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Prefeito Fábio 
Vilhena, vice 

Duda e mais 09 
vereadores foram 

empossados em 
Atalaia 

ATALAIA

NOVA ESPERANÇA ALTO PARANÁ

CRUZEIRO DO 
SUL

PARANACITY

FLORAÍ

Gerson Zanusso e Fábio Iamamoto 
são empossados como Prefeito e Vice-
Prefeito de Nova Esperança - PÁG. 14

Golemba, Gualberto 
e vereadores tomam 

posse em Alto Paraná 
PÁG. 9

Ednea Buchi Batista e Airton 
Geraldo Grande foram 

empossados como prefeita e vice-
prefeito de Paranacity - PÁG. 14

Posto São José é reinaugurado em Nova Esperança
Os irmãos empresários, Alexandre e José Mauro 

Pasquini reinauguraram na manhã de sexta-feira, 
28 de dezembro o Posto São José – Ipiranga, na ave-
nida que leva o nome do posto.

A cerimônia de reinauguração contou com a 
benção do Padre José Moreira da Silveira que falou 
aos empresários e colaboradores do Posto São José 
da importância do trabalho digno para o sustento 
das famílias ali representadas, destacando ainda so-
bre o diferencial que Deus pode imprimir na vida 
das pessoas e no ambiente de trabalho quando é co-
locado em primeiro lugar. PÁG. 10

Solenidade de Posse 
dos Vereadores, 
Prefeito e Vice-

Prefeito
de Cruzeiro do Sul 
para o mandato de 
2013/2016 - PÁG. 3

RAPHAEL GUIMARÃES - 9989-7923

RAPHAEL GUIMARÃES - 9989-7923

JOSÉ ANTÔNIO COSTA

JOSÉ ANTÔNIO COSTA
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ALEX FERNANDES FRANÇA

PÁGs. 6 e 7

Prefeito, Vice-prefeito 
e Vereadores foram 

empossados em Floraí
PÁG. 8

“Recebi a prefeitura em 
condições totalmente di-
ferentes daquelas que eu 
entreguei, fornecedores 
em atraso, funcionários 
sem receber seus paga-
mentos”...
Coluna Pingos & Res-
pingos - PÁG 2
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ENTRELINHAS
*** Estamos iniciando mais um ano em nossas vidas, assim como o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, depois de 
meditarmos, não devemos ter mágoas do que aconteceu no passado, deixar para trás, e ter esperança de que coisas 
melhores acontecerão. Sendo assim, devemos sempre ter certeza de que coisas melhores virão para todos nós, não 
devemos nunca perder as esperanças.*** Desejo a todos um Feliz Ano Novo e durante o mês de Janeiro o blog será 
feito pelas minhas filhas Jessica e Bruna, com muita sabedoria e competência.***A empresária Juliana Padula, irmã 
do nosso companheiro Alex, residente na fazendinha em Curitiba é a mais nova leitora deste blog*** “Tá faltando 
homem que assuma seus afetos, homem que se apaixone. E que se dane o que os outros pensem ou que a socie-
dade aplauda ou condene. Tá faltando homem, que agüente as conseqüências de seus desejos e que defenda as 
razões de seu coração. Tá faltando homem.” Por Pedro Bial.

Gerson Zanusso e Fábio Ya-
mamoto tomam posse

Em cerimônia solene realiza-
da no dia primeiro de janeiro às 
20:00hrs no salão paroquial, to-
mou posse o prefeito Gerson Za-
nusso e seu vice Fábio Yamamoto 
que irão dirigir os destinos por 4 
anos do Município de Nova Espe-
rança. Em seu discurso de posse 
Gerson afirmou que há 8 anos pas-
sados tomou posse como prefeito 
do nosso município recebendo a 
prefeitura das mãos do ex-prefeito 
José Benatti e do seu vice Oswaldo 
Pádua, “com enormes dificuldades 
financeiras, viaturas sucateadas, 
funcionários com pagamentos 
atrasados, saúde  e departamento 
de obras em péssimas condições e 
o que era pior, um município sem 
credibilidade. Passados 4 anos en-
tregou o município em excelentes 
condições, inclusive com dinheiro 
em caixa, depois de honrar todos 
os pagamentos e compromissos 
com fornecedores, funcionários 
municipais, folha de pagamento 
enxuta e com muita credibilidade”, 
afirmou Gerson. Reeleito prefeito 
municipal de Nova Esperança, to-
mou posse nesta data, recebendo 
o cargo da prefeita Maria Ângela 
Benatti e de seu Vice Edgar Moser 
Júnior. Conforme Gerson Zanusso:

- “Recebi a prefeitura em con-
dições totalmente diferentes da-
quelas que eu entreguei, fornece-
dores em atraso, funcionários sem 
receber seus pagamentos referentes 
ao mês de dezembro, ambulâncias 
sucateadas, hospital municipal em 
péssimas condições e outras coisas 
mais”.

Pelo visto Gerson e Fábio Ya-
mamoto terão que trabalhar dia 
e noite para recuperar a credibili-
dade do município e realizar obras 
necessárias para nosso crescimen-
to. O Blog envia um abraço e cum-
primenta os novos dirigentes.

Nova Câmara Municipal
Antes da Posse do Prefeito Ger-

son Zanusso e seu Vice Fábio Ya-
mamoto, tomaram posse os novos 
vereadores eleitos na última elei-
ção e em eleição interna Roberto 
Pasquini foi eleito presidente. Sem-

pre que se fala em Câmara Muni-
cipal, com saudosismo, lembro-me 
da legislatura da qual participei, 
com muito orgulho e dedicação, 
entre 1988-1992 com grandes com-
panheiros imbuídos dos mesmos 
ideais: legislar e fiscalizar os atos 
do executivo e tudo aquilo que era 
de importância para o município. 
De lá para cá, tenho observado 
através dos anos que as nossas câ-
maras são muito tímidas evitando 
confrontos, atritos com o executi-
vo, procurando muitos vereadores 
apenas tirarem proveito dos seus 
cargos. A última legislatura, por 
exemplo, foi uma lástima a ponto 
de ser cognominada de “câmara 
fria”. Espero que os atuais verea-
dores cumpram a sua função para 
que foram eleitos. Felicidades e que 
Deus os ilumine, é um desejo desta 
coluna.

