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Vasta programação faz alusão
aos 42 anos de Nova Santa Rosa

 Neste mês de abril, o município de Nova Santa Rosa comemora seus 42 anos de emancipação político-
administrativa. Por este motivo, durante todo o mês, a administração juntamente com a sociedade

organizada promoveu eventos que marcam a data. A escolha da Miss Nova Santa Rosa 2018/2019 também
fez parte da programação. E a beleza máxima do município agora é representada por Thaline Nataliane

Valiente. A programação segue até o domingo (29). PÁGINA 03

ENTREVISTA
Prefeito Norberto
Pinz parabeniza
os pioneiros e
munícipes pelo

progresso
do município

PÁGINA 02
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O PREFEITO NOVA-SANTA-ROSENSE ENALTECE AS CONQUISTAS
E O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

“A população e os
pioneiros estão de

parabéns por acreditar
em Nova Santa Rosa”

Noberto Pinz

Neste ano,Neste ano,Neste ano,Neste ano,Neste ano,
inclusive, váriasinclusive, váriasinclusive, váriasinclusive, váriasinclusive, várias

propriedadespropriedadespropriedadespropriedadespropriedades
novas surgiram,novas surgiram,novas surgiram,novas surgiram,novas surgiram,
e nelas tambéme nelas tambéme nelas tambéme nelas tambéme nelas também

se iniciouse iniciouse iniciouse iniciouse iniciou
investimentosinvestimentosinvestimentosinvestimentosinvestimentos

O município de Nova Santa Rosa comemora mais um ano de emancipação político
administrativa neste mês de abril, são 42 anos. Em meio a história, está o prefeito da
cidade, Norberto Pinz. Sua atual administração ao lado do vice-prefeito Noedi Hardt
iniciou no dia 1º de Janeiro do ano passado e segue até 31 de dezembro de 2020. É a

terceira vez em que Norberto está frente à administração da prefeitura.
No início deste mandato, o prefeito declarou que se sente mais forte e mais experiente para

administrar o município. Além disso, para Norberto, é imprescindível a parceria entre o
executivo, o legislativo, as entidades, empresas e sociedade para o desenvolvimento local.

Neste mês, o jornal Tribuna do Oeste preparou uma edição especial para comunidade
do município considerado a joia do oeste. Foram englobadas entrevistas focadas nas

conquistas destes 42 anos de Nova Santa Rosa. Pinz destaca a importância dos pioneiros.

TRIBUNA DO OESTE:TRIBUNA DO OESTE:TRIBUNA DO OESTE:TRIBUNA DO OESTE:TRIBUNA DO OESTE:
CCCCComo o Sromo o Sromo o Sromo o Sromo o Sr. a. a. a. a. avvvvvalialialialialia o desa o desa o desa o desa o desenenenenenvvvvvol-ol-ol-ol-ol-
vimento do município devimento do município devimento do município devimento do município devimento do município de
Nova Santa Rosa, quandoNova Santa Rosa, quandoNova Santa Rosa, quandoNova Santa Rosa, quandoNova Santa Rosa, quando
este alcança os 42 anos deeste alcança os 42 anos deeste alcança os 42 anos deeste alcança os 42 anos deeste alcança os 42 anos de
emancipação?emancipação?emancipação?emancipação?emancipação?

NORBNORBNORBNORBNORBERERERERERTTTTTO PO PO PO PO PINININININZZZZZ ::::: Vejo
Nova Santa Rosa num cresci-
mento muito bom. A popula-
ção e os pioneiros estão de pa-
rabéns por acreditar nesta ci-
dade e, inclusive na minha ad-
ministração. O município têm
se destacado devido à agricul-
tura, o comércio e a indústria.
Trabalhamos para que a nos-
sa cidade se destaque e a po-
pulação tenha um bom lugar
para viver.

Qual a importância dosQual a importância dosQual a importância dosQual a importância dosQual a importância dos
pioneiros na fundação e cri-pioneiros na fundação e cri-pioneiros na fundação e cri-pioneiros na fundação e cri-pioneiros na fundação e cri-
ação do município?ação do município?ação do município?ação do município?ação do município?

A grande preocupação dos
pioneiros que vieram para cá
era a educação e a religião. Tra-
balhavam muito na construção
de escolas e igrejas para que os
filhos tivessem instrução e fé
para trabalhar no desenvolvi-
mento do município de Nova

Santa Rosa.

QQQQQue aue aue aue aue avvvvvalialialialialiaçaçaçaçação o Srão o Srão o Srão o Srão o Sr. fa. fa. fa. fa. faz dz dz dz dz daaaaa
economia do município? Oeconomia do município? Oeconomia do município? Oeconomia do município? Oeconomia do município? O
que sustenta essa terra eque sustenta essa terra eque sustenta essa terra eque sustenta essa terra eque sustenta essa terra e
quais as perspectivas futu-quais as perspectivas futu-quais as perspectivas futu-quais as perspectivas futu-quais as perspectivas futu-
ras?ras?ras?ras?ras?

Quando assumimos o go-
verno em 2005, nosso grande
incentivo, além da indústria e
comércio foi principalmente
na agricultura, em fixar o ho-
mem no campo, mostrar aos
filhos que é importante conti-
nuar o trabalho dos pais. Hoje
temos muitos resultados des-
ses esforços. Há grande inves-
timento na suinocultura, so-
mos o 3º município do Estado
do Paraná que tem a economia
baseada nessa área. Neste ano,
inclusive, várias propriedades
novas surgiram, e nelas tam-
bém se iniciou investimento na
avicultura e na bacia leiteira.
Sem dúvida nenhuma, em
breve, a 4ª economia do nosso
município será a piscicultura.

