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Escolas de período integral de Nova Esperança 
crescem 30% em número de alunos matriculados

Alex Fernandes FrançaAlex Fernandes França

Missionários norte americanos 
realizam trabalhos e visitas em 

Nova Esperança

“Vamos valorizar as escolas 
integrais, pois assim, em vez 
de ficar em casa assistindo 
televisão ou na rua, sujeito 
a riscos sociais, os alunos 

aproveitam o tempo na escola 
para aprender e desenvolver 

habilidades”, explicou a 
Secretária da Educação 

Aparecida Gílio Pasquini. 
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Com a sofisticação 
de um cerimonial 
realizado ao ar li-

vre, aconteceu na noite 
de 09 de março de 2013, o 
enlace dos jovens Analu e 
Marcio que uniram as fa-
mílias Correa/Grandizoli 
e Venancio/ Zaninelli, re-
unindo  familiares e deze-
nas de amigos no concor-
rido Amazon Eventos.

O evento cercado de 
muita pompa foi impeca-
velmente organizado pe-
las “promoters”Fabiana e 
Karen, a decoração luxuo-
sa que apresentou móveis 
franceses  à Luiz XV ficou 
sob responsabilidade do 
expert Gilbert Moraes. O 
Maná Buffet  ofereceu o 
melhor  do seu cardápio 
aos convidados, com di-
versidade de frios de en-
trada e delicioso jantar 
com tipos de carnes dife-
renciadas, peixe e maravi-
lhoso canelone de queijo 
com molho branco, rega-
do a cerveja e whisky de 1ª 
linha.

A sobremesa acompa-
nhando a qualidade do que 

fora servido anteriormente 
aos presentes, teve torta de 
morango com doces finos  
by Patrícia Cazzari.

Igualmente às madri-
nhas com seus pares, a 
noiva produzida por Diná 
Cabeleireira esbanjou 

elegância,estava ricamente 
bem vestida   usando  na 
ocasião um  traje de Mari-
nês Bachini. O casal  Ana-

lu e Marcio que estampava 
felicidades e muita alegria, 
simpáticos, foram de mesa 
em mesa agradecendo a 

presença de cada convida-
do. Tudo registrado pelas 
lentes de Raphael Guima-
rães e equipe.

FOTOS RAPHAEL GUIMARÃES - 9989-7923
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ENTRELINHAS
***A cada dia o Espaço BS e Cia de Dança Nara Carolina chegam com novidades. O que o espaço está oferendo agora 
é a Dança Aérea. Parabéns ao espaço que esta sempre trazendo  serviços de qualidade para a população de Nova 
Esperança e região.***Muitos elogios ao  Alex França, um dos diretores deste Jornal, pela brilhante reportagem sobre 
a travessia elevada construída na  rua Bento Munhoz da Rocha, esq. com Laerte Munhoz. Antes de sua construção, 
os acidentes, principalmente com motos, eram preocupantes.***Íris, deusa da mitologia grega, exercia um papel de 
mensageira divina e por onde passava pelos céus, deixava um rastro multicolorido. Daí, o nome Arco Íris. Você que é 
vestibulando ou gosta de física, a Ótica é um assunto interessante.***A morte do Alexandre Magno Abrão, o Chorão, 
reabre a discussão sobre o uso e abuso de drogas em todos os níveis sociais. Sua ex-mulher declarou que “Chorão” 
morreu de overdose de drogas por ser um usuário assumido.***” Por que não te calas?” Palavras do Rei Juan Carlos 
da Espanha, durante conclave no Chile. dirigidas a Hugo Chavez, quando o fanfarrão venezuelano fazia um discurso, 
falando uma montoeira de bobagens.***Moradores próximo ao Parque das Grevíleas agradecendo o apoio deste blog 
pelas suas reinvidicações, como redutor de velocidade na rua Francisco Beltrão, roçadas no matagal do Parque que 
precisa ser consevado, evitando  ser ponto de encontro de malandros, bêbados, desocupados e drogados e ainda depó-
sito de lixo.***Porque assim diz o SENHOR: A tua ferida é incurável; a tua chaga é dolorosa. Porque te restaurarei a 
saúde, e te curarei as tuas chagas, diz o SENHOR; porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: É Sião, já ninguém 
pergunta por ela. Jeremias 30, 12:17.

presença de cada convida-
do. Tudo registrado pelas 
lentes de Raphael Guima-
rães e equipe.

Salve Jorge: Temos Papa!
No segundo dia de Conclave no Vatica-
no, 115  Cardeais de todo mundo vota-
ram e elegeram nesta quarta feira, 13 
de fevereiro de 2013, o argentino Jorge 
Mario Bergoglio, 76 anos, da ordem 
dos Jesuítas como o Novo Pontífice da 
Igreja Católica, que será responsável 
por mais de hum bilhão e duzentos 
milhões de católicos em todo o mundo.  
O novo Papa fez história como Cardeal 
na Argentina, pois defendia os pobres, 
evangelizava nas ruas, tinha as ações 
franciscanas e não gostava do excesso 
de exibicionismo do Presidente Argen-
tino da época, Nestor Kirchner, marido 
da atual presidente Cristina Kirchner. 
Da mesma Ordem de São Francisco de 
Assis, O Santo Papa  adotou o  nome 
de Papa Francisco, provavelmente, 
Francisco  Primeiro. O  novo Sumo 
Pontífice é o primeiro latino americano  
a ocupar tão honroso cargo na histó-
ria de mais de 1.300 anos de papado  
e terá pela frente inúmeros problemas  
para resolver como a divisão da cúpula 
do Vaticano, aborto, casamento entre 
homossexuais, pedofilia, falcatruas 
no Banco do Vaticano, o crescimento 
galopante dos evangélicos na América 
Latina, etc. Baseado na história de his-
tória de São  Francisco de Assis, o pon-
tificado de Francisco I  será marcado 
pela simplicidade.  Decididamente nós 
brasileiros vamos ter que literalmente 
ajoelhar humildemente  para os ar-
gentinos que já tinham o Messi como o 
melhor do mundo e agora tem o Papa.  
É mole?

Opinião do Blog
Boa CREA-PR e SENG!
Inúmeras vezes criticamos aqui  os 
trevos de nossas estradas, mesmo as 
pedagiadas,  onde ocorrem com fre-
quência ,vários acidentes, com mortes. 
Não sei quantas vezes já falei sobre essa 
matéria e vou continuar falando, pois 
assim, juntamente com  as  pessoas que 
comungam  com o mesmo pensamento, 
encontraremos eco em nossas reivindi-
cações.  São críticas sempre construti-
vas. Eis que o CREA-PR ( Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia do 
Paraná ) e o Sindicato dos Engenheiros 
do Paraná ( SENG-PR) após vistoria-
rem as rodovias pedagiadas do Paraná, 
encontraram tantas irregularidades, 
com destaques para acessos irregula-
res, viadutos e trincheiras incompletas, 
defeitos nos pavimentos, falta de dupli-
cação. incapacidade do Estado de fisca-

lizar os contratos feitos com as conces-
sionárias,  etc.  Cópia desse relatório foi 
entregue ao Governo do Estado no ano 
passado que não tomou nenhuma pro-
vidência obrigando o  CREA e o SENG  
a trazerem a público esse importante 
relato técnico. Gostei muito do trabalho 
CREA e SENG.

Pronto Atendimento ( P.A. )  vem aí
Atitude louvável da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Nova Esperança em 
criar um Pronto Atendimento (P.A.)  
visando  dar um  atendimento de me-
lhor qualidade a população, desafogan-
do o Hospital Municipal que serviria 
somente  para internamentos e outros 
procedimentos. Acontece que para isso, 
inúmeras enfermeiras e auxiliares serão 
deslocadas de suas Unidades Básicas de 
Saúde para a criação de   equipes na 
nova  unidade de saúde que está surgin-
do, gerando um problema muito serio 
para os diversos Postos de Saúde. No 
caso do PSF de Barão de Lucena e Ivai-
tinga, o assunto  é ainda mais complexo, 
pois  aquele PSF  atende uma área rural 
muito grande, enfrentando chuvas, bar-
ros, poeiras, caminhando por picadas, 
atoleiro do carro na estrada e carreador, 
até chegar à residência do paciente.  Di-
ficilmente outro funcionário aceitaria 
trabalhar nesse PSF que não tem hora 
sequer para o almoço ou ainda teria que 
morar na Ivaitinga, onde a auxiliar de 
enfermagem de lá, exerce um papel fun-
damental naquela comunidade. Fica  ai 
um alerta para a Secretaria Municipal 
de Saúde que, ao remover funcionários,  
pense antes,  evitando desgastes  desne-
cessários. 

O Arco - Íris ( The Rainbow ) 
As chuvas incessantes que caem  em 
nossa região, vem chamando atenção 
pelos inúmeros fenômenos naturais que 
ocorrem  em consequência disso. É o 
caso do Arco-íris.  Para quem não sabe, 
o Arco-Iris ( também chamado de Arco 
da Velha, Arco Celeste, Arco da Chuva,  
Arco da Aliança ) é um fenômeno ópti-
co e meteorológico  que  separa a luz do 
sol em várias cores conforme o seu es-
pectro, pela dispersão de seus raios que 
sofre refração quando o sol brilha sobre 
gotas de chuva presentes na atmosfera. 
Dentro da gota, os raios solares sofrem 
uma reflexão e ao sair da gota, nova 
refração Aparece em posição contrá-
ria ao sol, mostrando o grupo de arcos 
concêntricos cujas cores vão do violeta 
ao vermelho. A maioria das pessoas só 

conseguem ver seis cores, iniciando com 
vermelho ( exterior) laranja, amarelo, 
verde azul e violeta (interior). O físico  
Isaac  Newton, estudioso do assunto, viu 
somente cinco cores e acrescentou mais 
duas para fazer analogia com as notas 
musicais. Pelo excesso de gotas d`água 
na atmosfera próximo as cachoeiras, 
cascatas e cataratas, é o melhor local 
para se ver Arco Íris;

Hugo Chavez, o fim de um caudilho
Na Idade Média  o termo caudilho era 
usado para se referir aos militares que 
lideravam grupo de seguidores devo-
tos. Chavez, simbolizando o espírito 
dominante, usava  até um uniforme 
semelhante ao de Fidel Castro, era um 
populista diferente pois controlava uma 
fortuna enorme que vinha do petróleo 
e não permitia que adversários e nem 
veículos de comunicação falassem mal 
dele. Uma coisa boa ele fez para os ve-
nezuelanos foi  reduzir drasticamente o 
índice de analfabetismo. Em contrapar-
tida, a inflação do país é altíssima fal-
tando inúmeros alimentos na gôndola. 
A gasolina é barata. A água é caríssi-
ma. Na TV estatal fazia um autêntico  
Talk Show ( programa de  bate papo , 
entrevistas, falando de tudo e de todos)  
sem hora para acabar. Admitia e demi-
tia ministros e funcionários, criticava 
os Estados Unidos  em pleno programa, 
dizendo que se  fosse candidato a pre-
sidente dos americanos teria 80% dos 
votos. O caudilho não  aceitava de jeito 
nenhum a liderança dos Estados Uni-
dos  aqui na America e nem no mun-
do. Coisas de ditador sul-americano. 
Um megalomaníaco.  Gostava de fazer 
uma lavagem cerebral nos milhares de 
telespectadores. O seu sucessor, Nicolás 
Maduro vai seguir a mesma linha. Coi-
tada da Venezuela, país com 30 milhões 
de habitantes,  pois o falecido será em-
balsamado e assombrará a região por 
muito anos com o seu legado. Enquanto 
isso, o país fica nessa estagnação!