Eder Sanches: novo Secretá-
rio Municipal de Saúde

Muitas pessoas tem me ques-
tionado pelas ruas, procurando 
maiores informações sobre o novo 
Secretário de Saúde, Eder Sanches, 
da administração de Gerson Za-
nusso que tomou posse no último 
2 de janeiro. Assim como todos 
vocês, eu também não o conheço e 
não sei quais são as suas qualifi-
cações para ocupar tão importante 
cargo. O que sei, é que ele não re-
side em Nova Esperança, não faz 
parte de nossa comunidade e seu 
domicílio é São Carlos do Ivaí, e 
que com certeza, assumiu tal cargo 
a convite do novo diretor clínico do 
hospital Municipal, Dr. Ali Abdal-
lah. Ambos trabalham juntos na 
cidade de São Carlos do Ivaí. Va-
mos dar um crédito ao novo diretor 
e aguardar o seu desempenho, pois 
Nova Esperança é uma cidade com 
25 mil habitantes (totalmente dife-
rente de São Carlos do Ivaí) sede de 
uma microrregião e que vai exigir 
diuturnamente a presença e traba-
lho do novo Secretário. Já tivemos 
péssimos exemplos de Secretários 
em administrações anteriores resi-
dentes em outros municípios. Com 
certeza Eder, a sociedade está de 
olho no seu trabalho.

Cadeirante Morre em Aci-
dente na São Silvestre

A morte do cadeirante Israel 
Cruz Jackson de Barros, 41 anos, 
durante a corrida da São Silvestre, 
realizada no último 31 de dezem-
bro, em São Paulo, está sendo in-
vestigada como homicídio culposo 
(sem intenção de matar). O cadei-
rante, após 10 minutos da largada, 
chocou-se contra o muro de um es-
tádio. O mesmo foi encaminhado 
para a Santa Casa, não resistindo. 
A polícia realizou a perícia no local 
e na cadeira utilizada por Israel. 
Estamos aguardando os resultados 
da perícia para concluirmos se tem 
um culpado, ou se trata apenas de 
um acidente “inexplicável”.

Triscaidecafobia
Você sabe o significado desta 

palavra? Eu não sabia, mas lendo 
e aprendendo. Triscaidecafobia é 
uma longa palavra que significa 
medo do número 13. Os romanos 
tinham pavor do 13, assim como 
os guerreiros Vikings. Até hoje al-
gumas pessoas não convidam 13 
pessoas para um jantar; um ursi-
nho de pelúcia pode fazer o papel 
de 14° convidado. Há pessoas que 
nem comprariam uma casa de 
número 13 e nem embarcariam 
em um navio Zarpando no 13°dia 
do mês (especialmente se for uma 
sexta feira), ou dormiriam em um 
quarto de hotel no 13° andar. Al-
guns edifícios, principalmente na 
China, e em outras partes da Ásia, 
parece não ter nenhum 13° an-
dar, pois a numeração pula de 12° 
para o 14°. Tocamos neste assunto 
porque este ano de 2013, para as 
pessoas místicas são repletas de 
significados. Em contrapartida, 
nós temos o atual prefeito de Ata-
laia, Fábio Vilhena, que é PT, cujo 
o número é 13 e que faz inúmeras 
projeções positivas em torno deste 
número. Cada um encara o núme-
ro 13 por uma ótica.

Irritação do funcionalismo 
público municipal

A maioria dos funcionários 
públicos municipais de Nova Es-
perança fazem suas projeções de 
festas, férias, viagens, em cima 
dos salários a serem recebidos 
nos finais de ano e este ano que se 
passou não foi diferente. As pro-
jeções continuaram. Só que o não 
recebimento deste dezembro pela 
Administração de Maly Benatti e 
Júnior Moser fizeram com que os 
problemas se agravassem de uma 
maneira tal que as redes sociais 
estão lotadas de duras críticas a 
administração passada, compos-
ta por ambos. Novamente o atual 

prefeito Gerson Zanusso, que já 
herdou uma dívida pesada, na 
época R$5 milhões de José Benatti 
agora o problema se repete. Após 
levantamentos, no momento opor-
tuno Gerson irá novamente divul-
gar o montante herdado desta vez. 
Este mundo é uma bola mesmo. 
Tentaram inúmeras vezes cassar a 
candidatura do Gerson e agora a 
situação se inverteu e é ele quem 
está com a faca e o queijo nas 
mãos!!!

Inverdades
Muitos funcionários públicos 

municipais me procuraram sobre 
a veracidade desta questão de que 
uma gestão pública não pode dar 
férias para o funcionário avançan-
do na gestão seguinte. Eu sempre 
respondi que, juridicamente isto 
não é verdade. Procurei informa-
ções em Maringá onde obtive as 
respostas dando conta de que isso 
é de fato inconstitucional. Tanto é 
verdade que inúmeras pessoas de 
Nova Esperança que trabalham 
na Prefeitura de Maringá, que ti-
veram suas férias concedidas na 
administração Silvio Barros irão 
gozá-las neste ano de 2013, já na 
administração de Puppin. A ver-
dade é que para o funcionário en-
trar em férias, ele tem que receber 
1/3 de férias e os encargos que a lei 
lhe faculta. Como a Prefeitura de 
Nova Esperança estava sem con-
dições financeiras para tal, dedu-
zo que por isto não concedeu tais 
benefícios!

O mundo está GORDO
No Brasil cerca de 50% da 

população está com sobrepeso ou 
são obesos. Nos Estados Unidos 
dois terços dos americanos já es-
tão também com sobrepeso ou são 
obesos. Na China quase 30% dos 
adultos estão acima do peso. Em 
2013 autoridades governamentais 
do mundo todo vão perceber que 
algo precisa ser feito. Mas o que? 
O problema parece simples: as pes-
soas consomem mais calorias do 
que gastam. Tecnicamente reverter 
isso é uma questão de escolha indi-
vidual. A humanidade parece mes-

mo gostar de sal, gordura e doces, 
devorando o máximo possível a fim 
de armazenar energia em caso de 
ser preciso atravessar um período 
de fome. A verdade é que a biolo-
gia humana não está adaptada ao 
mundo moderno. Batatas-fritas, 
fast food, doces e refrigerantes é o 
que mais as crianças americanas 
e do mundo todo consomem. Uma 
das ações que acontecerá em 2013 
para combater a obesidade será a 
taxação pesada dos refrigerantes.