O SrO SrO SrO SrO Sr. é pr. é pr. é pr. é pr. é prefeitefeitefeitefeitefeito de No de No de No de No de Nooooovvvvvaaaaa
Santa Rosa pela terceira vez.Santa Rosa pela terceira vez.Santa Rosa pela terceira vez.Santa Rosa pela terceira vez.Santa Rosa pela terceira vez.

QQQQQue conquisue conquisue conquisue conquisue conquista o Srta o Srta o Srta o Srta o Sr. cons. cons. cons. cons. conside-ide-ide-ide-ide-
ra como a mais enfática des-ra como a mais enfática des-ra como a mais enfática des-ra como a mais enfática des-ra como a mais enfática des-
te período em que governa ote período em que governa ote período em que governa ote período em que governa ote período em que governa o
município?município?município?município?município?

Tivemos várias conquistas
importantes. Reformulamos
todos os postos de saúde de
Nova Santa Rosa, ampliamos o
hospital Lar Belém. Fizemos
um posto de saúde novo em
cada um dos três distritos. Ou
seja, tivemos um grande avan-
ço nessa área. Temos a acade-
mia da criança e da mulher
aqui na cidade. Também traba-
lhamos na construção da su-
per creche e, claro, já temos ne-
cessidade de construir outra,
estamos planejando a obra.
Auxiliamos na instalação de
indústrias, retomamos o auxí-
lio e o incentivo aos agriculto-
res. Promovemos a melhoria de
estradas. Todas as conquistas
tornam o município melhor.

O que pensar de NovaO que pensar de NovaO que pensar de NovaO que pensar de NovaO que pensar de Nova
Santa Rosa daqui para fren-Santa Rosa daqui para fren-Santa Rosa daqui para fren-Santa Rosa daqui para fren-Santa Rosa daqui para fren-
te? Qual é o horizonte? Quaiste? Qual é o horizonte? Quaiste? Qual é o horizonte? Quaiste? Qual é o horizonte? Quaiste? Qual é o horizonte? Quais
são os projetos futuros?são os projetos futuros?são os projetos futuros?são os projetos futuros?são os projetos futuros?

Temos vários projetos em

 Norberto Pinz, prefeito de Nova Santa Rosa, em seu 3º mandato

mente. Recentemente, assina-
mos grandes convênios. Um
deles com a Itaipu Binacional
para colocar pedras irregulares
nas estradas que necessitam.
Também, temos grande vonta-
de de colocar asfalto sobre os
trechos com pedras irregula-
res, este é outro convênio pre-
visto para ser assinado com a
Itaipu Binacional. Além disso,
projetamos a tubulação do mu-
nicípio e estamos concretizan-
do esta obra juntamente com o
tratamento de esgoto para ofe-
recer aos munícipes melhor
qualidade de vida.

Deixe sua mensagemDeixe sua mensagemDeixe sua mensagemDeixe sua mensagemDeixe sua mensagem
para a comunidade de Novapara a comunidade de Novapara a comunidade de Novapara a comunidade de Novapara a comunidade de Nova
Santa Rosa.Santa Rosa.Santa Rosa.Santa Rosa.Santa Rosa.

Quero parabenizar o muni-
cípio pelos 42 anos, agradecer
aos nossos pioneiros e aos que
chegaram depois e estão de fa-
zendo a diferença e torcendo
para que a cidade seja cada vez
melhor. Que possamos, real-
mente, ter uma Nova Santa
Rosa abençoada todos os dias,
com muita paz e saúde.

DARIO LOCH

‘‘ ‘‘

QueQueQueQueQue
possamos,possamos,possamos,possamos,possamos,

realmente, terrealmente, terrealmente, terrealmente, terrealmente, ter
uma Nova Santauma Nova Santauma Nova Santauma Nova Santauma Nova Santa
Rosa abençoadaRosa abençoadaRosa abençoadaRosa abençoadaRosa abençoada

todos os dias,todos os dias,todos os dias,todos os dias,todos os dias,
com muita paz ecom muita paz ecom muita paz ecom muita paz ecom muita paz e

saúde.saúde.saúde.saúde.saúde.

‘‘

‘‘



Nova Santa Rosa comemora seus
42 anos durante todo o mês de abril
Concursos de
beleza, jantares,
cultos,
apresentações
culturais e
gastronomia
marcam o
aniversário do
município
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     Neste domingo (29), Nova
Santa Rosa comemora 42 anos
de emancipação político-admi-
nistrativa. Por este motivo, du-
rante todo o mês várias ativida-
des foram realizadas pela prefei-
tura em parceria com conselhos,
associações e secretarias.

Noite dos Corais e CultoNoite dos Corais e CultoNoite dos Corais e CultoNoite dos Corais e CultoNoite dos Corais e Culto
FraternalFraternalFraternalFraternalFraternal

O primeiro evento alusivo
aos 42 anos do município ocor-
reu no dia 08, no Teatro Muni-
cipal Gustavo Fischer. Grande
público entre jovens e idosos
prestigiaram músicas religiosas
e de louvor em uma Noite de
Corais e Culto Fraternal. O pas-
tor Wanderlei Olivo, secretário
do Conselho de Ministros pro-
feriu uma mensagem.

