o diagnóstico. 
Nestes casos, avaliações psiquiá-
tricas ou psicológicas devem ser 
feitas.

Fatores familiares estão inti-
mamente relacionados aos casos 

Gravidez psicológica, 
sonho ou medo?

de pseudociese. Muitas mulheres 
que sofrem deste problema estão 
de alguma forma com dificul-
dade no relacionamento com o 
parceiro ou não estão vivendo 
um relacionamento estável.  Des-
sa forma, é necessário o apoio e 
acompanhamento familiar, prin-
cipalmente com relação à dimi-
nuição das pressões e exigências 
da família, seja em torno da gra-
videz ou em torno da superação 
da condição originada pela gra-
videz psicológica.

É fundamental um acom-
panhamento médico para a pa-
ciente, a fim de avaliar a neces-
sidade de encaminhamento para 
psiquiatras e psicólogos. Depen-
dendo do quadro e da evolução 
do caso, o tratamento é baseado 
no uso de hormônios e psico-
trópicos. O tratamento afetivo 
costuma a dar bastante resultado 
juntamente a uma psicoterapia 
de apoio, com foco para a reali-
dade ou uma psicanálise. 

Este fenômeno é bastante 
complexo, e assim é difícil des-
cartar a possibilidade de uma 
recaída. Para algumas mulheres, 
que sofrem de alguma psicose, 
existe maior possibilidade disso 
ocorrer. Para outras, depois de 
tratamento medicamentoso as-
sociado à psicoterapia, as chan-
ces diminuem bastante, prin-
cipalmente nos casos em que 
existam apoio e envolvimento 
familiar. 

Nova Esperança está em 1º lugar 
no ranking do Sub-17 Paranaense

Ranking montado pela Fe-
deração Paranaense de 
Futebol apontou o Clu-

be de Nova Esperança, manti-
do pelo Instituto Edu Triblador 
como 1° colocado do Campeo-
nato, observado: defesa menos 
vazada, artilharia, disciplina, 
vitorias e pontos, com 87% de 
aproveitamento. Em seguida 
vem o Clube Atlético Paranaen-
se com 86%, em 3° o Coritiba 

FootBall Club 78% e em 4° lugar 
PSTC- Londrina com 76%.

Enquanto durar as férias es-
colares, o Campeonato fica pa-
ralisado, só voltando em 03 de 
agosto.

Enquanto isso os garotos do 
Instituto Edu Triblador de Nova 
Esperança, mantêm a forma físi-
ca na academia própria  do alo-
jamento, como se vê na foto ao 
lado.

Beto Richa estará hoje em Nova 
Esperança assinando convênios e 

liberando recursos a fundo perdido
Richa, que tem seu estilo de governar pautado no caráter essencialmente munici-
palista, foca suas ações em dar aos gestores públicos municipais maior capacida-
de de resposta às necessidades da população.  O Governador também visitará os 

municípios de Alto Paraná, Uniflor, Presidente Castelo Branco e Mandaguaçu.

O Governador do Pa-
raná Beto Richa es-
tará hoje, sexta-feira, 

05, em Nova Esperança, libe-
rando recursos de diversos 
Programas de ordem social. 
A visita é por conta do Pro-
grama de Apoio aos Municí-
pios (PAM) do Governo do 
Estado. Richa que tem pauta-
do as ações de governo com 
foco municipalista, estará às 
10 horas em Alto Paraná, 11 
horas em Uniflor, 12 horas 
em Nova Esperança, na Câ-
mara Municipal, de onde em 
seguida irá para Presidente 
Castelo Branco e Mandagua-
çu.