Coisas do Cotidiano
• Em breve início BBB13, Big 

Brother Brasil, realizado pela Rede 
Globo, com o apresentador Pedro 
Bial;

• Sempre que há uma mudança 
de prefeito, secretários, vereadores, 
fica a expectativa do que poderá 
acontecer. Como a prefeitura está 
sem dinheiro, como sempre, tudo 
fica mais difícil.  Caberá a eles en-
contrar formas para a solução dos 
diversos problemas;

• Novamente os Quenianos do-
minaram a corrida de São Silves-
tre/2012. Edwin Kipsan venceu no 
masculino e Maurini Kimpchum-
ba venceu no feminino. O brasilei-
ro melhor classificado no masculi-
no foi Giovani dos Santos que ficou 
em quarto lugar e no feminino a 
brasileira Tatiele Carvalho, em 
sexto lugar;

• A modelo cearense Camila 
Bezerra, 22 anos, morreu nesta se-
gunda feira, 31 após cair da janela 
do 14° andar do prédio onde mora-
va em Guangzhou, na China, onde 
estava trabalhando. Segundo teste-
munhas, Camila teria se jogado do 
prédio. Porém a família discorda 
de tal versão. De qualquer forma, 
lamentamos a perda de uma pro-
fissional brasileira com sucesso 
promissor no exterior;

• Feliz Ano Novo – de novo: “o 
ano vai começar e terminar mais 
uma vez daqui a um ano, deixan-
do sempre a sensação de opor-
tunidade perdida e de esperança 
fracassada” (Jornalista Arnaldo 
Jabour);

• Japoneses inventam tecido 
fotovoltaico, capaz de carregar um 

telefone celular. Pelo jeito os carre-
gadores de celular estão com seus 
dias contados;

• Um estudo realizado na 
Inglaterra e divulgado pelo Jor-
nal Britânico British Journal of 
Psychiatry, chegou a conclusão de 
que parar de fumar diminui a an-
siedade, ao contrário do que mui-
tas pessoas pensam. Nos primeiros 
meses é normal que as pessoas so-
fram um pouco de ansiedade, mas 
ao longo do tempo esta tende a di-
minuir;

• Morreram mais jornalistas 
no Brasil em 2012 que no Iraque, 
Gaza e Afeganistão, tornando o 
Brasil o 4° país mais perigoso do 
mundo para se trabalhar como jor-
nalista, segundo o Jornal o Estado 
de São Paulo;

• Em 2012 os vestidos de noi-
vas deixaram de ser tão tradicio-
nais. Bateu o recorde os vestidos 
coloridos e os chamados “mini 
wedding”, que são vestidos curtos 
para noivas;

• Os africanos que estão fugin-
do da guerra em seus países estão 
sendo acolhidos pela Itália, mas vi-
vendo em cortiços neste país, pois 
a Itália assim como a maioria dos 
países europeus, estão em situação 
de penúria econômica;

• Neste verão priorize o consu-
mo de alimentos ricos em água e 
sais minerais para hidratar o seu 
corpo, evitando alimentos como:

- Doces, balas e açúcar refina-
do;

- Alimentos Ricos em Gordu-
ra;

- Sal;
- Bebidas com gás uma vez 

que são fontes de sódio.
Prevenindo desta forma des-

confortos como diarréia e uma 
futura hipertensão.

• A partir deste janeiro o Sa-
lário Mínimo passou de R$622,00 
para R$678,00

• “Não preciso de ninguém 
para abrir as portas para mim e 
nem pagar as minhas contas. Eis 
as razões que os homens não se 
aproximam de mim...” Xuxa Me-
neghel – Eu também não me apro-
ximaria dela

Secretaria expande atividades para o 
contraturno nas escolas 

A Secretaria de Estado da 
Educação está expandindo a 
oferta de atividades aos alu-
nos da rede estadual de ensi-
no. A parceria com o Sistema 
S (Sesc, Senac, Sesi e Senai) 
oferece aos alunos do ensino 
médio oportunidade de parti-
cipar de cursos em contratur-
no. O objetivo é ampliação da 
jornada escolar, caminhando 
para o ensino em tempo in-
tegral e buscando a formação 
integral do aluno. 

Em dois anos, o convê-
nio com a Fecomércio aten-
deu 2,5 mil estudantes em 
85 escolas em 27 municípios 
paranaenses onde existem 
unidades do Serviço Social 
do Comércio (Sesc) e do Ser-
viço Nacional de Aprendiza-
gem Comercial (Senac). Pela 
parceria, alunos de escolas 
públicas participam de ativi-
dades de empreendedorismo, 
letramento, raciocínio lógico, 
oratória no período de con-
traturno. 

A partir de 2013 a oferta 
desses cursos será amplia-
da para os alunos do 9.° ano 
atingindo cerca de 30 mil es-
tudantes. “A ideia é que o jo-
vem possa conhecer os cursos 
técnicos, se encaminhar para 
uma profissão, fazer facul-
dade e ter uma qualidade de 
vida melhor”, afirma o secre-
tário estadual de educação e 
vice-governador Flávio Arns. 

O projeto beneficia outras 
18 mil pessoas entre profes-
sores, funcionários, pais e co-
munidade escolar através de 
cursos e palestras conforme 
as necessidades da escola e 
da comunidade. “O convênio 
entre a Secretaria de Educa-
ção e o Sistema Fecomércio 
representa a contrapartida 
social que o empresário do 
comércio oferece ao cidadão. 
Temos condições de ampliar, 
já em 2013, o número de pes-
soas beneficiadas de 18 mil 
para aproximadamente 30 
mil”, disse o presidente da Fe-
comércio, Darci Piana. 