Concurso de MissConcurso de MissConcurso de MissConcurso de MissConcurso de Miss
O concurso de Miss Nova

Santa Rosa é realizado a cada
dois anos. Dentre as seis candi-
datas participantes da edição
2018/2019, Thaline Nataliane
Valiente foi eleita a representan-
te da beleza máxima na noite do
último dia 20. O título de 1ª Prin-

cesa foi para Jennifer Monique
Ikert, de 2ª Princesa para Karo-
layne Aline Pereira Motta e o tí-
tulo de Miss Simpatia, escolhi-
do entre as próprias candidatas
por meio de voto secreto, foi
para Nicoli Patricia Schewe.

TTTTTeeeeeaaaaatrtrtrtrtro e filmeo e filmeo e filmeo e filmeo e filme
Na segunda-feira (23), o De-

partamento de Cultura promo-
veu uma sessão de cinema atra-
vés do Projeto FilmAção. O fil-
me Extraordinário emocionou
quem o assistiu. O enredo conta

a história do garoto Auggie Pull-
man, que nasceu com uma de-
formação facial, e depois de 27
cirurgias plásticas, somente aos
10 anos, passa a frequentar uma
escola regular. Lá, precisa lidar
com a constante avaliação de
todos à sua volta.

No outro dia, na terça-feira
(24), a apresentação da peça
“Thiltapes, a Caçada Final” ga-
rantiu a diversão dos nova-san-
ta-rosenses e arrancou muitas
risadas da plateia. A encenação
conta a história de Miro, Nêne e
Edwino. Miro e Nenê são os
amigos inseparáveis, que repre-
sentam os últimos caçadores de
“thiltapes”. Além dos amigos, a
peça conta com o personagem
de Edwino – pai de Nêne, que se
esforça para continuar vivendo
na colônia e ter mais renda com
a agricultura familiar.

EncerramentoEncerramentoEncerramentoEncerramentoEncerramento
Para fechar a programação

dos 42 anos de Nova Santa Rosa,
os eventos seguem pelo final de

semana. Hoje (27) e amanhã (28)
será servido o Café Colonial, no
Pavilhão da Igreja Evangélica de
Confissão Luterana no Brasil, a
partir das 18 horas.

Amanhã, também haverá, no
Centro de Eventos, o 2º Motocar
Jóia do Oeste com início às 10
horas. Como na primeira edi-
ção, será realizado um desfile de
motos e carros antigos e em se-
guida, será servido o almoço ao

valor de R$ 20. À tarde, haverá
show de rock com a banda Galo
Veio e entrega de premiação.

No sábado ainda, será esco-
lhida a Miss 3ª idade no Clube
de Idosos 25 de Julho, a partir
das 14 horas.

E, no domingo (29), a partir
das 09 horas haverá desfile es-
colar na Avenida Horizontina
seguido de almoço no Pavilhão
da Comunidade Católica.

Corais: Noite de Corais e Culto Fraternal no Teatro
Municipal Gustavo Fischer
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Thiltapes: A peça Thiltapes alegrou a população
nova-santa-rosense

  Miss Nova Santa Rosa Thaline Valiente, 1ª Princesa Jennifer Ikert, 2ª Princesa Karolayne Aline Motta e Miss
Simpatia Nicoli Schewe juntamente com o prefeito Norberto Pinz e a primeira dama Ivone

JONES SOUZA
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Instalação de galerias pluviais é feita no
prolongamento da Avenida Santo Cristo

A Prefeitura de Nova Santa
Rosa, por meio da Secretaria de
Agricultura, Meio Ambiente e
Infraestrutura está instalando
galerias pluviais no prolonga-
mento da Avenida Santo Cris-
to, saída para Marechal Cândi-
do Rondon. Primeiramente, foi
realizada a limpeza lateral da
pista. Nos últimos dias, estão
sendo colocados tubos e buei-

ros para contenção de veloci-
dade da água.

Os tubos foram destinados ao
município por meio do Progra-
ma Estadual de Controle de Ero-
são e Assoreamento do Instituto
das Águas do Paraná.

De acordo com o prefeito Nor-
berto Pinz, o problema de escoa-
mento de água existe há anos e
agora está sendo solucionado.

 A instalação de galerias pluviais segue com colocação de tubos e bueiros

MARIANA HELFENSTEIN ROSA

O prefeito de Nova Santa
Rosa, Norberto Pinz, acompa-
nhado do deputado estadual
José Carlos Schiavinato e demais
autoridades municipais, entre-
gou em fevereiro, a academia ao
ar livre do distrito de Vila Cristal.

A academia foi conquistada
por meio de indicação do depu-
tado Schiavinato e de recursos

 Em março, no Teatro Muni-
cipal Gustavo Fischer, alunos do
Curso de Administração Públi-
ca do Polo UAB (Universidade
Aberta do Brasil) de Nova Santa
Rosa colaram grau. O curso foi
realizado na modalidade à dis-
tância pela UEM – Universidade
Estadual de Maringá. Estiveram
presentes, além do prefeito Nor-
berto Pinz, e outras autoridades,
a professora representante da
UEM, Ana Cristina de Martinho.

da Secretaria de Estado de Es-
porte e Turismo, pelo Progra-
ma Paraná Mais Esporte.

O objetivo é incentivar a
prática de atividades físicas e
assegurar o livre acesso ao la-
zer. A academia foi instalada na
praça da vila Cristal e está dis-
ponível a qualquer horário
para toda a comunidade.