Em Nova Esperança o 
governador Beto Richa será 
recepcionado pelo Prefeito 
Gerson Zanusso, vice-pre-
feito Fábio Yamamoto além 
de Secretários Municipais, 
vereadores e demais autori-
dades. Na ocasião da visita, 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Richa efetuará a liberação 
de recursos provenientes da 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Paraná 
(SEAB) para o Programa de 
Recuperação da Trafegabili-
dade de Estradas Rurais, na 
ordem de R$24 mil. Libera-
dos também serão os recur-
sos da SEAB para o Programa 
de distribuição de Calcáreo, 
destinando insumos aos pro-

dutores rurais do município. 
Também será assinado o ter-
mo de adesão do Município 
ao Programa Família Para-
naense, onde serão beneficia-
das 40 famílias em situação 
de precariedade e vulnera-
bilidade social do município 
e  objetiva estabelecer uma 
rede integrada de proteção às 
famílias através da oferta de 
um conjunto de ações inter-

setoriais planejadas de acor-
do com a necessidade de cada 
família e das especificidades 
do território onde ela reside, 
no caso, Nova Esperança.

HABITAÇÃO
Richa estará liberando 

também investimentos habi-
tacionais, sendo 20 casas ru-
rais e 270 casas urbanas, cujo 
terreno já foi adquirido pelo 
município em região cen-
tral da cidade. As melhorias 
estão sendo implementadas 
na Subestação da Copel de 
Nova Esperança, e as quedas 
de energia elétrica, que tanto 
incomoda a população estão 
com seus dias contados. A 
capacidade de tensão atual 
que é de 34,5 mil volts será 
ampliada para 138 mil volts 
e os investimentos nas obras 
ultrapassam os R$18 milhões. 
"É uma obra que contribuirá 
para o desenvolvimento des-
ta região, aumentando a dis-
ponibilidade de energia para 
a expansão e instalação de 
novos empreendimentos, e 
contribuindo para a confiabi-

Governador Beto Richa estará logo mais 
nas dependências do Legislativo Municipal

“O Richa está firmando uma gestão municipalista, 
visitando todas as cidades, com anúncio de novas 

ações do governo para cada uma delas. Nova Espe-
rança agradece ao Governador, sensível às causas 

sociais”, ressaltou o Prefeito Gerson Zanusso

lidade no fornecimento", des-
tacou com otimismo o prefei-
to Gerson Zanusso.

PAM
Também serão liberados 

recursos oriundos do Pla-
no de Apoio ao Desenvolvi-
mento dos Municípios, que 
se trata de  um programa do 
Governo do Estado do Para-
ná que visa repassar recur-
sos a fundo perdido para os 
municípios com menos de 50 
mil habitantes. Para este fim 
serão utilizados, cerca de R$ 
150 milhões, proveniente de 
devolução orçamentária feita 
pela Assembleia Legislativa 
do Paraná ao Governo do Es-
tado e que Nova Esperança 
usufruirá desta importante e 
significativa fatia. O valor de 
R$450 mil serão destinados à 
recuperação da Malha Viária 

do Município, fundos estes 
provenientes da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
(SEDU). “A ação mais im-
portante do governo do Beto 
Richa é o respeito. O munici-
palismo faz com que o estado 
enxergue os pequenos muni-
cípios, que são os que mais 
precisam da ajuda”, afirmou 
em entrevista o Prefeito Ger-
son Zanusso. “O Richa está 
firmando uma gestão mu-
nicipalista, visitando todas 
as cidades, com anúncio de 
novas ações do governo para 
cada uma delas. Nova Espe-
rança agradece ao Governa-
dor, sensível às causas sociais. 
Convido a toda a nossa po-
pulação para prestigiar visita 
tão ilustre”, concluiu o Prefei-
to Gerson Zanusso, que logo 
mais recepcionará o governa-
dor do Paraná e sua comitiva.

Golemba anuncia 
investimentos para Alto Paraná
Hoje, sexta-feira, 05 de julho, Golemba rece-
berá o governador Beto Richa às 10h no Cen-
tro de Eventos de Alto Paraná onde assinará 
convênios e liberará verbas para o município

Na tarde de terça-feira, 02 
de julho, o prefeito de 
Alto Paraná e presidente 

da AMUNPAR, dr. Cláudio Go-
lemba (PSDB) falou a reportagem 
do Jornal Noroeste sobre  alguns 
investimentos que o município 
tem a receber nos próximos meses.