Igor Casarini Ravelli, de 
15 anos, aluno do 1.º ano do 
ensino médio do Colégio Es-
tadual Nilo Cairo, de Apuca-
rana, no Norte do Paraná, é 
um dos beneficiados com esta 
iniciativa. “É uma oportuni-
dade de melhorar o rendi-
mento escolar”, disse Ravelli, 
que participa das atividades 
de letramento e raciocínio ló-
gico com outros 20 estudan-
tes. 

INDUSTRIAL – A Secre-
taria da Educação também 
mantém convênio com a Fe-
deração das Indústrias do 
Paraná (Fiep) através do Ser-

viço Social da Indústria (Sesi) 
e Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai), 
desde 2011, para expandir a 
oferta de atividades de con-
traturno voltadas ao ensino 
profissionalizante para alu-
nos da rede pública estadual. 

O convênio prevê a par-
ticipação dos alunos no pro-
grama Indústria Itinerante, 
com atividades extracurri-
culares, como aulas de cida-
dania, meio ambiente, ética, 
iniciação tecnológicas, orien-
tação profissional e formação 
cidadã, além de cursos de 
Educação à Distância. 

Em 2013, os alunos vão 
poder participar também do 
curso profissional de Apren-
dizagem Industrial, que tem 
duração de um ano e meio a 
dois e forma os alunos para 
trabalhar na indústria. “Que-
remos que cursos como esse 
aconteçam em todo o estado 
para que mais jovens possam 
ter a oportunidade da forma-
ção profissional e com isso 
ampliando suas chances de 
trabalho”, afirma Flávio Arns. 

O presidente da Federa-
ção das Indústrias do Paraná, 
Edson Campagnolo, disse 
que a intenção é ampliar os 
cursos de aprendizagem para 
os alunos das escolas públi-
cas. “Essa parceria é impor-
tante porque vai ampliar para 
esses jovens a oportunidade 
do ensino profissionalizante 
de qualidade”, afirmou Cam-
pagnolo. 

De acordo com Marco 
Secco, diretor do Senai no Pa-
raná, cerca de 85% dos alunos 
que concluem essa formação 
saem empregados. “Ofere-
cemos a educação profissio-
nal através dos programas 
de aprendizagem industrial 
e encaminhamos os alunos 
para o mundo do trabalho 
através das empresas associa-
das”, afirma Secco. 

PEDAGÓGICO – Atual-
mente, cerca de 350 mil es-
tudantes de escolas estaduais 

participam de atividades de 
contraturno escolar em esta-
belecimentos dos 32 Núcleos 
Regionais de Educação. 

“A Secretaria da Educação 
tem como política a amplia-
ção de jornada como uma 
oportunidade de ofertar uma 
educação pública de qualida-
de através das atividades de 
contraturno, que visam pro-
mover a extensão do tempo 
pedagógico”, afirma a direto-
ra do Departamento de Edu-
cação Básica, Maria Cristina 
Theobald. 

Segundo a diretora, o alu-
no fica mais tempo na escola, 
complementando os conteú-
dos que ele aprende em sala 
de aula, o que proporciona 
maior desenvolvimento e 
aproxima esses alunos das 
artes, desperta talentos nas 
áreas de esporte e aproxima 
esses estudantes e a comuni-
dade cada vez mais do am-
biente escolar e da escola. 

Além das atividades em 
parceria com o Sistema S, es-
tão em andamento atividades 
do Programa Mais Educação, 
das Salas de Apoio, Programa 
Esporte Cidadão Unilever 
(Precuni), Segundo Tempo, 
Jovem Agricultor Aprendiz, 
Centro de Línguas Modernas 
e Estrangeiras (Celem), Hora 
treinamento, Ensino Médio 
Inovador e Escola em Tempo 
Integral. AEN

Vice-governador e secretário da Educação Flávio Arns participa de formatura de alunos 
de cursos técnicos do SENAI. 

Foto: Gelson Bampi/FIEP
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No dia 31 de Dezembro 
de 2012 no Auditório 

da Biblioteca Municipal, foi 
realizada a Reunião Solene 
da Câmara Municipal para 
a posse do Prefeito, Vice-
-Prefeito e vereadores para 
o mandato de 2013/2016.

Inicialmente, foi cons-
tituído o plenário para a 
posse dos vereadores: Van-
derlei Aparecido Vicente, 
Milton Aparecido Andra-
de da Fonseca, Valmir Lu-
chetti, Eris Luiz dos Santos, 
Carlos Faustino dos San-
tos, José Ângelo Ferreira, 
Valdecir Raimundo, Olga 

Solenidade de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito
de Cruzeiro do Sul para o mandato de 2013/2016

Malacrida Donatão e Arle-
te Conceição Corniani da 
Silva, os quais realizaram 
a eleição da Mesa Diretora, 
onde elegeu-se como Presi-
dente da Casa o Vereador 
Vanderlei Aparecido Vi-
cente.

Com a presença expres-
siva da sociedade e lide-
ranças municipais, foram 
empossados o Prefeito 
Ademir Mulon e o Vice-
-Prefeito Marcos César Su-
gigan, os quais logo após a 
sessão solene se dirigiram a 
sede da Prefeitura Munici-
pal para o ato de transmis-
são de cargo.

Assessoria de Imprensa

Fotos Silvia Cavalcante - 99237028
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Richa enumera resultados e diz estar otimista para 2013 
O governador Beto Richa está 

otimista para  este ano, com base 
nos resultados alcançados nos dois 
primeiros anos de sua gestão. Ele 
enumerou algumas ações previstas 
para 2013. “Foi necessário retomar-
mos a tarefa de planejar o Paraná, 
de reorganizar as suas estruturas e 
de viabilizar projetos fundamentais 
para os paranaenses. Os resultados 
foram satisfatórios”, avaliou. O go-
vernador aproveitou para agradecer 
a confiança da população paranaen-
se e desejar um ótimo 2013, com paz, 
felicidade e muitas oportunidades. 