Neste ano, Nova Santa Rosa Futsal está sob o comando do
técnico Marcos Vila (Gauchinho) e disputa a Chave Bronze
do Campeonato Paranaense de Futsal.

A equipe estreou com vitória. O primeiro jogo aconteceu
no Ginásio de Esportes Eurides Priebe – Casa do Galo em Nova
Santa Rosa. Já na segunda disputa, em Quedas do Iguaçu, a
equipe empatou em 2 a 2. Hoje (27), em casa, o Galo recebe o
time de Medianeira.

  A equipe está sendo treinada e preparada para alcançar o
título de campeã da Chave Bronze

Nova Santa Rosa disputa a chave bronze
do Campeonato Paranaense de Futsal

DIVULGAÇÃO

 A comunidade de Vila Cristal conta com a
academia ao ar livre deste fevereiro deste ano

Comunidade de Vila Cristal
recebe academia ao ar livre

 ASSESSORIA

Alunos do curso de Administração
Pública colam grau em Nova Santa Rosa

 A colação foi realizada pela Prefeitura de Nova Santa Rosa, por
meio da Secretaria de Educação e Cultura

DIVULGAÇÃO

Além da limpeza lateral da pista estão
sendo colocados tubos e bueiros



“Unidos podemos aquecer muitas vidas neste
inverno” é o tema da Campanha do Agasalho
A campanha
iniciou no dia
17 de abril e
segue até o dia
02 de maio
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 A Prefeitura de Nova Santa
Rosa, por meio da Secretaria de
Assistência Social e do Provopar,
lançou no último dia 17, a Cam-
panha do Agasalho 2018 com o
tema “Unidos podemos aquecer
muitas vidas neste inverno”.

Dentre as autoridades parti-
cipantes, estavam a primeira
dama e presidente do Provopar,
Ivone Rode Pinz, empresários e
comunidade.

A campanha segue até o dia 02
de maio. Agasalhos, cobertores,
roupas, calçados, móveis e uten-

 Primeira dama e presidente do Provopar, Ivone Rode Pinz e demais participantes do lançamento

DIVULGAÇÃO

 O prefeito de Nova Santa
Rosa, Norberto Pinz, acompa-
nhado do deputado estadual José
Carlos Schiavinato, assinou no
início de abril, em Curitiba, um
convênio no valor de R$ 23 mi-
lhões com a Companhia de Sa-
neamento do Paraná – Sanepar.

Os recursos foram liberados
por meio de programas da Caixa
Econômica Federal, para serem
aplicados em obras e projetos de
saneamento. No total, serão im-
plantados 30 quilômetros de
rede de esgoto até 2020.

Pinz afirma que, “A obra ofe-
rece melhor qualidade de vida e
há muito tempo é esperada pela
população”.

No dia 26 de março, a depu-
tada federal Leandre Dal Ponte
foi recebida pelo prefeito Nor-
berto Pinz para a entrega de
uma Van Mercedes Sprinter

sílios domésticos podem ser en-
tregues nos prédios públicos do
município, bancos e comércio.

A Prefeitura de Nova Santa
Rosa, por meio da Secretaria de
Assistência Social em parceria
com o Provopar, realizou em
março, a comemoração do Dia
Internacional da Mulher.

Mais de 800 mulheres par-

ticiparam de diversas brin-
cadeiras, bingo, distribuição
de lanches e presentes, além
de palestras sobre saúde e
autoestima.

A programação foi coorde-
nada pela primeira dama e
presidente do Provopar, Ivone
Rode Pinz e pela diretora da
Secretaria de Assistência Soci-
al, Haritraut Busse.

Contrato para
implantação da
rede de esgoto

é assinado

 Prefeito Norberto Pinz e o
deputado estadual Schiavinato,

em Curitiba

DIVULGAÇÃO

Mais de 800 mulheres prestigiaram o evento do Dia da Mulher

 DIVULGAÇÃO

A data 03 de março foi
especial para as mulheres
nova-santa-rosenses

Deputada Leandre entrega van para a Secretaria de Saúde

515, de 21 lugares.
O veículo é destinado ao

transporte de pacientes atendi-
dos pela Secretaria de Saúde de
Nova Santa Rosa e foi adquiri-

do através da deputada por
meio do Programa de Qualifi-
cação da Atenção Primária à
Saúde (Apsus), no valor de R$
120 mil, tendo contrapartida do

município de R$ 70 mil.
Também participaram da re-

cepção, o vice-prefeito e secretá-
rio de Saúde, Noedi Max Hardt e
outras autoridades municipais.

 D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

 A van atende a necessidade de
transporte de pacientes
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O PRESIDENTE AVALIA A IMPORTÂNCIA DOS PIONEIROS E DO
TRABALHO CONJUNTO DO LEGISLATIVO, EXECUTIVO E COMUNIDADE