Coisas do Cotidiano
• Excelente notícia. O mais novo con-
vocado pela Empresa 
dos Correios por ter sido 
aprovado brilhantemen-
te em Concurso Público, 
Marlon Alexandre Za-
carias, o Xandy, assumi-
rá hoje. sexta feira, dia 
15 de março,em Curiti-
ba,  a Gerência Comercial da Agência 
Central dos Correios  daquela cidade. 
Felicidades Xandy!  E não esqueça de 
torcer para o meu Coritiba!
• Caso Mércia Nakashima: Durante 
toda esta semana está sendo transmiti-
do o julgamento do ex policial militar 
Mizael Bispo de Souza. Pela primeira 
vez no Brasil está se passando um Juri 
ao vivo para todo o país. Interessante, 
pois permite que os brasileiros acompa-
nhem os julgamentos.
• CREA/PR/SENG são contra a reno-

vação de contratos das concessionárias 
de pedágio no Paraná por inúmeras 
irregularidades e itens não cumpridos. 
24 horas após a denúncia feita pelos 
engenheiros, foi anunciado a duplica-
ção da BR-376 (Rodovia do Café). Esta 
duplicação vai de Ponta Grossa a Apu-
carana.
• Aluno mata professora por amor não 
correspondido na cidade de São Paulo. 
O estudante Thomas Haraguri, 33 anos, 
invadiu a escola e esfaqueou por 7 vezes 
sua professora de 27 anos, Simone de 
Lima. O aluno gostava da professora. A 
que ponto chegamos. Lamentável.
• Violência sem tamanho: motorista em 
São Paulo, dirigindo em alta velocidade 
e  alcoolizado  atropelou um ciclista e  
fugiu sem prestar socorro. O braço do 
ciclista ficou preso no para-brisa do 
carro. E além de não dar assistência a 
vítima o motorista ainda jogou o braço 
do ciclista num  rio  capital paulista. Dá 
para acreditar?
• Os apagões frequentes que estão acon-
tecendo na cidade são perfeitamente ex-
plicáveis pela ampliação da rede elétrica 
que a Copel está fazendo. Esperamos 
que futuramente tais apagões não  se 
repitam mais, gerando muitos prejuízos 
aos usuários de energia elétrica. Hoje, 
qualquer brisa é suficiente para provo-
car queda de energia. Os recentes apa-
gões  também  aconteceram  em cidades 
como Maringá, Paranavaí, etc.
• Independente dos problemas de UTI 
do Hospital Evangélico em Curitiba, 
aquele hospital divide com o Hospital 
de Clínicas  da capital um grande  cen-
tro de referência em inúmeras especia-
lidades, como queimados, por exemplo. 
Ainda sobre UTI, para quem trabalha 
em Hospital, é notória a distinção que 
fazem quando solicitamos uma vaga 
para idoso ou para paciente mais jo-
vem. É mais fácil  conseguir vaga de 
UTI para pacientes de  menor  faixa 
etária. Os motivos, todos sabem.
• O advogado Edson Olivatti tomou 
posse como presidente da OAB de nossa 
região, após ter sido reeleito. Parabéns  
Olivatti pela sua competência e dedi-
cação Veja nesta edição do Jornal No-
roeste;
• Muitos  supermercados  subiram os 

preços de produtos que a presidente Dil-
ma fez cortes recentes nos tributos afim 
de barateá-los. Mereciam apanhar de  
cinta seus proprietários. Que falta faz 
uma boa fiscalização nesse país.
• Após a festa do prêmio Laureus, no 
Rio  e a festa do pagodeiro Thiaguinho 
em São Paulo, tudo na mesma noite, 
Neymar deixou a sua namorada Bruna 
Marquesine em casa às 5horas da ma-
nhã  e foi direto para os treinamentos 
físicos do Santos, em Santos,  às 10ho-
ras.  Que rendimento terá esse atleta 
em campo? Você tem acompanhado as 
partidas do Santos com Neymar?

Prontos para brilhar
O filme " Colega ", em cartaz nos cine-
mas do país, mostra um filme brasileiro 
de ficção, estrelado por três portadores 
do Síndrome de Down ( trissomia do 
cromossoma 21 ). O filme não é apenas 
uma comédia embalada por imagens 
que leva o espectador a um mundo co-
lorido, cheio de sonhos e referência ao 
cinema. É uma clara demonstração de 
que essas pessoas têm capacidades e 
habilidades próprias. São talentos que  
não se revelam  só nas telas. O universo 
brasileiro com cerca de 300 mil  porta-
dores da  Síndrome de Down, é rechea-
do de histórias surpreendentes, de gente 
que vive sem medo de sonhar e realizar. 
O diretor do filme Marcelo Galvão está  
entusiasmado com o sucesso  de seu 
trabalho e que a produção poderá al-
cançar.

Apagou a velinha no último 
dia 10 de março, um dos 
sócios do Jornal Noroeste, 
"Zé". Parabéns pelo aniver-
sário. Deus o abençoe!

Comemorou idade nova 
no dia 14 de março, a be-
líssima Bruna Hashimoto 
Beckhauser. Bruna é a 
mais nova estudante de 

Estética do Cesumar. Receba os para-
béns da coluna, amigos e de sua família.

A jovem empresária Gra-
ziely Queiroz, proprietária 
da Grazy Modas, apagou as 
velinhas na última quinta-
-feira, 14 de março. Para-
béns Grazy e sucesso! 

Comemorou idade nova 
nesta quarta-feira, 13 de 
março, a empresária Pa-
trícia Cazari, proprietária 
da mais bem conceituada 
empresa de bolos e doces de 
Nova Esperança. Desejamos 
saúde e sucesso nesta nova etapa da sua 
vida!

Frutos do Projeto Vale da Seda
Lançado em Nova Esperança há algum 
tempo, o Projeto Vale da Seda  tem como 
objetivo possibilitar as agricultoras li-
gadas à produção de casulos a partir 
do bicho da seda, um complemento de 
renda, que, de uma maneira artesanal, a 
confecção de  tecidos finos  em seda pura, 
e a partir daí, a confecção de cachecóis, 
lenços, xales, etc. As produtoras  interes-
sadas, aproximadamente em número de 
40,  formaram uma Cooperativa com 
apoio do Projeto Vale da Seda, na Vila 
Rural, em Nova Esperança, Pr.,  acredi-
taram no projeto e em seus potenciais, 
e hoje, já exportam seus produtos para 
o exterior, França por exemplo,  e espe-
ram fazer o maior sucesso por ocasião 
da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos 
Olímpicos em 2016, internacionalizando 
de vez os seus produtos. Com isso, " Nova 
Esperança que já é o principal  produtor 
de casulo do bicho da seda no Brasil, po-
derá ser também a curto prazo, referen-
cia nacional em seda", afirmou o ex-vice 
prefeito, ex-vereador e funcionário da 
Emater, Osvaldo da Silva Pádua, uma 
das pessoas mais entendidas em bicho 
da seda no país. Este blog cumprimenta 
as abnegadas cooperativistas que se de-
dicam dia e noite  em  seus barracões de 
bicho da seda, alem de  propiciarem uma 
melhoria na qualidade de vida de seus 
familiares e ainda todos aqueles envolvi-
dos no Projeto.

TENNESSEE

Missionários norte americanos realizam 
trabalhos e visitas em Nova Esperança

Oriundos do Estado do Tennessee, o 
grupo composto por 07 missionários 
norte americanos permanece até do-

mingo (17)  na cidade, onde realiza um 
trabalho junto à 1ª Igreja Batista.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Um grupo composto 
por 07 missionários 
norte americanos, 

todos do Estado do Ten-
nessee, da região sudeste do 
País, estão desde segunda-
-feira, 11, em Nova Espe-
rança onde, em conjunto 
com a 1ª Igreja Batista, está 
promovendo uma série de 
visitas de cunho evangelís-
tico à residências e também  
na delegacia local. Realiza 
junto aos alunos do Colégio 
Costa Monteiro um traba-
lho com palestra preventiva 
sobre os riscos e problemas 
relacionados ao uso de dro-
gas. 

A reportagem conver-
sou com o Pr. Roger Stacy, 
que morou no Brasil entre 
os anos de 1985 e 1995, na 
cidade de Cascavel/Pr e fez 
parte da equipe de 20 mis-
sionários que ajudaram a 
construir o 1º templo da 
Igreja Batista Ebenezer, no 
início da década de 90. Stacy 
também é Coordenador-
-executivo  da Associação 
Batista Norte Americana.  
“Nosso propósito nesta ci-
dade é realizar visitas de 
casa em casa, levando as 

boas notícias e evangelizan-
do as pessoas. E logo após a 
aceitação do evangelho , dis-
cipulamos as pessoas  e de 
imediato aplicar um estudo 
bíblico. Marcamos este es-
tudo para o mesmo dia mais 
tarde ou durante a semana 
no intuito de que a pessoa se 
fortaleça na fé em Jesus Cris-
to”, destacou Stacy.

IMPLANTAÇÃO DE 
IGREJAS

 Em locais onde não exis-
tem Igrejas Batistas, os norte 
americanos contribuem para 
a implantação da doutrina e 
construção do templo, seja 
com ajuda financeira ou em 
sistema de mutirão, onde 
juntamente com lideres lo-
cais realizam as tarefas per-
tinentes à nova obra.

Um desses homens de 
fé foi William Buck Bagby 
(1855-1939), missionário 
cristão pioneiro na implan-
tação das missões batistas 
no Brasil e um dos princi-
pais colaboradores na luta 
pela liberdade religiosa em 
nosso país.  Implantou em 
05 de Outubro de 1882  a 
Primeira Igreja Batista do 
Brasil, em Salvador na Ba-
hia. Em 1884, Bagby im-
plantou a Primeira Igreja 
Batista do Rio de Janeiro e 
em 1889 participou ativa-

“Nosso propósito nesta cidade é realizar visitas de casa em 
casa, levando as boas notícias e evangelizando as pessoas”, 
revelou o    Pastor  Roger Stacy, que também é Coordenador-

-executivo  da Associação Batista Norte Americana

mente do processo de pro-
clamação da República em 
nosso país, sendo inclusive 
um dos consultores na ela-

boração de nossa primeira 
constituição. A Proclamação 
da República e a separação 
entre Igreja e Estado, não só 

Os norte americanos estão realizando uma série de visitas às 
residências, colégios e delegacia local

facilitaram, como também 
promoveram o diálogo in-
ter-religioso e a expansão do 
trabalho de Bagby no Brasil 
que aproveitou este período 
para a implantação de novos 
trabalhos, construção de es-
colas e igrejas, treinamento 
de novos ministros e prin-
cipalmente engajando-se no 
auxílio e suporte ao alicer-
çamento do trabalho batista 
por todo o Brasil. “Estamos 
iniciando o trabalho em 
Nova Esperança, mas por 
onde passamos a aceitação 
e receptividade das pessoas 
tem sido muito boa. Pre-
gamos a Palavra de Deus e 
deixamos o convite para que 

as famílias visitem à Igreja 
nos cultos da quarta-feira, 
domingo pela manhã e a 
noite. Nossa perspectiva é 
que nesses dias possamos vi-
sitar aproximadamente 150 
casas”,  contou o  Pr. Roger 
Stacy. “Estamos nos dividin-
do em várias equipes, sem-
pre com um tradutor com 
vistas à facilitar o trabalho”, 
concluiu Stacy.   A Igreja 
Batista tem como líder es-
piritual o Pr. Ruy Bomfim 
e os cultos no próximo do-
mingo serão dirigidos pelo 
grupo de norte americanos 
com horários pela manhã 
(09h.30min) e à noite às 19 
horas. 