Richa ressaltou que o Estado vive 
um novo momento de transparência, 
diálogo e entendimento e enumerou 
os investimentos feitos em infraes-
trutura, segurança pública, educa-
ção, habitação e saúde. “No próximo 
ano, com as finanças organizadas, 
com os empréstimos internacionais 
e licitações de obras já realizadas 
estamos otimistas em avançarmos 
ainda mais, de forma mais vigorosa 
e permanente”. 

O governador reforçou que 2011 
foi de austeridade e ajustes econômi-
cos. “Tivemos avanços importantes. 
Recebemos de herança um Estado 
desorganizado e inoperante. Com 
esforço, conseguimos recompor a ca-
pacidade de investimentos e sanear 
as finanças”, afirmou Richa. Segun-
do ele, as medidas proporcionaram 
sobra de caixa, que foi revertida em 
obras e ações sociais pelo Paraná. 

Richa lembrou que os secretários 
estaduais e presidentes de empresas 
públicas assinaram os contratos de 
gestão com metas para o final de 
cada ano. Os contratos abrangem 
194 projetos e 299 metas programá-
ticas, distribuídos em cinco áreas 
estratégicas. As melhorias em gestão 
pública permitiram que o governo 
reduzisse em dois anos os gastos de 
custeio do Poder Executivo. 

EDUCAÇÃO – Richa elogiou o 
trabalho do secretário da Educação, 
Flávio Arns, e classificou a educação 
como prioridade absoluta de sua 
gestão. Segundo ele, o governo in-
vestiu em dois anos cerca de R$ 300 
milhões em construção, reformas e 
ampliações de 500 escolas. Em par-
ceria com o governo federal, mais R$ 
200 milhões foram destinados para 
construção de 18 centros de educa-
ção profissionalizante. 

O volume de repasses do gover-
no aos municípios para o transporte 
escolar aumentou 196%, passando 
de R$ 28 milhões, em 2010, para R$ 
80 milhões em 2012. Os recursos 
para a compra de alimentos da agri-
cultura familiar para a merenda es-
colar passaram, no mesmo período, 
de R$ 3 milhões para R$ 23 milhões. 

Em dois anos, o ganho salarial 
dos professores da rede estadual 
de ensino totalizou 34,85%. “É um 
avanço importante que irá oferecer 

melhores condições de trabalho aos 
professores e garantir um ensino pú-
blico de excelência”, disse o governa-
dor. Ele lembrou que, para recompor 
os quadros do setor, já foram con-
tratados 17.261 profissionais e auto-
rizada a abertura de concurso para 
contratação de 13,7 mil professores 
e pedagogos. 

SEGURANÇA – O grande desa-
fio do governo para próximos anos 
é a redução progressiva do número 
de homicídios e da criminalidade no 
Estado. Em dois anos, foram apli-
cados perto de R$ 200 milhões no 
fortalecimento da área. “Com isso, 
contratamos, em 2012, 3.120 poli-
ciais, sendo 1.967 policiais militares, 
481 bombeiros e 672 policiais civis”, 
enumerou Richa. 

O governador lembrou do com-
promisso do governo em valorizar 
os policiais implantando em 2012 o 
pagamento por subsídio. “O Paraná 
tem a segunda maior remuneração 
para agentes da área de seguran-
ça no País, atrás apenas do Distrito 
Federal, onde as forças policiais são 
pagas pela União”, explicou. Foram 
estabelecidas tabelas progressivas e 
de evolução salarial que atendem às 
peculiaridades de cada carreira. 

Durante o ano, foram adquiri-
das 1.220 viaturas para as polícias; 
criados os novos batalhões da PM 
em Colombo e Cidade Industrial de 
Curitiba; e implantadas doze Unida-
des de Paraná Seguro (UPS). Essas 
unidades funcionam 10 em Curitiba, 
uma em Cascavel e uma em Londri-

na, com policiamento comunitário e 
resgate da cidadania, em localidades 
que apresentam alta taxa de crimina-
lidade. 

Londrina recebeu ainda a pri-
meira base do Grupamento Aero-
policial e Resgate Aéreo no interior. 
Neste ano, foi criado, em Marechal 
Cândido Rondon, o primeiro Bata-
lhão de Fronteira do Brasil, da Po-
lícia Militar. A previsão é, em dois 
anos, ter efetivo de 500 homens para 
estender a atuação para os 139 mu-
nicípios da região fronteiriça com 
Argentina e Paraguai. 

Para os próximos anos, o gover-
no realizará concurso para a contra-
tação de 4.445 policiais militares, 819 
bombeiros e 400 delegados. Outro 
objetivo é construir delegacias cida-
dãs e a nova sede do Instituto Mé-
dico Legal (IML) de Curitiba. Serão 
implantadas ainda novas sedes do 
IML em Londrina, Maringá, Foz do 
Iguaçu, Ponta Grossa e Paranaguá. O 
investimento será de R$ 60 milhões. 
A meta é implantar ainda módulos 
policiais nas maiores cidades do Es-
tado. 

Além desses investimentos, Ri-
cha destacou a implantação da De-
fensoria Pública e a redução de 6 mil 
presos em cadeias e delegacias do 
Paraná. O resultado foi possível com 
a construção e ampliação de estabe-
lecimentos penais. Em comparação 
com 2010, o governo dobrou o nú-
mero de presos estudando e ampliou 
em 60% o número de presos partici-
pando de qualificando profissional. 

SAÚDE – Na área da saúde, em 
2012, o governo aplicou o orçamento 
de R$ 2,8 bilhões (R$ 340 milhões a 
mais que o ano anterior), o que ga-
rantiu o cumprimento da Emenda 
29, que determina a aplicação de 
pelo menos 12% das receitas corren-
tes em saúde. Para 2013, serão R$ 3,2 
bilhões para o setor. Até 2014, está 
prevista a construção, reforma e am-
pliação de 400 unidades de saúde da 
família em todas as regiões. 

O governador destacou que um 
dos melhores índices foi a redução 
da mortalidade materno-infantil. 
“Esses índices são fruto de progra-
mas que têm fortalecido as estrutu-
ras de saúde de nosso Estado, como 
o HospSUS, de apoio aos hospitais 
e a Rede Mãe Paranaense, que tem 
a chancela da Organização Mundial 
da Saúde”, afirmou Richa. 