Presidente da Câmara de
Nova Santa Rosa destaca
o trabalho dos vereadores

Paulo Wagner Neto

O crescimentoO crescimentoO crescimentoO crescimentoO crescimento
e a transformação dee a transformação dee a transformação dee a transformação dee a transformação de
Nova Santa Rosa seNova Santa Rosa seNova Santa Rosa seNova Santa Rosa seNova Santa Rosa se

devem ao trabalho dadevem ao trabalho dadevem ao trabalho dadevem ao trabalho dadevem ao trabalho da
comunidadecomunidadecomunidadecomunidadecomunidade

juntamente com ojuntamente com ojuntamente com ojuntamente com ojuntamente com o
executivo e oexecutivo e oexecutivo e oexecutivo e oexecutivo e o

legislativolegislativolegislativolegislativolegislativo

Paulo Wagner Netto (MDB) é vereador de Nova Santa Rosa pela sexta vez consecutiva. E pela
quarta vez está frente à Câmara de Vereadores como presidente. De acordo com ele, “Neste ano
já tramitou na casa de leis de Nova Santa Rosa várias matérias, todas com o objetivo de contri-

buir para o crescimento do município. De autoria dos vereadores, foram votados e aprovados 57
requerimentos e nove indicações. Também tramitou na Câmara, 11 projetos vindos do executi-

vo. Os vereadores foram autores de cinco projetos de lei aprovados”, salienta.
Além de falar sobre a relação entre os vereadores e o executivo, que tem o diálogo e o respei-

to como base de tudo, Paulo falou sobre os projetos que tramitam na Câmara e o prestígio da
comunidade nas sessões que acontecem a cada terça-feira às 18h30.

A respeito das eleições 2018, em se tratar de deputados estaduais e federais, o presidente da
Câmara acredita que há cinco candidatos que devem se sobressair em votos no município, e

afirma ainda, que “os candidatos que trabalharem pela cidade de Nova Santa Rosa serão apoiados”.
Entretanto, o principal foco foi a respeito dos 42 anos de emancipação político-administrati-

vo de Nova Santa Rosa.

TRIBUNA DO OESTE:TRIBUNA DO OESTE:TRIBUNA DO OESTE:TRIBUNA DO OESTE:TRIBUNA DO OESTE:
CCCCComo o Sromo o Sromo o Sromo o Sromo o Sr. a. a. a. a. avvvvvalialialialialia o desa o desa o desa o desa o desenenenenenvvvvvol-ol-ol-ol-ol-
vimento do município devimento do município devimento do município devimento do município devimento do município de
Nova Santa Rosa, quandoNova Santa Rosa, quandoNova Santa Rosa, quandoNova Santa Rosa, quandoNova Santa Rosa, quando
este alcança os 42 anos deeste alcança os 42 anos deeste alcança os 42 anos deeste alcança os 42 anos deeste alcança os 42 anos de
emancipação?emancipação?emancipação?emancipação?emancipação?

PPPPPAAAAAULULULULULO WO WO WO WO WAAAAAGNER NEGNER NEGNER NEGNER NEGNER NETTTTTO:O:O:O:O: O
município está muito bem em
todos os setores. Cada adminis-
tração, que passou, fez sua par-
te e ele está se desenvolvendo.
Nosso trabalho é feito para que

ele prospere cada vez mais.
Através dos anseios apresenta-
dos pela comunidade, procu-
ramos trabalhar em cada uma
das áreas.

Qual a importância dosQual a importância dosQual a importância dosQual a importância dosQual a importância dos
pioneiros na fundação e cri-pioneiros na fundação e cri-pioneiros na fundação e cri-pioneiros na fundação e cri-pioneiros na fundação e cri-
ação do município?ação do município?ação do município?ação do município?ação do município?

Se não fossem os pioneiros,
Nova Santa Rosa não existiria.
E hoje, temos o compromisso

de continuar o trabalho deles,
melhorar cada vez mais.

Como o Poder LegislativoComo o Poder LegislativoComo o Poder LegislativoComo o Poder LegislativoComo o Poder Legislativo
tem contribuído para a cons-tem contribuído para a cons-tem contribuído para a cons-tem contribuído para a cons-tem contribuído para a cons-
trução de um municípiotrução de um municípiotrução de um municípiotrução de um municípiotrução de um município
mais forte economicamente?mais forte economicamente?mais forte economicamente?mais forte economicamente?mais forte economicamente?

A Câmara de Vereadores
sempre contribuiu com o
Executivo. Todos os projetos
que querem o bem da comu-
nidade são aprovados. É mui-
to difícil um projeto que vem
para o legislativo não ser apro-
vado. Os vereadores estão
sempre dando ideias e pen-
sando no futuro do municí-
pio. É claro que não consegui-
mos atender a todos os pedi-
dos, e também precisamos
respeitar a particularidade de
cada vereador. Porém, inde-
pendentemente de partido,
eles sempre contribuem e
buscam representar seus elei-
tores, essa é a nossa obrigação.

O que pensar de NovaO que pensar de NovaO que pensar de NovaO que pensar de NovaO que pensar de Nova
Santa Rosa no futuro?Santa Rosa no futuro?Santa Rosa no futuro?Santa Rosa no futuro?Santa Rosa no futuro?

Para o futuro, se for por
conta do executivo e do legis-
lativo queremos melhorar
cada vez mais a qualidade de

DIVULGAÇÃO

‘‘ ‘‘
Paulo Wagner Neto, presidente da Câmara de

Vereadores de Nova Santa Rosa

vida dos munícipes. É claro
que sempre há problemas
para resolver em vários seto-
res como na educação, saúde
e geração de empregos, con-
tudo, fazemos um trabalho
em cima disso há vários anos.
Queremos que nossos filhos e
netos continuem tendo um
bom lugar para morar.

Deixe sua mensagemDeixe sua mensagemDeixe sua mensagemDeixe sua mensagemDeixe sua mensagem
para a comunidade de Novapara a comunidade de Novapara a comunidade de Novapara a comunidade de Novapara a comunidade de Nova
Santa Rosa.Santa Rosa.Santa Rosa.Santa Rosa.Santa Rosa.