Graças a liberação de R$ 350 
mil, recursos provindos do Plano 
de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios (PAM), Alto Paraná 
ganhará nos próximos dias obras 
de recape asfáltico.

O PAM – Plano de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios, 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

foi criado recentemente pelo go-
vernador Beto Richa (PSDB) e visa 
à liberação de recursos para muni-
cípios de até 50 mil habitantes a 
fundo perdido, ou seja, não sendo 
necessária a devolução deste di-
nheiro ao governo estadual.

Ainda do governo estadual, 
Alto Paraná receberá R$ 84 mil 
para compra de calcário para o 
pequeno e médio agricultor, a ver-
ba será liberada na manhã desta 
sexta-feira, 05 de julho pelo gover-
nador Beto Richa.

A cidade ainda busca junto 
a Paranacidade recursos para a 
aquisição de um caminhão de co-
leta de lixo e pavimentação asfálti-
ca com galeria.

De acordo com o prefeito dr. 
Cláudio já foi sinalizada a libera-

ção de 800 metros de tubos para 
galeria.

O município já tem licitado 
64 casas do programa “Minha 
casa, minha vida” junto a Coha-
par – Companhia de Habitação do 
Paraná, “as famílias estão sendo 

selecionadas pela Caixa Econômi-
ca Federal ainda no decorrer de ju-
lho. Existe a previsão da cidade re-
ceber dentro dos próximos meses 
a pavimentação de bloquetes para 
estradas vicinais”, concluiu otimis-
ta o prefeito Cláudio Golemba.

Arquivo

dr. Cláudio Golemba comemora a conquista de Alto 
Paraná que recebeu R$ 350 mil a fundo perdido 

do PAM (Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios), criado recentemente pelo governador 
Beto Richa (PSDB) e utilizará no recape asfáltico
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FootBall Club 78% e em 4° lugar 
PSTC- Londrina com 76%.

Enquanto durar as férias es-
colares, o Campeonato fica pa-
ralisado, só voltando em 03 de 
agosto.

Enquanto isso os garotos do 
Instituto Edu Triblador de Nova 
Esperança, mantêm a forma físi-
ca na academia própria  do alo-
jamento, como se vê na foto ao 
lado.

do Município, fundos estes 
provenientes da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
(SEDU). “A ação mais im-
portante do governo do Beto 
Richa é o respeito. O munici-
palismo faz com que o estado 
enxergue os pequenos muni-
cípios, que são os que mais 
precisam da ajuda”, afirmou 
em entrevista o Prefeito Ger-
son Zanusso. “O Richa está 
firmando uma gestão mu-
nicipalista, visitando todas 
as cidades, com anúncio de 
novas ações do governo para 
cada uma delas. Nova Espe-
rança agradece ao Governa-
dor, sensível às causas sociais. 
Convido a toda a nossa po-
pulação para prestigiar visita 
tão ilustre”, concluiu o Prefei-
to Gerson Zanusso, que logo 
mais recepcionará o governa-
dor do Paraná e sua comitiva.

selecionadas pela Caixa Econômi-
ca Federal ainda no decorrer de ju-
lho. Existe a previsão da cidade re-
ceber dentro dos próximos meses 
a pavimentação de bloquetes para 
estradas vicinais”, concluiu otimis-
ta o prefeito Cláudio Golemba.
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PROCURA-SE
Desapareceu quarta-feira 
(03/07/2013) por volta das 
18:00 horas.

RAÇA: SHITSU 

Cor: Preta com poucas machas 
brancas (pêlo tosado)

Propietário:  Professor Os-
valdo Manzotti
Fone: 3252-8844 (Atual 
Livraria) - 44 9836-2811 ou 44 
9836-2810
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10 - VARIEDADES

-Powell, em 1907, é um movimento 
mundial, educacional, voluntaria-
do, apartidário, sem fins lucrativos. 
A sua proposta é o desenvolvimen-
to do jovem, por meio de um siste-
ma de valores que prioriza a honra, 
baseado na Promessa e na Lei esco-
teira, e através da prática do traba-
lho em equipe e da vida ao ar livre, 
fazer com que o jovem assuma seu 
próprio crescimento, tornar-se um 
exemplo de fraternidade, lealdade, 
altruísmo, responsabilidade, res-
peito e disciplina.