Foi zerada, ainda, a fila de trans-
plantes de córneas no Estado e, em 
2012, houve aumento de 77% nos 
transplantes de coração, rim e fígado. 
Segundo ele, há 10 anos, o governo 
federal era responsável por 70% dos 
recursos para a saúde e 30% eram 
responsabilidade de estados e muni-
cípios. “Hoje, 70% são oriundos dos 
caixas dos estados e municípios, e 
apenas 30% da união”, criticou Richa. 

A Secretaria da Saúde lançou 
nos dois primeiros anos de governo 
quatro programas estruturantes (Ap-
SUS, ComSUS, HospSUS e Farmácia 
do Paraná) que são apoio para as 
redes de atenção à saúde. São cinco 
redes prioritárias – Rede Mãe Para-
naense, de Urgência e Emergência, 
Saúde Mental, Saúde da Pessoa Idosa 
e da Pessoa com Deficiência. 

INFRAESTRUTURA – Lança-
do há um mês, o Programa de Mo-
dernização da Infraestrutura (Proin-
fra) prevê a aplicação, até 2014, de 
R$ 12,5 bilhões em rodovias, portos, 
energia, saneamento, habitação e 
construção de escolas, postos de saú-
de e delegacias. 

Nos dois primeiros anos, o go-
verno investiu R$ 39,8 milhões na 
dragagem dos portos de Paranaguá e 
Antonina. Com essas e outras obras, 
de janeiro a novembro de 2012, os 
portos atingiram o recorde histórico 
de movimentação com o transporte 
de 41,6 milhões de toneladas de car-
ga. Ao todo, foram investidos com 
recursos próprios R$ 268 milhões. 

Nas ferrovias, o principal avanço 
foi a aprovação do governo federal 
do novo traçado ferroviário proposto 
pelo Paraná que liga Mato Grosso do 
Sul ao Porto de Paranaguá, passando 
por Cascavel. Em aeroportos, foram 
aplicados R$ 22 milhões em melho-
rias de cerca de dez aeroportos, prin-
cipalmente Londrina e Curitiba. O 
valor representa quatro vezes mais o 
investido nos últimos oito anos. 

O governo investiu R$ 840 mi-
lhões em obras de conservação de 

12 mil quilômetros de estradas esta-
duais. Em 2012, foi autorizada a du-
plicação da PR-445 entre Londrina e 
Cambé e a duplicação PR-323 entre 
Maringá e Paiçandu. Foi autorizada 
ainda a construção de um viaduto na 
interseção entre a BR-277 e a Ave-
nida Paraná, em Foz do Iguaçu. O 
governador lembrou que serão con-
tratados projetos executivos para pa-
vimentação de estradas que ligam às 
cidades de Doutor Ulisses e Coronel 
Domingos Soares. 

Com diálogo e entendimento, o 
governo conseguiu que as concessio-
nárias de pedágio voltassem a inves-
tir nas estradas paranaenses. Foram 
cerca de cinco obras, que tiveram 
investimentos de R$ 250 milhões. 
Em 2012, foi criada a Agência Regu-
ladora, formada por técnicos, para 
fiscalizar as obras e ações das con-
cessionárias. 

Além disso, o Estado já subs-
tituiu no estado 100 pontes de ma-
deiras por de concreto, ofereceu 
insumos às prefeituras para pavi-
mentação de 100 quilômetros de 
estradas e retomou os programas de 
pavimentação em pedras poliédricas 
e o patrulha do campo, com o repas-
se aos municípios de 30 patrulhas, 
cada uma com 15 veículos para a re-
cuperação das estradas rurais. 

Nos últimos dois anos, a Secreta-
ria de Desenvolvimento Urbano/Pa-
ranacidade liberou R$ 500 milhões 
em recursos financeiros aos muni-
cípios para obras de infraestrutura. 
Richa afirmou que a melhoria da in-
fraestrutura estadual é uma necessi-
dade urgente e tem contribuído para 
ampliar a capacidade de atração de 
novos investimentos para o Paraná. 

CICLO INDUSTRIAL – Apesar 
da desaceleração da economia brasi-
leira, o Produto Interno Bruto (PIB) 
do Paraná registrou crescimento de 
4% em 2011 e 3% em 2012, além do 
maior crescimento industrial do país 
com 7%. Segundo o IBGE, o PIB 
nacional neste ano ficou em apenas 
1,6%. De acordo com Richa, através 
do Paraná Competitivo, o governo 
atraiu cerca de R$ 20 bilhões em in-
vestimentos, com geração de 114 mil 
novos empregos. Aliado a isso, o go-
verno prevê atender 60 mil micro e 
pequenos empreendimentos formais 
e informais com capacitação e crédi-
to barato. 

OUTRAS ÁREAS – Em habi-
tação, o governo estadual já tem re-
cursos garantidos para construir 110 
mil casas em quatro anos, sendo que 
65 mil unidades estão em projetos e 
44 mil já estão em construção. É o 
maior programa habitacional da his-
tória do Paraná, pois nos oito anos 
anteriores, foram inauguradas ape-
nas 16 mil casas. 

Na agricultura, foi criada a 
Agência de Defesa Agropecuária, 
um instrumento decisivo para abrir 

mercados internacionais à produção 
agropecuária. Os programas Trator 
Solidário e Leite das Crianças foram 
mantidos e ampliados pelo governo. 
Além disso, foram assinados R$ 25,5 
milhões em convênios com municí-
pios para programas como calcário, 
proteção de fontes, adequação de es-
tradas rurais, bovinocultura de leite. 

Em saneamento básico e melho-
rias na distribuição de água foram 
investidos pela Sanepar cerca de R$ 
700 milhões em 2011 e 2012. No 
biênio, houve um incremento no nú-
mero de ligações de água de 6,26%, 
com 159.479 novas ligações. Com re-
lação ao esgoto, o incremento foi de 
12,61%, com 173.120 novas ligações. 