Gostaria de agradecer aos
munícipes, por serem pujan-
tes, acolhedores, honestos e
trabalhadores. O crescimen-
to e a transformação de Nova
Santa Rosa se devem ao tra-
balho de toda a comunidade
juntamente com o executivo
e o legislativo. Também pre-
cisamos agradecer a todos os
pioneiros que aqui estive-
ram, que abriram a mata e
iniciaram o trabalho, fazen-
do deste lugar um município
bom de viver, considerado a
joia do oeste. É com grande
felicidade que faço parte des-
ta história. Parabéns a todos
por estes 42 anos!

Câmara de Vereadores de Nova Santa Rosa onde acontecem as sessões
do legislativo toda terça-feira a partir das 18h30

DARIO LOCH



27INFORMAÇÃO Especial Nova Santa RosaAbril de 2018

Nova-santa-rosenses destacam qualidade de vida do município

Vanderlei André Hertz
gerente do Sicredi

Eu, e todos os colaboradores da agência,
sentimos orgulho em comemorar mais um
aniversário desta cidade. Como presente

para quem sempre acolheu tão bem o
Sicredi, estamos entregando uma agência

repaginada, moderna e confortável, do jeito
que os associados e a comunidade merecem.

Parabéns, Nova Santa Rosa!

Jane Wisch
Proprietária do salão Cabelos e Cia
A luta pelo crescimento de Nova Santa Rosa

iniciou bem antes do lugar se tornar município.
A persistência e o trabalho dos pioneiros e
moradores trouxeram resultados positivos.

Parabenizo a todos que nunca mediram
esforços para tornar Nova Santa Rosa uma

referência de cidade para toda região.

 Julio Sabadini Júnior
Gerente do Banco do Brasil

Estou morando aqui há três meses. Neste
curto espaço de tempo, percebi que a cidade

é estruturada em todos os setores, no
agronegócio, no comércio e na indústria.

Nova Santa Rosa é um município próspero,
habitado por pessoas empreendedoras.

Parabéns a todos pelas conquistas!

 Fabiana Fleck - Gerente da Agrovet
Estou desde 2011 em Nova Santa Rosa.
Neste período, notei que este lugar é
maravilhoso e, se Deus quiser e assim

permitir, quero trabalhar e conviver junto
desta comunidade por muitos anos. O povo

que aqui habita é ordeiro e trabalhador,
busca no trabalho melhor qualidade de vida

para a família. Parabéns!

 Gilberto Klais - Proprietário da
Panificadora Doce Sabor

Os moradores daqui têm, por cultura, a
vontade de trabalhar, estabelecer e alcançar

metas; superar dificuldades e vencer
desafios. O resultado disto é um município
organizado e de excelente qualidade de
vida. Ao comemorar 42 anos, só tenho a

dizer que valeu a pena. Parabéns a todos!

 Rodrigo Timóteo
 sócio-proprietário da BrisaInox

Nova Santa Rosa é acolhedora e
aconchegante. A união e a perseverança dos
moradores fazem com que o município seja

referência de progresso. Pretendemos seguir
com nossa empresa, crescendo na geração

de empregos, renda e na gama de produtos.
Parabéns, Nova Santa Rosa! Estamos felizes

por estarmos juntos nesta caminhada.

 Dehime Waldow
sócio-proprietário da Poli Pães

Em Nova Santa Rosa tudo é bem
organizado, tanto o setor público, como no

privado. O agronegócio, o comércio e
indústria fazem com que a economia seja

diferenciada garantindo a geração de renda
durante os 12 meses do ano. Nossos

parabéns aos moradores pela dedicação e
luta em prol do crescimento do município.

 Maiquel Gottselig - corretor de seguros
da Vip Dinâmica Seguros, responsável
pela região de Nova Santa Rosa

Nova Santa Rosa é um município pujante,
habitado por pessoas fortes, honrosas e

hospitaleiras, que têm o trabalho como base
do sucesso. Prova disso, é a estrutura na
cidade e no campo que leva o nome da

cidade para os quatro cantos do país, como
joia do Oeste.

 Ricardo Lorenzatto - engenheiro
agrônomo e responsável pela

Cooatol, filial de Nova Santa Rosa
Nova Santa Rosa é um município de

destaque no agronegócio, na indústria e no
comércio. Parabenizo os moradores que,
não mediram esforços para tornar isso

possível. Podemos dizer que o esforço e o
trabalho valem a pena. Moramos em um

município organizado, que é referência para
toda região.

 Bianca Paiva - proprietária da
loja Madame Biju

Há quatro anos com loja no município, posso
dizer que a perseverança e a união dos
nova-santa-rosenses continuam fazendo

com que o município seja referência para o
progresso. Nestes 42 anos de emancipação,

crescimento e desenvolvimento, todos
trabalharam para superar desafios e vencer

etapas. Parabéns!

Marilin Arndt - sócia proprietária
da loja Puro Charme

Os nova-santa-rosenses tem cumprido a
missão de fazer o município crescer e se

desenvolver. O resultado disto é uma cidade
bonita e promissora. Acompanhamos há
mais de 40 anos este desenvolvimento,

sempre acreditando e investindo no
município. Parabéns aos clientes e amigos

pelos 42 anos de Nova Santa Rosa!