Alex Fernandes França
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Projeto Jornal Noroeste:

Poema & Poesia...
“Cidadão.”

Victor Hugo Felipe

Tem pessoas que de tão singelas
Chegam a ser extraordinárias

Tem dias que de tão bons
Bastam piorar um pouco

Tem mentiras que de tão bem contadas
Assemelham-se a verdade

Tem dias que mesmo o sol se expondo
Com toda a sua beleza e calidez

Algumas pessoas apenas dormem
Avistando a escuridão.

Nome - Victor Hugo Felipe
Idade: 17 anos
Hobbies: Ler livros e escrever poesias
Livros preferidos: “Guerra dos tronos 
(Romance); A menina que roubava livros 
(Romance); Zen e a arte de manutenção 
de motocicletas (Filosofia); Os miserá-
veis (Victor Hugo); Revolução dos bichos (George Orwell); 
Poesias de Charles Bukowski; Dom Casmurro (Machado de 
Assis); Manuscrito encontrado em Accra (Paulo Coelho).
Escola aonde estuda: Nobel - Paranavaí
Nascido em: Nova Esperança - Paraná
Melhor frase escrita: “Desde pequeno acreditei que pala-
vras poderiam mudar o mundo, e realmente mudam.”
“Enquanto não exista algo que diga quem realmente sou, 
vou vivendo da maneira que é.”

PEQUENA BIOGRAFIA

Autoridades participam de cerimônia de 
incorporação da nova turma do T.G.

O Tiro de Guerra 
05.016, realizou no 
ultimo sábado (09) 

a formatura de incorporação 
dos novos atiradores da turma 
de 2013. A solenidade aconte-
ceu no próprio TG e contou 
com a presença do Prefeito 
Municipal e Diretor do Tiro 
de Guerra Gerson Zanusso, 
do Vice Prefeito Fabio Yama-
moto, Autoridades,  familiares 
dos novos atiradores, impren-
sa local, secretários do execu-
tivo municipal, vereadores e 
amigos do TG.

Os jovens se apresentaram 
entrando pelo portão prin-
cipal sem o uniforme oficial, 
colocando a farda militar num 
segundo momento, seguido 
dos discursos do Prefeito Mu-
nicipal e do Sargento SAN-
TOS SILVA que deram as boas 
vindas aos novos atiradores e  
se referiram ao “dia de hoje” 
como sendo um dia de extre-

ma importância e marcante na 
vida de todos.

A importância das For-
ças Armadas na Federação 
é imensurável, e Nova Espe-
rança cumpre bem o papel de 
formar turmas e contribuir 
com a defesa do país, o Tiro de 
Guerra 05/016 está na 23ª tur-
ma, que vem desde 1991 for-
mando jovens mais capacita-
dos, responsáveis, dedicados e 
prontos para cumprir cada vez 
melhor seu papel de Cidadão 
e, principalmente, preparados 

para representar o Brasil e o 
Exercito Brasileiro nos ofícios 
militares.

Na oportunidade foi profe-
rida a aula inaugural pelo Sar-
gento Santos Silva, chefe do 
TG, que agradeceu aos pais e 
familiares, pedindo-lhes apoio 
durante o ano em que os filhos 
estarão exercendo o dever de 

cidadão. 
De acordo com o Chefe de 

Instrução do Tiro de Guerra, a 
apresentação simbolizou a efe-
tivação da matrícula dos atira-
dores para o corrente ano o 
ano de instrução, que teve iní-
cio no último dia 1º de março 
e o seu término previsto para 
1º de dezembro de 2012. 

EDUCAÇÃO

Escolas de período integral crescem 30% 
em número de alunos matriculados

Atualmente o município atente cerca de 450 alunos que são 
contemplados com atividades multidisciplinares, sob os 

cuidados de profissionais capacitados

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Integral. Por definição, 
quer dizer total, intei-
ro, global. É isso o que 

se pretende com a educação 
integral: desenvolver os alu-
nos de forma completa, em 
sua totalidade. Muito mais 
do que o tempo em sala de 
aula, a educação integral 
reorganiza espaços e conteú-
dos. Um grande desafio, mas 
que já começa a tomar forma 
em Nova Esperança onde os 
alunos das Escolas Vereador 
Jorge Faneco e Júlio Benatti, 
ambas  de período integral 
tem horários destinados 
para realizarem atividades 
de contraturno, sempre com 
orientação de profissionais 
especializados. 

A Secretária da Educa-
ção do município, Apareci-
da de Fátima Gílio Pasquini 
explicou que anteriormente 
os alunos passavam o dia 
todo sob a supervisão de um 
mesmo professor, o que por 
si só além de ser cansativo, 
dificultava a assimilação do 
conteúdo aplicado.  “Hoje in-
serimos no período de con-
traturno apenas os projetos 
com a orientação de profes-
sores específicos para cada 

área, como por exemplo lite-
ratura, educação física, enfim, 
vários tipos de recreação com 
professores diversos. Além 
desses professores, compõem 
a equipe estagiários, o que 
por conta da diversificação de 
conteúdos e projetos se torna 
menos cansativo para os alu-
nos”, explicou Aparecida Gilio 
Pasquini.que enfatizou: “Ima-
gina o aluno estudar com o 
mesmo professor a partir das 
07:h.30min. da manhã e pa-
rar somente às 16:00 hs. Acho 
que ninguém agüentaria. Va-
mos valorizar as escolas in-
tegrais e investir, pois assim, 
em vez de ficar em casa assis-
tindo televisão ou na rua, su-
jeito a riscos sociais, o aluno 
aproveita o tempo na escola 
para aprender e desenvolver 
habilidades específicas, como 
por exemplo esportes, dan-
ças, músicas e artes. "A escola 
é um local resguardado, e os 
pais ficam tranqüilos saben-
do que os filhos têm o tempo 
ocupado com atividades dire-
cionadas e são orientados por 

profissionais especializados", 
frisou a Secretária da Educa-
ção Aparecida Gilio Pasquini.

REFORMULAÇÃO
As escolas de período in-

tegral de Nova Esperança es-
tão passando por uma ampla 
reformulação, com a contra-
tação de novos profissionais, 
entre estes professores de 
dança e pedagogos.

Outra vantagem das es-
colas de período integral é 
quanto aos pais e mães que 
precisam trabalhar fora. Não 
dá mais para se culpar por 
não conseguir acompanhar 
a vida escolar dos filhos ou 
proporcionar atividades ex-
tracurriculares que também 
são muito importantes para 
o desenvolvimento integral 
de crianças e adolescentes. O 
período integral supre essas 
necessidades e deixa os pais 
tranqüilos para trabalhar o 
dia inteiro, sabendo que os 
filhos estão praticando as ati-
vidades dentro da escola, que 
é um espaço seguro e aco-
lhedor. "É muito mais difícil 

uma criança que estuda em 
período integral se envolver 
com drogas ou ter problemas 
sociais", explicou a Secretária. 

Além dos esportes, as 
escolas de período integral 
oferecem diversas atividades 
de lazer, cultura e tecnologia 
aos alunos. “Por conta de al-

gumas inovações implantadas 
nesta administração tivemos 
um aumento de cerca de 30% 
no número dos alunos aten-
didos”, destacou a Secretária. 
Somando as duas escolas de 
período integral de Nova Es-
perança, atualmente são aten-
didos aproximadamente 330 

alunos de 1ª ao 5ª ano ou seja 
alunos de 06 a 12 anos. 

“A demanda no municí-
pio aumentou. Mesmo em 
escolas de período normal o 
acréscimo de alunos está sen-
do bastante considerável. Es-
tamos em busca de espaço e 
de recursos para a construção 
de mais uma escola em Nova 
Esperança. Se isso não for 
possível, teremos que cons-
truir mais salas de aulas nos 
locais de ensino já existentes 
para alojar a todos esses alu-
nos”, explicou Aparecida Gi-
lio Pasquini. “As vantagens 
de uma Escola de período in-
tegral é que a gente tira essa 
criança das ruas, excluindo 
assim as possibilidades deste 
se aproximar das más com-
panhias, sofrendo influências 
negativas, além da questão 
das drogas, pois se a crian-
ça está ociosa nas ruas aca-
ba sendo alvo fácil nas mãos 
dos traficantes. As vantagens 
vão desde os alunos aos pais 
e é muito bom para todos. 
O governo viabiliza recur-
sos mais facilmente para as 
escolas de período integral, 
reduzindo significativamente 
todo o processo burocrático. 
O caminho da Educação está 
traçado”, finalizou a Secretá-
ria da Educação Aparecida de 
Fátima Gílio Pasquini.

“Vamos valorizar as escolas integrais, pois assim, em vez 
de ficar em casa assistindo televisão ou na rua, sujeito a 
riscos sociais, os alunos aproveitam o tempo na escola 
para aprender e desenvolver habilidades”, explicou a 

Secretária da Educação Aparecida Gílio Pasquini.

Hauney Malacrida
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Esportes

cidadão. 
De acordo com o Chefe de 

Instrução do Tiro de Guerra, a 
apresentação simbolizou a efe-
tivação da matrícula dos atira-
dores para o corrente ano o 
ano de instrução, que teve iní-
cio no último dia 1º de março 
e o seu término previsto para 
1º de dezembro de 2012. 

A.C.P empata com o Coritiba em 
casa e joga domingo contra o 

Operário em Ponta Grossa

Atlético Paranavaí e 
Coritiba ficaram no 
empate em 2 a 2 no 

Estádio Waldemiro Wagner, 
em Paranavaí, na noite de 
quarta-feira,13, pela segun-
da rodada do segundo turno 
do Campeonato Paranaense. 
Os times seguem na parte 
debaixo da tabela do retur-
no.

O ACP foi a 14 pontos na 
classificação geral e termina 
a rodada ainda em oitavo e 
somou o primeiro ponto no 
segundo turno. O Coxa ain-
da não venceu na segunda 
fase da competição e soma 
dois pontos na classificação 
acumulada o Alviverde per-
de a liderança para o Lon-
drina, ambos tem 29 pontos, 
mas o LEC uma vitória a 
mais. O Alviverde ainda é o 
único invicto.

O gramado encharcado 
dificultava as jogadas e o lan-
ces de qualidade eram raros, 
a primeira chance do Coxa 
foi de bola parada com Julio 
Cesar, o time da casa pres-
sionava atrás do gol e conse-
guiu aos 44min de jogo, no 
cruzamento da esquerda, o 
atacante Felipe Rafael man-
dou para as redes.

No segundo tempo, o 
Coritiba foi para cima atrás 

do resultado e o goleiro Nal-
do salvava o time. O ACP 
procurava um contra ataque 
para definir o jogo. Aos 23 
min, Alex aproveitou jogada 
de Geraldo para marcar o 
empate. Cinco minutos de-
pois, o Coxa chegou a virada 
e novamente com Alex, desta 
vez em cobrança de falta com 
maestria. Mas o Vermelhi-
nho ainda empatou, Celinho 
chutou forte da entrada da 
área e deixou tudo igual de-
finindo o resultado.