A missão do escotismo é con-
tribuir para a educação do jovem, 
baseado em sistema de valores 
baseados na Promessa e na Lei Es-
coteira, ajudando a construir um 
mundo melhor, aonde se valorize a 
realização individual e a participa-
ção construtiva em sociedade. 

Dicas de pesca
COMO PESCAR TRAÍRAS

Pra ter sucesso na pesca da 
traira devemos primeiro anali-
sar a temperatura da água para 
sabermos que equipamento usar. 
Se a água estiver fria, ou o dia 
estiver com vento o ideal é usar 
iscar de meia água ou de fundo, 
já se a água estiver quente po-
demos usar iscas de superfície. 
Porém podemos usar também 
iscas naturais, e de preferência 
vivas, como peixinhos menores 
iscados ainda vivos.

O arremesso deve ser feito 
de preferência beirando as mar-

gens, pois é ali que a maior parte 
delas se encontra. Trabalhando a 
isca lentamente , já que ela é um 
peixe lento, e arremesse mais de 
uma vez, pois dificilmente ela 
atacará de primeira. Use iscas 
que façam barulho para atrair 
sua atenção, varie os modelos e 
as cores para aumentar as suas 
chances.

Se for comer o ideal é cortar 
a cabeça da traira e limpar ela 
assim que pescá-la pois assim o 
espinho não fica em forma de fle-
cha junto da carne.

SEPARADOS PELO CINEMA E PELA TELEVISÃO

Adolf Hitler – Líder Nazista 
(1889-1945) 

Jackie Chan – Ator 
chinês

+ =
Osório Aoki – Cine Bar

O Trairão tem 
o  tamanho 
mínimo de 40 
centímetros  
podendo 
chegar a um 
metro de 
comprimento

Div

NO TÚNEL DO TEMPO...
GRUPO DE ESCOTEIROS NOVA 

ESPERANÇA – QUANTA SAUDADE....

A foto da década de 60 é du-
rante o desfile cívico em 
comemoração à Indepen-

dência do Brasil. O grupo de Es-
coteiros, coordenado pelo saudo-
so capitão Alvacir Araujo., foi um 
marco na vida de muitos jovens da 
época. Nova Esperança integrou 
por muitos anos a União dos Esco-
teiros do Brasil, UEB, fundada esta  
em 4 de novembro de 1924, , que 
congrega os Grupos de Escoteiros 
no Brasil.  Muito embora não exista 
mais grupo de escoteiros em Nova 
Esperança, a entidade nacional 
possuiu mais de 70.000 escoteiros 
filiados à União dos Escoteiros do 
Brasil.

O Escotismo
Escotismo, fundado por Lorde 

Robert Stephenson Smyth Baden-

ERROS DE JORNAIS IMPRESSOS
Este espaço destina-se a publicar, de forma bem humorada, gafes 

cometidas pelos nossos colegas,  profissionais da imprensa

Na semana pas-
sada publicamos 
a gafe de uma 
legenda da foto 
em que constava a 
orientação ao dia-
gramador  “Deixar 
só a veia” kkkkk. 
Desculpe, não teve 
como não rir. Pois 
bem, o referido 
Jornal publicou 
uma nota “esclare-
cedora”. Veja você 
mesmo e tire suas 
próprias conclu-
sões...

TAMANHO MÍNIMO
Traíra: o tamanho mínimo 

de captura é de 30 centímetros, 
sendo que ela pode chegar até 
60 centímetros e pesar em mé-
dia quatro quilos. O Trairão com 
tamanho mínimo de 40 centíme-
tros podendo chegar a um metro. 
Deve-se ter muito cuidado com 
os dentes super afiados, é um 
peixe voraz e briguento, sua mor-
dida pode estragar a pescaria.