 André Mittanck - gerente
da Primato

A região oeste do Paraná é um das mais
ricas do país. É destaque em tudo que

produz. É habitada por um povo trabalhador
que busca o melhor para si e para as futuras

gerações. Nova Santa Rosa está inserida
neste contexto. Parabéns aos moradores

pelos 42 anos do município.
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Acinsar oferece serviços
para a comunidade
nova-santa-rosense

A associação trabalha para o
fortalecimento da economia local

 A Acinsar, Associação Co-
mercial, Industrial e Agropecu-
ária de Nova Santa Rosa, é uma
entidade que, engloba os seto-
res da atividade econômica do

município. Seu maior objetivo
é a defesa dos interesses dos
associados e a prestação de ser-
viços para o desenvolvimento
das empresas.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

SPC - Serviço de proteção ao
crédito. Fornece informações
sobre consumidores inadim-
plentes de qualquer local
do país.
Auditório: Auditório: Auditório: Auditório: Auditório: com capacidade
para 120 pessoas. Pode ser
utilizado para palestras e
cursos sendo cobrada
apenas uma taxa de
manutenção.
Cursos e palestras:Cursos e palestras:Cursos e palestras:Cursos e palestras:Cursos e palestras: no
decorrer do ano, a Acinsar
promove cursos e palestras
para associados sempre
voltado para áreas de
vendas, motivação, marke-
ting, comunicação,
dentre outros.
Home page da associa-Home page da associa-Home page da associa-Home page da associa-Home page da associa-
ção:ção:ção:ção:ção: Dentre vários recursos,
o site www.acinsar.com.br
podem ser utilizado para
divulgar promoções, suges-
tões ou reclamações.
Convênios médicos:Convênios médicos:Convênios médicos:Convênios médicos:Convênios médicos: A
Acinsar oferece convênios
com Unimed e Sempre vida,
através deles as empresas

Confira as datas dosConfira as datas dosConfira as datas dosConfira as datas dosConfira as datas dos
sorteios e entregassorteios e entregassorteios e entregassorteios e entregassorteios e entregas

de prêmiosde prêmiosde prêmiosde prêmiosde prêmios

 DIA DAS MÃES DIA DAS MÃES DIA DAS MÃES DIA DAS MÃES DIA DAS MÃES
Sorteio 25/05
Entrega de prêmios 30/05

 DIA D DIA D DIA D DIA D DIA DOOOOOS PS PS PS PS PAISAISAISAISAIS
Sorteio 17/08
Entrega de prêmios 21/08

 DIA DAS CRIANÇAS DIA DAS CRIANÇAS DIA DAS CRIANÇAS DIA DAS CRIANÇAS DIA DAS CRIANÇAS
Sorteio 16/10
Entrega de prêmios 19/10

 NA NA NA NA NATTTTTALALALALAL
Sorteio 28/12
Entrega de prêmios 02/01/2019

Eisbein
Um dos eventos organizados pela Acinsar é o jantarUm dos eventos organizados pela Acinsar é o jantarUm dos eventos organizados pela Acinsar é o jantarUm dos eventos organizados pela Acinsar é o jantarUm dos eventos organizados pela Acinsar é o jantar

alemão, Eisbein que integra a programação de aniver-alemão, Eisbein que integra a programação de aniver-alemão, Eisbein que integra a programação de aniver-alemão, Eisbein que integra a programação de aniver-alemão, Eisbein que integra a programação de aniver-
sário de Nova Santa Rosa.sário de Nova Santa Rosa.sário de Nova Santa Rosa.sário de Nova Santa Rosa.sário de Nova Santa Rosa.

Neste ano, a edição do Eisbein aconteceu no último dia 13.Neste ano, a edição do Eisbein aconteceu no último dia 13.Neste ano, a edição do Eisbein aconteceu no último dia 13.Neste ano, a edição do Eisbein aconteceu no último dia 13.Neste ano, a edição do Eisbein aconteceu no último dia 13.
Entre associações de cidades vizinhas, entidades e autori-Entre associações de cidades vizinhas, entidades e autori-Entre associações de cidades vizinhas, entidades e autori-Entre associações de cidades vizinhas, entidades e autori-Entre associações de cidades vizinhas, entidades e autori-

dades, em torno de 550 pessoas prestigiaram o prato.  Adades, em torno de 550 pessoas prestigiaram o prato.  Adades, em torno de 550 pessoas prestigiaram o prato.  Adades, em torno de 550 pessoas prestigiaram o prato.  Adades, em torno de 550 pessoas prestigiaram o prato.  A
animação da noite ficou por conta de grupos de dançaanimação da noite ficou por conta de grupos de dançaanimação da noite ficou por conta de grupos de dançaanimação da noite ficou por conta de grupos de dançaanimação da noite ficou por conta de grupos de dança
alemã Immer Lalemã Immer Lalemã Immer Lalemã Immer Lalemã Immer Lustig e Heimatland e a banda Vustig e Heimatland e a banda Vustig e Heimatland e a banda Vustig e Heimatland e a banda Vustig e Heimatland e a banda Viva Viva Viva Viva Viva Voz.oz.oz.oz.oz.