O ACP volta a campo no 
domingo quando enfrenta o 
Operário, em Ponta Grossa, 
já o Coxa joga no sábado em 
Curitiba contra o Cianorte. 
Futebolparanaense.net

PARANAVAÍ 2 X 2 CORI-
TIBA 

Data: 13/03/13 – 4ª Feira
Local: Estádio Municipal Dr. 
Waldemiro Wagner Parana-
vaí 
Horário: 22:00 Horas
Árbitro: Ronaldo Parpinelli 
(FPF)
Assistentes: Luiz Henrique 
de S. S. Renesto (CBF-2) e 
Edina Alves Batista (CBF-1)
Público pagantes 421 
Renda R$ 4.020,00

O ACP do habilidoso meia Alex Ricardo 
enfrenta o Operário no próximo domingo em 
Ponta Grossa pela terceira rodada do returno

ACP: Naldo; 
Marcelo(Hesdras), Celio 
Lima, Marinho e Wesley; Cris 
Fernando, Schneider(Léo), 
Alex Ricardo e Rilber; Celi-
nho e Felipe Rafael(Robinho)
Técnico: Zezito

CORITIBA: Vander-
lei; Patric (Luccas Claro), 
Leando Almeida, Chico e 
Eltinho(Geraldo); Willian, 
Robinho, Lincoln e Alex; 
Rafinha e Júlio César(Rafael 
Silva)
Técnico: Marquinhos Santos

Alex Fernandes França

Inajá e Santo 
Antônio do Caiuá 
buscam parceria 
com a SEES

Na manhã de quarta-
-feira, 20 de feverei-
ro, o Secretário do 

Esporte do Paraná, Evandro 
Rogério Roman recebem 
em seu gabinete os prefeitos 
de Santo Antônio do Caiuá 
e Inajá acompanhados do 
assessor do deputado Teruo 
Kato, Leonardo Roncaglio.

José Alves de Almeida, 
prefeito de Santo Antônio 
do Caiuá visitou a SEES para 
conhecer os projetos espor-
tivos desenvolvidos pelo Es-
tado, os jogos oficiais e suas 
peculiaridades. Junto a ele 
o secretário de esportes do 
município, Sebastião Apare-
cido da Silva, que reforçou o 
pedido de apoio para o de-
senvolvimento do esporte.

Com o mesmo propósito 
o prefeito de Inajá, Alcides 
Elias Fernandes (Pitô) jun-
tamente com o secretário de 
administração, Ademilson 
Martins (Mimi) também 
expuseram a realidade do 

pequeno município que es-
pera do Governo do Estado 
para disseminar modalida-
des diferentes.

O secretário do esporte 
do Paraná, Evandro Ro-
gério Roman atendeu os 
prefeitos e ouviu a reivindi-
cação que cada um expôs. 
As solicitações serão ana-
lisadas junto com todas as 
outras que a SEES já rece-
beu e o secretário adiantou 
que em grande parte serão 
atendidas: "Não temos or-
çamento para construção, 
reforma ou melhoria em 
ginásios, essa verba está na 
Secretaria do Desenvolvi-
mento Urbano. Aqui temos 
o investimento no esporte 
como ferramenta de inser-
ção social, educacional e 
de saúde. Para esse tipo de 
pedido teremos em breve 
como atender os prefeitos."

COM/SEES
Jandrey Vicentin

O Secretário do Esporte do Paraná, Evandro Rogério Ro-
man entre o secretário de administração, Ademilson Martins 
(Mimi) e o prefeito de Inajá, Alcides Elias Fernandes (Pitô).

Prefeito de Santo Antônio do Caiuá - José Alves de Almeida 
(Zezinho) e Alcides Elias Fernandes (Pitô) foram recebidos 

pelo Secretário do Esporte do Paraná, Evandro Roman  

Lateral-esquerdo Juninho, do 
Palmeiras poderá ir para o Vasco

Verdão confirma o interesse do Gigante da Colina, 
mas aguarda proposta oficial. Jogador já manifestou 

vontade de ir para São Januário

Após acertar a con-
tratação do zaguei-
ro Gabriel Paulista, 

do Vitória, o Vasco poderá 
apresentar nos próximos 
dias outro reforço. Trata-se 
do lateral-esquerdo Juninho, 
do Palmeiras. O negócio tem 
envolvimento com o "acordo 
de cavalheiros" firmado entre 
as diretorias após o goleiro 
Fernando Prass se transferir 
de São Januário para o Pa-
lestra Itália no final de 2012. 

A intenção é formalizar um 
contrato de empréstimo até o 
fim do ano.

A diretoria do time pau-
lista confirmou o interesse 
cruz-maltino, mas alega que 
ainda não recebeu uma pro-
posta oficial. Por outro lado, 
Juninho já manifestou, inter-
namente, o interesse em ir 
para a equipe carioca, já que 
este ano ele perdeu a titulari-
dade para Marcelo Oliveira.

- Está muito bem encami-

nhada a questão do Juninho. 
O Brunoro (diretor-executi-
vo do Palmeiras) me pediu só 
alguns dias. Eu acho que se-
mana que vem se define isso. 
O Brunoro me garantiu que 
o jogador virá para o Vasco. 
Foi um pedido do jogador, 
que quer vir para o Vasco. 
Espero que o Juninho esteja 
também integrado ao elen-
co na próxima semana. Pelo 
menos essa foi a palavra que 
deu o Brunoro - disse o dire-
tor executivo do Vasco, René 
Simões, ao programa "Só dá 
Vasco".

Embora tenha exista a 

possibilidade da transferên-
cia, Juninho está relacionado 
para a partida do Palmeitas 
desta quinta-feira, contra o 
Paulista.

O interesse do Vasco no 
lateral-esquerdo surgiu tão 
logo Prass foi para o Pal-
meiras. O Gigante da Colina 
também desejava o atacante 
Maikon Leite, mas sua recen-
te lesão esfriou a negociação.

Juninho tem contrato com 
o Verdão até o fim de 2014. 
Seus direitos econômicos são 
fatiados em 40% para o Au-
dax, 35% BMG e 25% para o 
clube paulista. Lancenet

Osvaldo comemora Seleção e projeta 
bom papel contra “grande” Itália

Convocado para 
substituir ao lesio-
nado Lucas na Se-

leção Brasileira, o atacante 
Osvaldo, do São Paulo, não 
esconde a felicidade pela 
oportunidade  de enfren-
tar a Itália, em amistoso 
no dia 21 de março. Já na 
Argentina para o duelo do 
Tricolor contra o Arsenal, 
pela Copa Libertadores, o 
jogador pensa na respon-
sabilidade de representar 
o clube com a camisa do 
Brasil.

"Não dá pra dizer o 

quanto estou feliz, me 
emocionei. Todo jogador 
profissional trabalha para 
isso. Demorou um pouco 
pra ficha cair", comemo-
rou o atacante, que tam-
bém participará do duelo 
diante da Rússia, no dia 25. 
“Chegar à Seleção já é difí-
cil, ainda mais tendo a pos-
sibilidade de jogar contra 
uma grande Seleção como 
é a Itália. Espero represen-
tar bem o São Paulo lá na 
Seleção, dar meu máximo 
pra que possa ser chamada 
mais vezes”.

Durante treinamento 
para o importante duelo 
da Libertadores, Osvaldo 
foi parabenizado pelos jo-
gadores do elenco. A no-
tícia foi dada ao atacante 
pelo próprio treinador Ney 
Franco.

"Fiquei meio quieto 
quando soube da notícia, 
mas antes de o treino co-
meçar o Ney Franco avisou 
a todos. Imediatamente 
eles começaram a cantar 
'toca no Osvaldo que é gol', 
uma música que a torcida 
canta no estádio, e vieram 

me abraçar. Todos ficaram 
felizes com a minha convo-
cação e isso me emociona 
muito", contou.

Importante peça do es-
quema são-paulino, Os-
valdo se destaca pelas boas 
jogadas de velocidade e 
habilidade pelos lados do 
campo. Por essas caracte-
rísticas, foi chamado por 
Felipão para substituir o 
ex-companheiro Lucas, 
que sofreu lesão no tor-
nozelo esquerdo durante 
partida do Paris Saint-Ger-
main. Gazeta Esportiva
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RANGER 2001/2001 4X4 COMPLETA 4 
PORTAS branca  CAPOTA MARITIMA R$: 
37.500.00 - F: 9937-0201

F-250 Prata 2006/2007  4X4 COMPLETA 
CAPOTA MARITIMA
 TODA REVISADA FRENTE DA NOVA  
TROCA-SE MENOS VALOR R$: 77.000.00
F: 9937-0201

FIESTA 1.0 2 PORTAS 2º DONO MANUAL 
PRATA LIMPADOR E DESEMBAÇADOR 
TRASEIRO R$ 10.000.00
F:9937-0201

F-250 PRETA 6CC 2003/2003
CAPOTA MARITIMA 4 PNEUS NOVOS 
COMPLETA
R$: 60.000.00 - F: 9937-0201
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Anuncie aqui! |44| 3252-3908 | contato@jornalnoroeste.com

IMÓVEIS

VENDE:

TERRENO COM APROXIMADAMENTE 
345m2, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO,COM 
CASA DE MADEIRA, AVENIDA ROCHA 
POMBO,809 - R$130.000.00 - (44)32525200

RESIDENCIA COM 02 DORMITORIOS 
(SENDO 01 SUITE), SALA, COPA, 
COZINHA AMPLA, LAVANDERIA 
COBERTA COM 01 BWC, GARAGEM 
COBERTA, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, RUA 
CURITIBA,259 - Preço: R$ 249.000.00 - 
(44)32525200

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

APARTAMNETO COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COPA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA COBERTA, 01 VAGA CO-
BERTA NA GARAGEM
RUA FLAMENGO, 55, RESIDENCIAL 
PARÁ APTO 102,TÉRREO
Preço: R$ 135.000.00   (44)32525200

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

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

RESIDENCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITORIOS, SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, EDÍCULA
RUA PARANÁ, 646
R$170.000,00
(44)32525200

RUA GENERAL EUCLIDES BUENO, 874, 
3 QUARTOS, 1 SUÍTE, DESPENSA.
3252-1748

11 alqueires em cana, a 10km de Nova 
Esperança
9972-2438

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

Chácara com 31.131,85 m² , atrás da Coca-
mar. 9972-2438

Chácara com 30.244,80 m², frente para a 
rodovia BR 376, ao lado da Cocamar. 3252-
0012

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

Chácara com 5.200 m² no condomínio Portal 
do Sol, de esquina, cerca e entrada nova. 
9988-2677

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

Sitio de 5 alqueires com 4 alqueires e meio 
em soja e meio alqueire em eucalipto, frente 
ao asfalto, próximo ao Barão de Lucena. 
3252-0012/9972-2438

Sítio com 10 alqueires próximo a Nova Es-
perança, pasto formado, à 1.000m do asfalto. 
9972-2438

Casa 3 quartos, sala, cozinha, BWC, Gara-
gem, Laje, Quintal.
Rua Palmas,
R$ 150.000,00
9972-2438

Casa no Cidade Alta, Rua Alagoas, 56
R$ 70.000,00
9972-2438

Vende-se casa no conjunto Capelinha 
na Rua Salvador com 03 quartos, sala, 
cozinha, 01 bwc e garagem
R$ 130.000,00
9917-8239

Conjunto Capelinha, Rua Goiânia, 556, 3 
quartos, 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha, des-
pensa, 300 m², construção quase toda coberta. 
R$ 170.000,00. Aceita proposta. 9917-8239.