É encontrado em represas, 
lagoas e rios e principalmente 
onde haja muitas pedras. A me-
lhor época de sua captura é abril, 
maio e junho, sendo um peixe 
que se captura o ano todo (ex-
ceto na Piracema). As iscas que 
ela mais gosta são: 1° Pedaços de 

Tuvira, 2° Lambari, 3° Minho-
ca, entre outras. Esse peixe en-
tra também em Iscas Artificiais. 
Equipamento: vara ação média/
pesada, molinete tamanho 3.000 
até 5.000, linha 0,40 mm a 0,60 
mm, anzol do modelo Maruceigo 
Preto número 26 ou 28, chumba-
da para água corrente tamanho 
de 35 a 50 gramas. Cabo de aço 
de 30 a 50 libras. 

SEPARADOS NA MATERNIDADE

Josué do Amaral – Proprietário 
da Loja Bela Noite

Luiz Carlos Malacrida - 
Protético

Barney Hubble – Os 
Flintstones 

Edgar Vivar – Senhor Barriga 
Seriado Chaves (após 
redução de estômago)

Argeu Ambrozio – Fiscal de 
Tributos Reginaldo Ramos – Cine BarPercival de Souza – Jornalista 

Investigativo /Cidade Alerta 
Rede Record

Paulo Henrique Ganso – 
Jogador do São Paulo F.C.

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

Clésio 
“Cascão” - 
Servopa

Governador 
Beto Richa
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Amigos e colegas de turma da época em que estudaram no Colégio 
Coração de Jesus, em Nova Esperança, o diretor do Jornal Noroes-
te, Alex Fernandes França, a Juíza do Trabalho em Nova Andradina 
– MS, Neiva Márcia Chagas e o Advogado e Secretário da Adminis-
tração do município, Dr. Alexandre Manzotti se reencontrara, por 

ocasião das festividades de 18 anos de fundação do Jornal Noroeste

Carla e Silvinho Maran 
levaram a boneca Ga-

briela Fernandes Maran 
para prestigiarem o 

Jantar de 18º Aniversá-
rio do Jornal Noroeste

O renomado fotógrafo Raphael Guimarães foi 
mais uma vez o responsável pelo registro foto-
gráfico de aniversário do Jornal Noroeste. Na 
foto, Raphael está com sua bela namorada a 
Miss Nova Esperança 2012, Ana Paula Lima

12 - SOCIAL

Social
9964-3537

vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual
Raphael Guimarães

Ana Beatriz Costa Rando

Raphael Guimarães

O Empresário Eduardo Pasquini, presidente da ABAM, com 
sua namorada Luciana Ciorlin formaram mesa importante 
onde se registrou a presença do Prefeito de Nova Espe-

rança Gerson Zanusso, sua esposa Mirian, dr. Izario Yama-
moto, Presidente da Câmara vereador Roberto Pasquini, 
Dep. Teruo Kato e vereador Issamu Kobayashi e esposa

LIDERANÇAS POLÍTICAS E EMPRESARIAIS PRESENTES NO JANTAR DO JORNAL NOROESTE

Deputado Estadual 
Enio Verri - PT

Deputado Estadual 
Teruo Kato - PMDB

Fotos: Raphael Guimarães

Prefeito de Alto Paraná, Dr. Cláudio Golemba

Prefeito de Cruzeiro do Sul, Ademir MulonPrefeito de Nova Esperança Gerson Zanusso

Prefeita de Pres. Castelo Branco, 
Gisele Faccin

Ex-prefeito Silvio Chaves e Deputado e 
Secretário de Estado Romanelli - PMDB

Prefeito de Inajá, Alcides Elias Fernandes - Pitô

Diretor Executivo da USACUCAR - Iguatemi, 
Júlio César Meneguetti

Vice-prefeito de Atalaia, Duda Mariani Prefeito de Floraí, Fausto Herradon e 
Pres. da Câmara, Edna Contin

Divulgação