Já a Copel investiu em dois anos 
R$ 3 bilhões. Com isso, o Paraná se 
tornou o primeiro Estado 100% digi-
tal, com fibra óptica nos 399 municí-
pios, e o governo atendeu mais de 10 
milhões de pessoas no Paraná com 
instalação de redes elétricas. “Nossa 
compromisso é fortalecer as empre-
sas públicas, que são fundamentais 
para o desenvolvimento do Paraná”, 
disse Richa. 

O governador lembrou que, no 
início de 2012, o governo estadual 
lançou o programa Família Para-
naense, para reduzir o grau de vulne-
rabilidade social de 100 mil famílias 
de cerca de 300 municípios até 2014. 
Richa destacou os bons resultados da 
iniciativa e explicou que a principal 
característica é garantir autonomia e 
a independência aos atendidos. Uma 
das mais importantes ações será o re-
passe de R$ 10 milhões às entidades 
que prestam atendimento a crianças 
e adolescentes com deficiência. 

“Queremos emancipar as fa-
mílias. Para isso, os cidadãos têm 
algumas obrigações, como parti-
cipar de qualificação profissional”, 
explicou. Ele disse que o progra-
ma não tem caráter assistencialis-
ta, e sim de oferta de oportunida-
des. “Nenhum governo se justifica 
se não produzir ações para melho-
rar a vida das pessoas”, afirmou. O 
orçamento para o setor será de 
R$ 360 milhões, além de R$ 212 
milhões do Fundo da Infância e 
Adolescência (FIA) e do Fundo 
Estadual da Assistência Social 
(Feas). 

Em setembro, foi criada a Lei 
de Inovação no Paraná, que defi-
ne benefícios e estabelece meca-
nismos de cooperação entre setor 
público, privado e academia para 
o incentivo à pesquisa e ao de-
senvolvimento científico e tecno-
lógico. Com esta lei, o governo, 
por meio da Fundação Araucária, 
concederá bolsas para que estu-
dantes de mestrado e doutorado 
desenvolvam seus projetos e pes-
quisas dentro de empresas para-
naenses. Serão investidos R$ 2,9 
milhões neste programa. AEN

Richa enumera resultados e diz estar otimista para o próximo ano. 

ANPr

Em sua edição nº 301, de sexta-feira, 20 de maio de 2005 o 
Jornal Noroeste noticiou: Polícia prende bandidos após troca 
de tiros no centro da cidade.
Na quarta-feira, 18 de maio, por volta das 18h.30min. os 
moradores e comerciantes da Av. 14 de dezembro foram 
surpreendidos com o barulho de tiros. Uma quadrilha com-
posta por 04 elementos tentaram praticar assalto em prédio 
de Supermercado localizado na avenida. Através de denún-
cia anônima, os bandidos foram surpreendidos por Policiais 
Militares  e após abordagem, um dos elementos com um re-
volver calibre 38 passou a atirar contra os PMs que não tive-
ram outra alternativa e sacaram suas armas, provocando um 
tiroteio em pleno centro da cidade. Resumindo, os bandidos 
estavam com duas armas (02 revolveres calibre 38, um foi 
apreendido no momento da ação e outro foi localizado às 
margens da BR 376 quando um dos elementos tentava em-
preender fuga.

POLÍCIA PRENDE BANDIDOS 
APÓS TROCA DE TIROS NO 

CENTRO DA CIDADE

Inclua no cardápio 10 alimentos 
que te deixam mais feliz

Não tem quem não seja 
tomado por uma sensação re-
confortante depois de fazer 
uma deliciosa refeição. E se no 
cardápio tiver um docinho de 
brinde, a vida fica melhor ain-
da.

 "Isso por que independen-
te do alimento que consumi-
mos, comer provoca uma con-
fortável sensação de bem-estar 
já que suprimos as necessida-
des físicas do nosso organis-
mo. Mas ainda há a turma de 
alimentos que potencializam 
esta reação, já que levam em 
sua composição, substâncias 
que aumentam a liberação da 
serotonina, hormônio neuro-
transmissor responsável pela 
sensação de saciedade", expli-
ca a nutricionista e bioquímica 
Lucyanna Kalluf.

 A seguir, a especialista su-
gere 10 alimentos que são obri-
gatórios para um prato e dias 
mais alegres. Confira:

  1) Banana: a fruta é um 
carboidrato rico no aminoá-
cido triptofano ( cada 100g 
da banana contém em média 
18mg de triptofano). Aconte-
ce que este aminoácido é uma 
substância precursora da sero-
tonina.

  "Sem serotonina, o orga-
nismo fica suscetível a males 
como depressão, irritabilida-
de, insônia, ansiedade, mal 
humor e hiperfagia (aumento 
exagerado da fome)", explica 
Lucyanna Kalluf. A serotonina 
também é considerada como 
sendo uma substância anore-
xígena, diminuindo a compul-
sividade e a fome.

 2) Abacate: esta fruta rica 
em ácido fólico, vitamina B3 
( niacinamida) e potássio. O 
abacate também tem mais pro-

teína que qualquer outra fruta, 
cerca de 2 g para cada porção 
de 110 g. Possui, ainda, quanti-
dades úteis de ferro, magnésio 
e vitaminas C, E e B6. A nia-
cinamida ( Vitamina B3) tem 
ação específica sobre o sistema 
nervoso central, colaborando 
com a manutenção de hor-
mônios que regulam as subs-
tâncias químicas do cérebro e 
garante efeito relaxante.

  Esta vitamina tem ação 
conjunta com o ácido fólico, 
que atua como coenzima de di-
versos neurotransmissores do 
bom humor. Dica: fique atento 
ao valor calórico da fruta: cada 
110 g contém cerca de 200 ca-
lorias.

    3)Mel:o alimento é um 
carboidrato fonte de tripto-
fano, com ação calmante que 
induz a uma sensação de bem 
estar melhorando a função da 
serotonina no cérebro. O mel 
tem uma função importante 
como regenerador da micro-
flora intestinal, quando combi-
nado aos lactobacilos presen-
tes no intestino.