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA COBERTA, GARAGEM COBERTA
 RUA EUCLIDES DA CUNHA ,962
 R$470,00
 ALTO PARANÁ-PR
 (44)3252-5200

RESIDÊNCIA COM 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BWC

ALUGA:

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

Locação casa nova com 1 suite mais 2 quar-
tos, sala, BWC social, cozinha
despensa, lavanderia, próximo a faculdade
Valor R$650,00 - 9988-2677

VEÍCULOS

Astra Hatch 2004, prata, placa A, 4 portas, 
completo. R$ 25.000,00
9922-1301

Classic LS 2010, prata, único dono, 40.000 
km, trava + alarme. R$ 20.500,00
9922-1301

Corsa Classic 2003/ 2004, prata, direção 
hidraulica, vidro elétrico, travas elétricas, 
álcool, IPVA 2013 quitado. R$ 16.000,00
9922-1301

MERIVA 2010/2010 COMPLETA AUTO-
MÁTICA BRANCA 1.8
RODA DE LIGA  4 PORTAS 2º DONO R$ 
34.000,00
F:9937-0201

S-10 CABINE SIMPLES VERDE METALI-
CA COM DIREÇÃO ,CAPOTA MARITIMA 
VENDE-SE OU TRACA-SE R$: 25.000.00 
F:9937-0201

S-10 TORNADO CABINE DUPLA PRATA 
4X2 COMPLETA CAPOTA MARÍTIMA 
3º DONO TODA REVISADA EXTRIBO + 
RABICHO R$ 60.000.00
F:9937-0201

CORSA SEDAN 1998/1999 COMPLE-
TO 1.6 16V BRANCO RODA DE LIGA 
R$14.500.00
F:9937-0201

Focus Hatch Titanium 2011/2012 –  Top de 
linha, prata, 16.000 km, garantia de fábrica 
até setembro de 2014. Placa A – R$ 57.000,00
9922-1301

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

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

Casa Rua Marins Alves de Camargo, 923
Casa de Alvenaria com: 02 quartos, sala, 

Jurídico:
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Cargos comissionados. Quem 
cobra deveria dar o exemplo

Quem lida na área jurí-
dica administrativa, 
precisamente, asses-

sores de Prefeituras e Câma-
ras de Vereadores, deve estar 
abismado com a atuação do 
Ministério Público do Estado 
do Paraná, no que se refere, 
público e notório, à cobrança 
ferrenha que, através de suas 
promotorias locais, fizeram 
com os Municípios e as Câ-
maras, cujas cobranças se fi-
zeram sob ameaças de ações 
civis públicas, quanto à redu-
ção do número de servidores 
comissionados destes órgãos. 
Não obstante, o próprio Mi-
nistério Público Estadual au-
mentou o total de cargos em 
comissão da própria institui-
ção. 

Dessa forma, o Ministério 
Público do Paraná, contraria 
sua postura fiscalizadora já 
que a enviou para a Assem-
bléia Legislativa do Paraná, 
Projeto de Lei já aprovado em 
segunda discussão, naquela 
Casa de Leis, para a criação 
de 180 cargos comissionadas 
de assessor de promotoria. Os 
comissionados são cargos de 
livre nomeação e os ocupan-
tes não precisam passar por 
nenhum Concurso Público, 
ao contrário do que pregavam 
aos Municípios e as Câmara 
de Vereadores.

Com as vagas que foram 
criadas, o Ministério Público 
ultrapassa, sobremaneira, o 
próprio limite que ele próprio 
exige de outros órgãos públi-
cos para man¬¬ter a propor-
cionalidade entre funcionários 
efetivos e comissionados. Com 
a nova Lei, o Ministério Públi-
co do Paraná, passará a ter 786 
concursados contra 726 comis-
sionados.  

  O maior paradoxo, ainda, 
é que o procurador geral do 
Ministério Público do Paraná,  
alega: que o aumento se justi-
fica, pela necessidade de esta-
belecer uma estrutura mínima 
para que seja reestruturado o 
órgão, além de que, suas fun-
ções são diferentes dos outros 
órgãos, uma vez que a ativida-
de do Ministério Público não 
é somente processual, mas de 
técnica jurídica.

   Estranhamente, ainda, é o 
fato de o STF, já ter determina-
do que o número de funcioná-
rios comissionados em órgãos 
públicos não poderia ultra-
passar o número de servidores 
concursados.  

Entretanto, na contramão 
da cobrança que faz aos demais 
órgãos públicos do estado, o 
Ministério Público do Paraná 
vai aumentar o pró¬¬prio qua-
dro de comissionados, a um 
custo de R$ 760 mil por mês, 
em nome da mo¬¬dernização 
administrativa e funcional. Pelo 
projeto aprovado, o número de 

cargos em comissão subirá dos 
atuais 546 para 726. No cálculo 
dos 786 funcionários efetivos 
não estão conside¬¬rados os 
635 procuradores e promo-
tores, que são considerados 
membros e não funcionários 
da institui-ção. Numa correla-
ção, equi¬¬valem ao posto dos 
deputados na Assembléia.

É lógico que o Projeto seria 
aprovado, pois se a Assembléia 
Legislativa do Paraná pos-
sui, hoje, 1.237 vagas em co-
missão contra 486 servidores 
efe¬¬tivos, o pedido do Minis-
tério Público foi até módico. 

Ao contrário do que se pen-
sa, cargos técnicos somente se 
conseguem através de concur-
so público. Estes sim, passam 
quem tem conhecimento, o 
que não se pode atribuir co-
nhecimentos quando são feitos 
na base do apadrinhamento, ou 
da intimidade das pessoas, sem 
desmerecer, é claro, os bons 
servidores de cargos comissio-
nados.

 Tampouco se pode usar 
como subterfúgio de que os as-
sessores serão pessoas de con-
fiança.

 Isso é lamentável do ponto 
de vista democrático e moral, 
pois elimina a justa possibili-
dade de o cidadão participar de 
um processo seletivo para in-
gressar no Ministério Público. 

O Ministério Público Para-
naense tem sido considerado 
uma das instituições de maior 

Reginaldo Mazzetto Moron
Advogado, OAB/PR 23355. 
Secretario Geral Adjunto da 
OAB-PR Subseção de Nova 

Esperança-PR.
confiança da sociedade. Des-
tarte seria muito importante 
dar o exemplo de moralidade 
no aspecto da contratação de 
comissionados, além da coe-
rência de suas ações diante dos 
poderes executivo e legislativo 
municipais que também de-
pendem de profissionais com-
petentes para consolidar ad-
ministrações compromissadas 
com a qualidade de seus ser-
viços públicos. Principalmente 
porque os maiores problemas 
das administrações se referem 
ao âmbito em que vivem as 
pessoas que, na maioria, de-
pendem do Poder Público, o 
Município.

Envie suas dúvidas 
para o Espaço 

Jurídico:
contato@jornalnoroeste.com

PRECISA-SE - Vagas para homens, para 
SOLDADOR E AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO, para trabalhar na empresa PASSA-
FARO, com direito a Vale Transporte, Vale 
alimentação, Uniforme, Ginástica Laboral 
e Café da Manhã. Os interessados devem 
comparecer na Agência para preenchi-
mento da ficha de inscrição. Entrevista dia 
18/03 às 14h.
PRECISA-SE - Vagas para homens, para 
AUXILIAR DE EMPACOTAMENTO e 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO, para tra-
balhar na Usina Alto Alegre de Colorado, 
com direito a Transporte e Cesta básica. Os 
interessados devem comparecer na Agência 
para preenchimento da ficha de inscrição.
RECEPCIONISTA SECRETÁRIA - Vaga 
para mulheres, com experiência e com 2° 
grau completo, para trabalhar em foto.
PROMOTORA DE VENDAS - Vaga para 
mulheres, com 2° grau completo, para 
trabalhar em foto.
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 
Vaga para ambos os sexos, acima de 18 
anos para trabalhar em fábrica de forro de 
PVC.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Vaga 
para ambos os sexos, com 2º grau completo 
e conhecimento de informática, para traba-
lhar em fábrica de forro de PVC.
PRECISA-SE - Vagas para homens 
com disponibilidade para viagens, para 
MOTORISTA CARRETEIRO CATE-
GORIA E, MOTORISTA CARRETEIRO 
CATEGORIA C, OPERADOR DE ROLO, 
OPERADOR DE BOBCAT (MINI PÁ 
CARREGADEIRA), para trabalhar em 
empresa de Maringá, com direito a Hora 
extra, Alojamento, Alimentação, Uniforme, 
Seguro de vida, Vale-transporte. 
OPERADOR DE MÁQUINA DE 
BORDADO - Vaga para ambos os sexos, 
com conhecimento de informática, para 
trabalhar em fábrica de confecção.
RECEPCIONISTA - Vaga para homens, 
com conhecimento de informática, para 
trabalhar em hotel.
CHAPEIRO - Vaga para ambos os sexos, 
para trabalhar fazendo lanches em pizzaria.
DESENHISTA DE CARROCERIAS 
Vaga para homens acima de 18 anos, com 
experiência em SOLIDWORKS.
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEI-
RA - Vaga para homens, com experiência, 
com disponibilidade de trabalhar na região. 
(ficar em alojamento da empresa)
OPERADOR DE TORNO - Vaga para 
ambos os sexos, acima de 18 anos, com 
experiência comprovada em operação de 
torno CNC.
MONTADOR INDUSTRIAL - Vaga para 
homens com experiência na função.
SOLDADOR - Vaga para homens com 
experiência na função.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA - Vaga 
para homens com idade entre 16 e 25 anos, 
com experiência e 2º grau completo.
COMPRADOR - Vaga para ambos os 
sexos acima de 23 anos com experiência, 

2º grau e informática
PROFESSORA DE INGLÊS - Vaga para 
mulheres com superior completo, com 
disponibilidade de trabalhar nos turnos 
da manhã, tarde e noite e aos sábados 
(interessadas entregar currículo na Agência 
do Trabalhador) URGENTE
PINTOR DE AUTOS - Vaga para homens 
com experiência para trabalhar em uma 
oficina de funilaria e pintura de veículos.
FUNILEIRO - Vaga para homens com 
experiência para trabalhar em uma oficina 
de funilaria e pintura de veículos.
OPERADOR DE SUPERMERCADO 
- Vaga para homens com idade entre 19 
e 40 anos para trabalhar em Feirinha de 
Supermercado.
REPOSITOR DE MERCADORIAS 
Vaga para homens com idade entre 19 e 40 
anos, com experiência, para trabalhar em 
Supermercado.
AUXILIAR DE LAVANDERIA - Vaga 
para homens, acima de 18 anos, casados, 
para trabalhar em fábrica de confecções.
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - 
Vaga para ambos os sexos, para trabalhar 
no Frango Canção de Paranavaí.  Interessa-
dos comparecer dia 19/03 às 14h30 na Ag. 
do Trabalhador.
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 
Vaga para ambos os sexos para trabalhar 
em Abatedouro de Aves de Maringá. Inte-
ressados comparecer dia 20/03 às 14h30 na 
Ag. do Trabalhador.
MARCENEIRO - Vaga para homens, 
acima de 25 anos, com experiência e 2º 
grau completo, para trabalhar em fábrica 
de móveis.
TRABALHADOR RURAL - Vaga para 
família, para trabalhar com serviços gerais 
em propriedade rural.
TRABALHADOR RURAL - Vaga para 
3 famílias de 3 a 4 pessoas adultas, para 
trabalhar como catador de ovos e morar 
na granja. A empresa oferece cesta básica, 
almoço, roupas para o trabalho.
VENDEDOR INTERNO - Vaga para ho-
mens, com experiência para trabalhar como 
vendedor em uma auto-peças.
COBRADOR - Vaga para rapazes, acima 
de 16 anos, cursando ou que tenha ter-
minado o 2º Grau e experiência em fazer 
cobrança.
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - 
Vaga para homens, acima de 18 anos, para 
trabalhar como serviços gerais em uma 
farinheira.
MECÂNICO - Vaga para homens, com 
experiência, para trabalhar em auto-center.
ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS - 
Vaga para homens, com experiência, para 
trabalhar em fábrica de implementos.
PRECISA-SE - DESOSSADOR, MAGA-
REFE e LOMBADOR com experiência, 
para trabalhar em frigorífico com disponi-
bilidade de morar em Loanda.
CRONOMETRISTA - Vaga para homens, 
com experiência, para trabalhar em fábrica 
de confecções.