 Presidente da
Acinsar, Omir

tem tabela de preços diferenci-
ados para usufruir nas
consultas e exames.
Mala diretaMala diretaMala diretaMala diretaMala direta: serviço exclusivo
para os associados da Acinsar
divulgarem suas empresas,
produtos e promoções através de
panfletos, folders e-mail marke-
ting em exposições e feiras.
Núcleo setorial de calçados e
Confecções: promoção de
ações em conjunto com o
município, que valorizam o
setor de vendas com a Feira
Ponta de estoque, por exemplo.

erviços prestados pela
Acinsar de Nova Santa RosaS

 Diretoria da Acinsar em traje
alemão no jantar Eisbein

CAMPCAMPCAMPCAMPCAMPANHAS 2018ANHAS 2018ANHAS 2018ANHAS 2018ANHAS 2018
A Acinsar coordena campanhas e

promoções em datas especiais
como o, Dia das mães, Dia dos
pais, Dia das Crianças e Natal.
Durante este ano, o tema das

campanhas é “Eu compro aqui
Acinsar 2018”. Através delas,

serão sorteados seis vale-
compras no valor de R$ 500, 12
no valor de R$ 300 e 15 no valor

de R$ 200 distribuídos nas
primeiras três campanhas. Na

campanha de Natal, serão
sorteados um vale-compra no

valor de R$ 1.000, três vale-
compras de R$ 500, cinco vale-

compras de R$ 400, oito de R$ 300,
e 16 vale-compras de R$ 200.
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Dia D da vacinação contra
a gripe acontece em maio

No Brasil, a campanha de va-
cinação contra a gripe iniciou no
último dia 23 e segue até o dia 1º
de junho. A meta é vacinar 90%
da população do Paraná.

Em Nova Santa Rosa, estima-
se que 2.516 pessoas sejam va-
cinadas, entre crianças de 6 me-
ses a 5 anos, pessoas com mais
de 60 anos, gestantes, mulheres
que deram à luz nos últimos 45
dias, profissionais da saúde,
professores da rede pública e
particular. Além disso, pessoas

com doenças crônicas, pacien-
tes com câncer que fazem qui-
mioterapia e radioterapia e ou-
tros casos particulares, devem
procurar a vacina portando
prescrição médica.

Horários e locaisHorários e locaisHorários e locaisHorários e locaisHorários e locais
A vacina contra a gripe está sen-

do ofertada das 7 horas às 17 horas
de segunda a sexta-feira, no centro
de saúde Lídia Boll e nos distritos
de Planalto, Alto Santa Fé e Vila
Cristal também. As unidades não
fecham durante o meio-dia.

Além da campanha nacional, o município
preparou uma programação especial

Dia DDia DDia DDia DDia D
No dia 12 de maio, em todo o

país haverá uma programação
especial para a vacinação con-
tra a gripe, o Dia D. Em Nova San-
ta Rosa, nesta data, o atendimen-
to será das 8 horas às 17 horas,
sem fechar para o almoço. No
Centro de saúde Lídia Boll e nos
distritos, toda a equipe de enfer-
magem do município estará dis-
ponível para solucionar dúvidas
e orientar a comunidade e have-
rá sorteio de brindes.

 A Prefeitura de Nova
Santa Rosa, por meio da Se-
cretaria de Assistência So-
cial, promove no início de
cada ano, as inscrições para
os Projetos Sociais manti-
dos pela Secretaria. O Pro-
jeto Viver conta com coro
infantil, oficinas de circo,
karatê, artesanato, informá-

A Prefeitura de Nova Santa
Rosa, por meio da Secretaria de
Educação e Cultura, realiza até
às 17 horas desta tarde (27), as

inscrições do Processo Seletivo
Simplificado para Assistente de

Alfabetização no âmbito do
Programa Mais Alfabetização.

A seleção será feita por meio de
análise de documentos,

privilegiando a qualificação
dos candidatos.

As atividades desempenhadas
pelo Assistente de Alfabetiza-
ção são de cunho voluntário,

conforme definido pela Lei
9.608, de 18 de fevereiro de

1998, contando com ressarci-
mento de R$ 150,00 por mês

para alimentação e transporte.

A Câmara Municipal de Nova
Santa Rosa aprovou a lei que dis-
põe sobre o Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração dos
Profissionais da Educação Pú-
blica Municipal nos termos das
Leis Federais 9394/96, 11.494/
07, 11.738/08 e da Resolução
CNE/CEB nº 02/2009.

Até o dia 30 de maio os pro-
fissionais do magistério e de
apoio educacional do município

A campanha de
vacinação iniciou no

dia 23 e segue até 1º
de junho, sendo que

no dia 12 de maio
será o Dia D

DIVULGAÇÃO

podem participar da consulta
pública que objetiva a revisão do
Plano de Carreira. As sugestões
poderão ser enviadas por meio
da ouvidoria do município.

O Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração é o instrumento
norteador que organiza a vida fun-
cional da categoria, promovendo
a qualidade da educação. A cola-
boração de todos os profissionais
é de extrema importância.

Inscrições do PSS
para Assistentes
de Alfabetização
terminam hoje

Comissão de Gestão do Plano
de Cargos abre consulta pública
para profissionais da educação

tica e música, que envolve
aulas de violão, acordeon, te-
clado e bateria.

Mais informações devem
ser obtidas no Cras – Centro
de Referência de Assistência
Social. Os alunos que partici-
pavam dos projetos no ano
passado e desejam continuar
participando, devem atualizar

a sua matrícula.
O Projeto Viver é reali-

zado no contra turno esco-
lar e recebe crianças e ado-
lescentes ofertando ofici-
nas e cursos implantados
pela administração muni-
cipal, por meio de parceria
com a Sociedade Benefi-
cente Lar Belém.

 O Projeto Viver realiza várias apresentações durante o ano

 Projetos Sociais são realizados
em Nova Santa Rosa

DIVULGAÇÃO
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