Gol GV 2011/ 2012, prata, completo, placa A, 
IPVA 2013 quitado. R$ 29.000,00
9922-1301

KOMBI 1991 VIDRAÇADA  BRANCA R$ 
10.000,00
F:9937-0201

Saveiro 1.6 ap/ 89, álcool original, em perfei-
to estado. R$ 9.000,00 -  
8812-1746

Casa Rua Osvaldo Barizon, 157 – Jardim 
São José.
Casa nova Alvenaria -Lage 03 quartos, sendo 
01 suite, sala, cozinha,bwc, àrea de serviço, 
Despensa, churrasqueira, garagem. R$750,00 
- Fone 3252-8218

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

Apartamento sobreloja - Praça Melo Paleta 
em cima Farmácia Brasil.
Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, àrea de 
serviço. Valor R$700,00 - Fone 3252-8218

Apartamento sobreloja - Praça Melo Paleta 
em cima Rosa de Ouro.
Com: 03 quartos, sendo 01 suite, sala, cozi-
nha, bwc, àrea de serviço. R$ 900,00 - Fone 
3252-8218

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

Apartamento Edifício Rio Branco, (em frente 
Colégio Sagrado Coração de Jesus)
Com Elevador, 03 quartos, sendo 01 suite, 
sala, cozinha, Bwc,área de serviço, 01 vaga de 
garagem – Valor R$800,00 – fone 9893-4114.

Apartamento Edifício Acre, (em frente Colé-
gio Sagrado Coração de Jesus)
Com 02 quartos, sala, cozinha, Bwc, área 
de serviço, 01 vaga de garagem – Valor 
R$530,00 - fone 9893-4114.

cozinha, Bwc, área de serviço, garagem. Àrea 
construida, 70 m². R$135.000,00 – Fone 
9893-4114

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

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

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

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

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

Casa de Alvenaria, Av. Paraná, 646 – com 02 
casas –
Casa da frente - 03 quartos, sala, copa, cozi-
nha, bwc, área de serviço.
Casa fundos- 02 comodos (opcional sala 
e quarto) Bwc, cozinha, área de serviço, 
churrasqueira. – Valor R$ 180.000,00 - fone 
3252-8218
Casa de Alvenaria, Av Paraná, 156
Casa de forro com +/-90 m²
03 quartos, sala, copa, cozinha, BWc, área de 
serviço, garagem. – Valor R$ 150.000,00 - 
Fone 3252-8218.

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 780 
CASA DA FRENTE-R$300,00
CASA DO FUNDO-R$250,00
(44)98685200 - PARANACITY-PR

SOBRELOJA EM EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO COM 03 DORMITÓRIOS SENDO 
01 SUÍTE, 01 BWC SOCIAL, SALA, COZI-
NHA, TERRAÇO, GARAGEM COBERTA
RUA MARINGÁ COM SANTOS DUMOND 
- R$770,00 - (44)98685200

CASA DE 02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA,GARAGEM COBERTA, BWC 
SOCIAL, RUA PIAUÍ S/N-FUNDOS
R$400,00  - (44)32525200

APARTAMENTO NO EDI-
FICIO CAICÓ COM 03 
DORMITÓRIOS,SALA,COZINHA,BWC 
SOCIAL,01 VAGA GARAGEM
R$550,00 - (44)32525200

APARTAMENTO EDIFÍCIO MARABÁ,440-
-2º ANDAR,JARDIM SANTO ANTONIO
R$450,00 + CONDOMÍNIO  (44)32525200

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

Kitnet Av.14 de dezembro, 412 - Edifico 
Centro – nº 305
Com: 01 Quarto, sala/cozinha conjugada, 
bwc, àrea de serviço
(Não tem garagem) R$350,00 - Fone 3252-
8218

Casa sito Rua Abilio José Calça, 19: com 3 
quartos, sendo 01 suite, sala, cozinha, bwc, 
área de serviço. Valor 550,00 – Fone 3252-
8218

Casa Nova- Lage - Praça Tiradentes ,22 –Vila 
Pompéia, 02 quarto, sala, cozinha, bwc social,
área de serviço, garagem, Valor 480,00 – 
Fone 3252-8218

Sala comercial , Avenida Brasil, 11 – com +/- 
25 m², com 01 Bwc – Perto da Igreja Matriz-
Valor R$450,00 - Fone 3252-8218

Sala comercial, Avenida Brasil, 19 – com +/- 
30m² - com 01 Bwc – Perto da Igreja Matriz-
Valor R$550,00- fone 3252-8218

Sala comercial Rua Lord lovat, 298 – com 
01 Bwc - Perto da Rodoviária. Valor 600,00 - 
Fone 9893-4114

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

Sala Comercial Av. Brasil, 416 - Sendo +/- 74 
m²- salão, despensa, bwc .Valor R$900,00 - 
Fone 3252-8218

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

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

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

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

CONTINUA NA PÁG. 9
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O instinto maternal 
acompanha grande parte das 
mulheres desde o nascimen-
to, a prova disto e as brinca-
deiras de ninar as bonecas 
desde a infância. Ao longo 
da vida as mulheres incluem 
a maternidade junto a suas 
perspectivas; Acontece que 
nem sempre os sonhos se rea-
lizam de acordo com os pla-
nos e, quando chega a hora 
de esperar que a gravidez 
seja constatada, nada acon-
tece. Aí surge aquela sensa-
ção de frustração na qual 
ter que enfrentar mais um 
mês de expectativa parece se 
transformar em uma eterni-
dade.

As causas que podem 
contribuir para a infertili-
dade feminina podem estar 
ligadas a distúrbios hormo-
nais que dificultam a ovula-
ção, a síndrome dos ovários 
policísticos, a endometriose, 
ou outros problemas relacio-
nados as trompas uterinas. 
Quanto à infertilidade mas-
culina, pode estar vinculada 
a problemas relacionados aos 
espermatozoides, tais como 
a ausência da produção, a 
diminuição do número dos 
mesmos, a pouca mobilidade 
ou a produção de espermato-
zoides anormais, seriam as 
causas mais comuns.

No entanto, são inúmeras 
as vezes que os casais não 
apresentam nenhuma destas 
patologias e mesmo assim a 
gravidez é tão demorada e 
aparentemente tão distante 
da realidade.

Nem sempre os proble-

mas são apenas físicos, estes 
podem ser provenientes de 
fundo emocional e toda essa 
pressão psicológica dos ami-
gos e familiares cobrando um 
bebe agrava ainda mais a si-
tuação.

Toda esta cobrança traz 
insegurança aos futuros pais 
e assim destruindo grande 
parte das possibilidades de 
sucesso da fertilização ocor-
rer naturalmente.

Quando a pressão toma 
conta o jeito é tirar o foco da 
situação, e já não se preo-
cupar mais em aguardar. A 
gestação chega quando me-
nos se espera surpreenden-
do a todos. É nesta fase de 
tranquilidade do casal que as 
chances de ocorrer à fecun-
dação aumentam de forma 
espontânea sem a utilização 
de inseminação artificial ou 
outros recursos.

A mulher que busca a 
maternidade deve inicial-
mente fazer um preparo 
psicológico onde ela se sin-
ta segura e pronta para ser 
mãe, o segundo passo é cui-
dar do corpo com uma boa 
alimentação exercícios físico 
leves para oxigenar as células 
e assim estas apresentar um 
melhor funcionamento, in-
dependentemente se a mes-
ma apresente patologias ou 
não as visitas ao medico são 
de estrema importância.

Os pais jamais devem 
perder a esperança, pois o 
amor é capaz de derrubar 
qualquer barreira que possa 
inibir ou dificultar a fecun-
dação.

Quero engravidar, 
mas não consigo!

Nova Esperança discute acessibilidade e mobilidade 
urbana visando a 5ª Conferência Nacional das Cidades

Os espaços públicos podem oferecer 
melhor acessibilidade aos pedestres. 
Não apenas visando os cadeirantes e 

portadores de necessidades especiais, 
mas também gestantes, idosos e o 

trânsito de carrinhos de bebê.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Acessibilidade e mobi-
lidade urbana signifi-
ca permitir que pes-

soas com deficiência tenham 
direito de ir e vir, mas para 
quem trabalha com o assunto  
complementa-se  a definição 
com a necessidade que nossa 
sociedade seja conscientizada 
para mudar atitudes. Garantir 
o acesso é um dever de todos 
e principalmente do governo, 
pois é através dele que são in-
seridos meios e regras, para ga-
rantir a acessibilidade de forma 
isonômica em todo o país.

Com o propósito de debater 
este tema como fase preparató-
ria da 5ª Conferência Nacional 
das Cidades, reuniram-se em 
Nova Esperança na última ter-
ça-feira, 12, nas dependências 
da Câmara Municipal, repre-
sentantes de diversos setores 
da sociedade. O coordenador 
do evento, Jean Flávio Zan-
chetti, explicou que o interesse 
da reunião era abrir a popula-
ção a discussão e pautar as difi-
culdades, soluções e propostas, 
solicitando a divulgação das 
reuniões que ainda irão acon-
tecer. A 5ª Conferência Nacio-
nal das Cidades visa atender 
as necessidades da população, 
para que de acordo com a Lei 
sejam supridas.

No ano 2000 foram cria-
das duas importantes leis para 
quem necessita de acessibilida-
de, a Lei nº 10.048 que dá prio-
ridade de atendimento

as pessoas que a lei especi-
fica e a Lei nº 10.098 que esta-
belece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da 
acessibilidade. Foi um enorme 
avanço estas leis porque criou 
no Brasil uma regra universal e 
uniforme que deve ser adotada 
por todos  os municípios sem 
exceção. Em 2004 foi criado 
um programa do governo fede-
ral chamado “Brasil Acessível” 
que procura estimular gover-
nos municipais e estaduais a 
desenvolver medidas que ga-
rantam a acessibilidade para 
pessoas com algum tipo de res-

trição de mobilidade e deficiên-
cianos sistemas de transporte, 
equipamentos urbanos e loco-
moção publica. 

ARQUITETURA
A arquiteta Mônica Yama-

O coordenador do evento Jean Flávio Zanchetti, explicou que o 
interesse da reunião era abrir a população a discussão e pautar 
as dificuldades, soluções e propostas, solicitando a divulgação 

das reuniões que ainda irão acontecer.

moto apresentou o tema, aces-
sibilidade para os deficientes 
físicos e idosos para subirem 
e descerem de calçadas, terem 
acesso a banheiros públicos 
com espaço e equipamentos 

adequados. Foi mencionado 
que a mesma está tentando ade-
quar os projetos. O tema defi-
ciência visual foi levantado, o 
qual tem por objetivo suprir as 
dificuldades que os deficientes 
visuais têm relativo a acesso a 
calçadas quebradas e com ele-
vações feitas pelos proprietá-
rios de imóveis, bem como em 
áreas com obras em andamen-
to, cujo material fica exposto 
nas calçadas e até mesmo nas 
ruas. Foi solicitada informação 
sobre uma Lei que especifique o 
modelo da calçada, a qual ain-
da não foi criada. A fiscalização 
foi outro tema abordado. Pelo 
coordenador foi dito que tais 
temas serão apresentados na 5ª 
Conferência das cidades. Dan-
do continuidade foi menciona-
do que pela APAE a um projeto 
no qual visa atender as necessi-
dades de acesso, a deficientes. 
Outro tema abordado foi a fal-
ta de sinalização relativo à área 
de acesso restrito a deficientes 
e idosos, bem como a falta de 
sinalização e conscientização 
da população relativo ao trân-
sito. Temas como instalação de 
câmeras em escolas, no centro, 
entradas e saídas da cidade; de-
mora dos Bancos relativos ao 
atendimento ao público; a cons-
trução de quebra-molas perto 
de escolas, contratação de um 
técnico de trânsito para ajudar 
os engenheiros com o sistema 
viário foram apresentados. En-
cerrada a reunião, ficaram os 
presentes convidados a compa-
recerem na próxima terça-feira, 
19, cujo tema a ser discutido 
será Educação e Cultura.

Representantes de diversos setores da comunidade discutiram o 
tema acessibilidade e mobilidade urbana

Fotos: Alex Fernandes França

Astra Hatch 2004, prata, placa A, 4 portas, 
completo. R$ 25.000,00
9922-1301

Classic LS 2010, prata, único dono, 40.000 
km, trava + alarme. R$ 20.500,00
9922-1301

Corsa Classic 2003/ 2004, prata, direção 
hidraulica, vidro elétrico, travas elétricas, 
álcool, IPVA 2013 quitado. R$ 16.000,00
9922-1301

Focus Hatch Titanium 2011/2012 –  Top de 
linha, prata, 16.000 km, garantia de fábrica 
até setembro de 2014. Placa A – R$ 57.000,00
9922-1301

Gol GV 2011/ 2012, prata, completo, placa A, 
IPVA 2013 quitado. R$ 29.000,00
9922-1301

Município sedia o Encontro do Fórum Regional 
dos Direitos da criança e adolescente

Na tarde do dia 12 
de Março de 2013, 
aconteceu na Se-

cretaria Municipal de Assis-
tência Social a reunião itine-
rante do Fórum Regional dos 
Direitos da Criança e Ado-
lescente onde se reuniram 
cerca de 40 pessoas, repre-
sentantes das organizações 
relacionadas a área da crian-
ça e do adolescente, Conse-
lhos Tutelares e municípios 
da região. O evento contou 
com a presença do Vice- Pre-
feito Fábio Yamamoto que 
ressaltou a empenho da atual 
administração ao que se refe-
re às políticas públicas e efe-
tivação dos direitos voltados 
a infância e juventude.

O Fórum DCA é um espa-
ço democrático da sociedade 

civil dedicado à articulação e 
mobilização, sem distinções 
religiosas, raciais, ideológicas 
ou partidárias, onde é discu-

tido assuntos relacionados à 
defesa e garantia dos direitos 
da criança e adolescente. 

Assessoria de Imprensa

O Vice- Prefeito Fábio Yamamoto ressaltou a empenho da atual 
administração ao que se refere às políticas públicas e efetiva-

ção dos direitos voltados a infância e juventude

Alex Fernandes França

A reunião itinerante do Fórum Regional dos Direitos da Criança e 
Adolescente teve a participação de um bom público

NOVA ESPERANÇA
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Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste do Paraná – Sicoob 

Noroeste do Paraná. 
 

CNPJ: 05.772.229/0001-68 
 

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste do 
Paraná – Sicoob Noroeste do Paraná no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 5.625 ( cinco mil 
seiscentos e vinte e cinco cooperados) , para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, 
a realizar-se no Palácio de Cristal, na BR 376 – Km 105 – Jardim Morada do Sol, na 
cidade de Paranavaí, PR, local este fora de sua sede, pois a sede não comporta todos os 
associados, no dia 22 de março de 2012, às 18:00 horas, com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos associados em condições de votar; ou às 19:00 (dezenove) horas, em 
segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados em condições 
de votar, ou em terceira e última convocação, às 20:00 (vinte) horas, com um mínimo de 
10 (dez) associados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: 
 
1- Prestação de contas dos órgãos da administração compreendendo: 
 

a) Relatório de gestão; 
b) Balanço do exercício; 
c) Demonstrativo de Resultados; 
d) Demais demonstrativos contábeis exigidos pelas normas de contabilidade e órgãos 
oficiais; 
e) Parecer da Auditoria Externa; 
f) Parecer do Conselho Fiscal. 
 

2- Destinação das sobras apuradas no exercício; 
3- Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras; 
4- Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros da 
Administração e Conselho Fiscal; 
5- Apresentação do Planejamento das atividades da Cooperativa; 
6- Outros Assuntos. 
 
 
 

          Paranavaí, 08 de março de 2013. 
 
 

Hélio Kazuo Nakatani 
Diretor Presidente 

 

E-mail: jornalnoroeste@jornalnoroeste.com
IMPRESSÃO: Editora Central Ltda
CNPJ: 76.123.397/0001-70

PROGRAMAÇÃO VISUAL:
Hauney Malacrida - Jornal Noroeste
* O JN não se responsabiliza por conceitos 
emitidos em artigos assinados

CNPJ 02.196.872/0001-00
JORNAL NOROESTE

Allexander Fernandes França, Osvaldo da Costa 
Paiva Filho e José Antônio Rodrigues da Costa

DIRETORES PROPRIETÁRIOS

Dr. Luiz Carlos Marques Arnaut OAB 24.889 - PR
Fone: (44) 3026-6680

CONSULTORIA JURÍDICA

Nova Esperança, Alto Paraná, Atalaia, Presidente 
Castelo Branco, Floraí, Uniflor, Cruzeiro do Sul, 

Paranacity, Colorado, São João do Caiuá e Santo 
Antônio do Caiuá, Doutor Camargo e Ivatuba

CIRCULAÇÃO

R. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 354 - Sala 101   
Nova Esperança - PR

FONE/FAX: (44) 3252-3908

EXPEDIENTE

COROLLA 2007/2007 XEI COMPLETO 
AUTOMÁTICO RODA DE LIGA 2º DONO 
R$ 35.000,00
F:9937-0201

Ducato 2008/2009, estendida, 2.8, turbinada, 
interculada, prata, único dono. R$70.000,00. 
9917-8239, falar com Cláudio.

PALIO WEEKEND 2006/2007 VERMELHA 
4 PORTAS COMPLETA 1.8 HLX
1º DONO R$ 27.000.00
F:9937-0201

Palio celebration economy 2009/2010 com-
pleto 1.0 prata 4 portas , manual 2º dono flex 
R$: 23.800.00 - f: 9937-0201

L200, 2004/2004, HPE, Diesel, 4x4, cabine 
dupla, manual, cor prata - R$ 38.000,00, 
ACEITO TROCA MENOR VALOR APÓS 
AVALIAÇÃO. 9922-1301

Vende-se uma moto Twister modelo 
2007/2008
Valor R$ 6.500,00 - Particular
Cor: Cinza
Fone para contato: 9950-7293

Prefeito Fausto recebe 
viatura OKM e anuncia 

investimentos na 
segurança em Floraí

Durante visita do 
governador Beto 
Richa, na abertura 

da 42ª expo-Paranavaí, o 
prefeito de Floraí e seu vice 
estiveram com o deputado 
Evandro Junior que entre-
gou  01 viatura para o mu-
nicípio, viabilizada através 
do Governador.

Segundo o prefeito 
Fausto Herradon, em 60 
dias de administração o 
município já vem adotan-
do medidas para melho-
rar a segurança de Floraí. 
Além do trabalho para a 

Blog do Jozzu

implantação da Guarda 
Municipal que irá desafo-
gar o trabalho da Polícia 
Militar, o prefeito anuncia 
também projeto para via-
bilizar câmeras em pontos 
estratégicos da cidade e 
o aumento do efetivo em 
parceria com a Polícia de 
Paranavaí.

“A chegada desta nova 
viatura, nos faz acreditar 
que o trabalho só está co-
meçando e contamos com 
o empenho de todos para 
os investimentos em segu-
rança. Concluiu o prefeito.
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A Semana...

Entrevistada: Caroline Herrero
Viagem de Navio

Bruna: Como é viajar de 
navio? Em qual navio você 
foi?

Caroline: Fazer um cruzei-
ro é interessante, pois você tem 
a oportunidade de conhecer 
vários lugares e desfrutar das 
delicias do navio. Fui no navio 
Msc Fantasia.

Bruna: Fale um pouco so-
bre o navio. Você recomenda o 
passeio para pessoas de todas 
as idades?

Caroline: Sim, inclusive fa-
mílias com crianças. A organi-

zação do Msc é incrível, crian-
ças pequenas tem uma equipe 
de Recreação. Esta equipe é 
formada de pessoas preparadas 
que ficam cuidando da crian-
çada para que os pais também 
possam aproveitar o passeio. 

O navio possuía várias lan-
chonetes, teatros, cinema 4D 
e simulador de fórmula 1. O 
navio comportava, 5 restau-
rantes, 4 piscinas e 12 jacuzzis 
(banheiras quentes de hidro-
massagem), cafés e lojas. Sem 
contar que nas lojas, no último 
dia do Cruzeiro eles colocavam 
cremes, bolsas, relógios de 30 á 

50% de desconto!
Dentro do navio cada noi-

te tinha um tema em especial, 
como a noite de gala, noite ita-
liana, noite tropical com comi-
das típicas e festas.

Bruna: Muitas pessoas têm 
medo de viajar de navio por 
se sentirem mal. Você sentiu 
algum tipo de tonturas? Tinha 
estrutura médica lá?

Caroline: No primeiro dia 
eu senti um pouco de enjôo, 
mas no segundo dia você já 
vai se adaptando. O navio tem 
uma equipe médica, eles fazem 
um treinamento de salva vidas 
no primeiro dia com todos que 
estão á bordo, caso ocorra algu-
ma emergência. 

Bruna: Você foi em grupo 
ou sozinha?

Caroline: Fui em um grupo. 
Nós saímos com um ô nibus de 
Nova Esperança até o Porto de 
Santos, com a Excursão da Iva-
lina Grespan. Nesta excursão 
havia pessoas do Pará, Mato 
Grosso do Sul, Umuarama e 
Nova Esperança. Algumas pes-
soas que foram aqui da cidade: 

Gabriella Abdalah, Tiana do 
Restaurante Rizzo, Rafael e Ga-
briel Picoli entre outras pessoas 
da cidade.

Bruna: Conte-nos um pou-
co da viagem?

Caroline: Foi uma viagem 
de sete dias. A cada parada era 
um dia de navegação. Fomos a 
tarde, dia 23 de fevereiro. Fo-
mos daqui de Nova Esperança 
ao Porto de Santos.

No dia seguinte estávamos 
em Búzios/RJ. 

Búzios é um lugar lindo e 
calmo... No qual já recebeu vá-
rios artistas, uma delas a Bri-
gitte Bardot e JK. Búzios é um 
paraíso, fizemos um tour pela 
cidade conhecendo todas as 
praias, e fizemos um passeio de 
escuna.

Búzios com Bridget Bardot/RJ
Na segunda-feira ficamos 

navegando. Terça-feira che-
gamos em Salvador/BA, uma 
cidade histórica onde pude-
mos deliciar o acarajé e ir até 
algumas praias e praças típicas 
na cidade, vimos o Elevado e o 
Mercadão.

Dormimos uma noite lá em 
Salvador e saímos pela manhã 
de quarta-feira, retornando 
sentido sul. Na quinta-feira 
chegamos em Ilha Grande/RJ 
que é um vilarejo super fofo. Fi-
zemos o passeio de escuna, co-
nhecemos a Lagoa Azul e apre-
ciamos o trabalho artesanal que 
eles tanto se dedicam lá.

Na sexta feira estávamos re-
tornando ao Porto de Santos no 
qual desembarcamos no sába-
do cedo (2 de março).

Bruna: Teria algum lugar 
que você não recomenda?

Caroline: Não, a viagem foi 

perfeita Bruna. Todos os luga-
res que paramos foram legais de 
conhecer até porque Búzios e 
Salvador são cidades históricas 
e Ilha Grande uma cidade que 
embora pequena é  ao mesmo 
tempo encantadora. Em Ilha 
Grande se faz muitos passeios 
com lanchas, mergulhos...

Bruna: Qual o tipo de rou-
pa a ser levada em um cruzei-
ro?

Caroline: No navio tem al-
gumas noites temáticas, como 
por exemplo, a “Noite Tropical”, 
com roupas leves e coloridas. A 
“Noite de Gala” com roupa es-
porte fino. Mas na maior parte 
do tempo usamos roupas leves, 
roupas de praia. Inclusive nos 
passeios vamos com alguma 
roupa mais a vontade com tra-
jes de banho.

Bruna: Diante de tantas 
maravilhas, teria algum lugar 
que você mais gostou?

Caroline: Ah, em Salvador 
eu conheci a Igreja Nossa Se-
nhora do Bonfim, na qual eu 
me encantei demais. Um lugar 
lindo em Salvador, todos de-
veriam conhecer e amarrar os 

seus pedidos!!!
Bruna: Carol, você é menor 

de 18 anos. Qual o procedi-
mento para viajar em excur-
são?

Caroline: Bruna, é necessá-
ria uma autorização dos pais e 
também um responsável na ex-
cursão.

***Agradecemos a en-
trevista Caroline. Caso você 
queria nos contar sua viagem 
entre em contato conosco pelo 
email contato@jornalnoroeste.
com***

Ilha Grande/RJ

Porto de Santos/SP

Búzios com Bridget Bardot/RJ Salvador/BA

Ele com certeza já fez 
a alegria de muitas 
pessoas. Famílias 

já saíram para passear a 
bordo do carro que para 
eles era motivo de orgu-
lho. Já levou pessoas para 
o trabalho mas também 
para a igreja. Quem sabe, 
rodou muitos e muitos 
quilômetros. No seu lan-
çamento os publicitários 
da época comparavam ao 
Quociente de  Inteligên-
cia, pois de acordo com 
a classificação, QI acima 
de 140 leva a pessoa a ser 
considerada como um 
“gênio”.

Hoje está abandona-
do. Digno de um ferro 
velho, o “Fiat 147”, ain-
da transmite uma men-
sagem para todos que 
passam por onde ele se 
encontra num municí-
pio da região. Essa frase 
talvez evitaria muitos 
problemas e até mes-
mo inúmeras ações que 
abarrotam o Judiciário, 
pois se cada um seguisse 
a risca  o ditado estam-
pado no vidro traseiro 
do 147 a vida seria muito 
melhor, já que: 

“Deus deu a vida 
para cada um cuidar 

da sua”.

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

Pitô - Prefeito de Inajá

OLÍRIO Dias dos Santos 
- Assessor de Gabinete 

P.M.N.E

Cleber - Secretário da 
Saúde de Inajá

Pedro Radade - 
Empresário

Fotos: Divulgação
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Empossada nova diretoria da OAB Nova Esperança

A nova diretoria da OAB 
Nova Esperança, presidi-
da pelo advogado Edson 

Olivatti, foi empossada na manhã 
de sexta-feira, 08 de março, em 
solenidade prestigiada por advo-
gados e autoridades locais. 

O evento contou com a pre-
sença do vice-presidente da OAB 
Paraná, Cássio Telles, e do diretor 
da Caixa de Assistência dos Advo-
gados do Paraná (CAA-PR), José 
Carlos Dias Neto.

O cerimonial foi conduzido 
por Ivanildo Santos que convidou 
as seguintes autoridades para a 
mesa de honra do evento. A pro-
motora de justiça - dra. Maria 
Sônia Freire Garcia; o advogado 
- dr. José Carlos Dias Neto, o vice-
-presidente da OAB/ Seção Para-
ná – Cássio Telles, o presidente da 
OAB Nova Esperança – advogado 
Edson Olivatti e o juiz de direito 
da Vara Criminal da Comarca  - 
dr. Fernando Simões.

Durante o seu discurso de 
posse, o presidente da OAB sub-
seção Nova Esperança, advogado 
Edson Olivatti destacou o traba-
lho realizado pela equipe anterior, 
lembrou das bem aventuranças 
bíblicas e enfatizou que o vigor e 
disposição irão continuar nesta 
gestão. “Nossa subseção é com-
posta por homens e mulheres 
de boa vontade, que não medem 
esforços para unir e valorizar a 
classe. Na OAB ninguém recebe 
remuneração, porém, todos se 
dedicam com afinco para fazer 
o melhor pela ordem e acima de 
tudo pela classe que passa a ser 
mais valorizada com uma OAB 
forte e atuante na comunidade. 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Serão mais três anos de muitos de-
safios em busca da valorização dos 
advogados, além do término da 
construção de nossa sede própria. 
Espero que tenha todas as chances 
de fazer um bom mandato com o 
apoio dos demais colegas”, frisou 
Olivatti.

Por sua vez, o vice-presidente 
da OAB seção Paraná - Cássio 
Telles, na ocasião representando 
o presidente da Ordem - Juliano 
Breda, salientou “hoje a OAB do 
Paraná conta com 25 mil advo-
gados em 47 subseções no Esta-
do, viemos ao interior conhecer 
as boas práticas da advocacia. A 
diretoria que hoje é empossada 
demonstra a união, pois reúne ad-
vogados de Colorado, Paranacity e 
da sede Nova Esperança. A missão 
da OAB é contribuir para o en-
grandecimento da sociedade local, 
e, essa unidade demonstrada aqui 
serve de exemplo e deve existir 
em todos os âmbitos daqueles que 
atuam na busca da justiça. A OAB 
busca sempre a jurisdição rápida, 
de forma célere, por isso tem como 
papel servir a sociedade, prova é a 
luta que a Ordem travou na apro-
vação da ficha limpa, a criação do 
observatório social, pois existe 
uma demanda social por justiça. 
Felicito o presidente empossado 
Edson Olivatti, reconduzido ao 
cargo para mais três anos, com 
certeza isso acontece pelo fato de 
ter grangeado a confiança dos de-
mais colegas”, enfatizou o vice pre-
sidente da OAB Paraná

A nova diretoria da entidade 
é composta pelos advogados Ed-
son Olivatti (presidente), Antonio 
Cardin (vice-presidente), Eliza-
beth Massumi Toi (secretário-ge-
ral), Reginaldo Mazzetto Moron 
(secretário-adjunto) e Mauro Yu-
taka Aida (tesoureiro).

A OAB Nova Esperança foi 
criada há 19 anos. A subseção 

Fotos: Hauney Malacrida

A OAB Nova Esperança distribuiu botões de 
rosas às advogadas da subseção em homenagem 

ao Dia Internacional da Mulher

A Promotora de justiça - dra. Maria Sônia Freire Garcia; o 
advogado - dr. José Carlos Dias Neto, o vice-presidente da 
OAB/ Seção Paraná – Cássio Telles, o presidente da OAB 

Nova Esperança – advogado Edson Olivatti e o juiz de direito 
da Vara Criminal da Comarca  - dr. Fernando Simões, durante 

a sessão de posse da nova diretoria 2013/ 2015.

A nova diretoria da entidade é composta pelos advogados 
Edson Olivatti (presidente), Antonio Cardin (vice-presidente), 
Elizabeth Massumi Toi (secretário-geral), Reginaldo Mazzetto 
Moron (secretário-adjunto) e Mauro Yutaka Aida (tesoureiro).

Sede própria
Após a cerimônia de posse, as autoridades visitaram 
as obras da sede própria da OAB Nova Esperança. 
O prédio, projetado especialmente para atender às 
necessidas da classe está em local estratégico, em 
frente ao Fórum na rua Marins Alves de Camargo e 
possui uma área de 579 metros quadrados. A obra 
está sendo executada pela Construtora Manzotti. 
De acordo com o presidente da OAB – subseção 
Nova Esperança, “o prédio oferecerá diversos 

serviços em um espaço digno da importância da 
região”, analisou Edson Olivatti.

Após a solenidade, as autoridades acompanhadas do 
engenheiro civil Eduardo Manzotti visitaram a obra 

da sede da OAB subseção Nova Esperança que está 
sendo executada pela Construtora Manzotti

“Nossa subseção é composta por homens e mulheres de 
boa vontade, que não medem esforços para unir e valorizar a 

classe”, enfatizou o presidente Edson Olivatti

atende os profissionais da advo-
cacia das seguintes cidades: Co-
lorado, Santo Inácio, Paranacity, 
Cruzeiro do Sul, Uniflor, Flórida, 
Atalaia, Presidente Castelo Bran-
co, São Carlos do Ivaí, Floraí, Ou-
rizona, Jardim Olinda, Itaguajé, 
Paranapoema, Santa Inês, Inajá, 

Lobato, Ângulo e São Jorge do Ivaí, 
além da cidade sede.

No mesmo dia, a OAB Nova 
Esperança distribuiu botões de ro-
sas às advogadas da subseção em 
homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher. As mulheres represen-
tam 43% da OAB Paraná.

seus pedidos!!!
Bruna: Carol, você é menor 

de 18 anos. Qual o procedi-
mento para viajar em excur-
são?

Caroline: Bruna, é necessá-
ria uma autorização dos pais e 
também um responsável na ex-
cursão.

***Agradecemos a en-
trevista Caroline. Caso você 
queria nos contar sua viagem 
entre em contato conosco pelo 
email contato@jornalnoroeste.
com***
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18º Jantar de aniversário do Jornal Noroeste
Em apenas 2 anúncios, 

mais de 70 convites 
vendidos.

O que é tradicional-
mente  um sucesso, 
está mais uma vez 

se confirmando, em ape-
nas dois anúncios mais de 
70 convites foram vendidos 
para o mega evento que será 
o Jantar de 18º aniversário 
do Jornal Noroeste, dia 29 de 
junho no Amazon Eventos. 
Empresários, políticos, colu-
náveis e colaboradores, con-
firmando presença no evento 
mais badalado da sociedade 
novaesperancense.
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