  Sabe-se que mais de 90% 
da serotonina é produzida no 
intestino, portanto o mel aju-
da a manter a integridade in-
testinal colaborando com uma 
melhor regulação neuro-endó-
crina, com mais serotonina e 
mais disposição e sensação de 
prazer.

  4) Nozes:esta oleaginosas 
possui vitamina B1 (tiamina), 
que ajuda a converter glicose 
em energia. Também imita a 
acetilcolina, neurotrasmissor 
que possui um papel nas fun-
ções cerebrais relacionadas 
com memória e cognição.

  Também carrega o Inositol 
(fosfatidilinositol), substância 

reconhecida como parte do 
complexo B, que é necessário 
para o correto funcionamento 
dos neurotransmissores sero-
tonina e acetilcolina.

 5)Tofu :é o queijo à base de 
soja. Com muitos nutrientes, o 
tofu tem o dobro de proteínas 
do feijão e 45% menos calorias 
que o queijo minas. Importan-
te fonte de magnésio mineral 
que atua na regulação do me-
tabolismo cerebral e participa 
da metabolização de alguns 
aminoácidos.

 "A deficiência de magnésio 
resulta em fadiga e deficiên-
cia de enzimas envolvidas na 
produção de energia", explica 
Lucyanna Kalluf. Meia xícara 
de tofu tem em média 110mg 
desse mineral.

  6) Ômega 3: os peixes de 
água fria (salmão, atum, cava-
linha) são considerados exce-
lentes fontes de ômega 3 , um 
ácido graxo com efeito prote-
tor sobre os neurônios.

 A relação de consumo des-
se ácido graxo e a felicidade, 
está no aumento na produção 
dos receptores de neurotrans-
missores como: a serotonina, 
a dopamina e a noradrenali-
na que protegem o cérebro e 
o sistema nervoso central dos 
radicais livres, substâncias res-
ponsáveis pelo envelhecimen-
to celular.

  7) Gérmen de trigo:é a 
parte mais nobre do trigo, que 
quando é refinado perde esta 
propriedade, e uma excelente 
fonte de todo aporte vitamí-
nico do complexo B, atuando 
como calmante natural que di-
minui a irritabilidade e o ner-
vosimo. Tem inositol, presente 
nas membranas celulares como 
fosfatidilinositol, que é neces-

sário para o correto funciona-
mento dos neurotransmissores 
serotonina e acetilcolina.

  "Também carrega o ácido 
pantotênico, a vitamina B5 ou 
vitamina anti-estresse que atua 
na síntese da acetilcolina, con-
ferindo melhor adequação dos 
impulsos nervosos e das fun-
ções cerebrais", aponta a nutri-
cionista.

  8)Canela:rica em polife-
nóis e antioxidantes, esta espe-
ciaria melhora a atividade da 
insulina, ajuda a estabilizar os 
níveis de açúcar no sangue e 
reduz a compulsão por carboi-
dratos e doces. 

  Assim, colabora para evi-
tar o sobrepeso e o acúmulo de 
gorduras na região abdominal 
e mantém a produção de sero-
tonina em equilíbrio.

  9)Lentilha:é fonte de pro-
teínas vegetais e cálcio, contri-
buindo significativamente para 
a regulação da flora intestinal. 

  O equilíbrio do cálcio e 
magnésio no organismo atua 
no metabolismo cerebral e na 
produção de neurotransmisso-
res, como serotonina e dopa-
mina, responsáveis pela sensa-
ção de prazer e bem-estar.

 10)Chá verde: afasta os ris-
cos do estresse oxidativo, que 
é a deficiência de substâncias 
antioxidantes no organismo, 
trazendo como consequências 
doenças como a obesidade e 
até depressão.

 O chá verde é rico em po-
lifenóis, nutrientes antioxi-
dantes que atacam os radicais 
livres das células cerebrais, 
mantendo a sua atividade 
neuroprotetora, diminuindo a 
probabilidade de inflamação 
cerebral e favorecendo sensa-
ção de bem-estar. Igospel
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Richa enumera resultados e diz estar otimista para 2013 
mercados internacionais à produção 
agropecuária. Os programas Trator 
Solidário e Leite das Crianças foram 
mantidos e ampliados pelo governo. 
Além disso, foram assinados R$ 25,5 
milhões em convênios com municí-
pios para programas como calcário, 
proteção de fontes, adequação de es-
tradas rurais, bovinocultura de leite. 

Em saneamento básico e melho-
rias na distribuição de água foram 
investidos pela Sanepar cerca de R$ 
700 milhões em 2011 e 2012. No 
biênio, houve um incremento no nú-
mero de ligações de água de 6,26%, 
com 159.479 novas ligações. Com re-
lação ao esgoto, o incremento foi de 
12,61%, com 173.120 novas ligações. 

Já a Copel investiu em dois anos 
R$ 3 bilhões. Com isso, o Paraná se 
tornou o primeiro Estado 100% digi-
tal, com fibra óptica nos 399 municí-
pios, e o governo atendeu mais de 10 
milhões de pessoas no Paraná com 
instalação de redes elétricas. “Nossa 
compromisso é fortalecer as empre-
sas públicas, que são fundamentais 
para o desenvolvimento do Paraná”, 
disse Richa. 

O governador lembrou que, no 
início de 2012, o governo estadual 
lançou o programa Família Para-
naense, para reduzir o grau de vulne-
rabilidade social de 100 mil famílias 
de cerca de 300 municípios até 2014. 
Richa destacou os bons resultados da 
iniciativa e explicou que a principal 
característica é garantir autonomia e 
a independência aos atendidos. Uma 
das mais importantes ações será o re-
passe de R$ 10 milhões às entidades 
que prestam atendimento a crianças 
e adolescentes com deficiência. 

“Queremos emancipar as fa-
mílias. Para isso, os cidadãos têm 
algumas obrigações, como parti-
cipar de qualificação profissional”, 
explicou. Ele disse que o progra-
ma não tem caráter assistencialis-
ta, e sim de oferta de oportunida-
des. “Nenhum governo se justifica 
se não produzir ações para melho-
rar a vida das pessoas”, afirmou. O 
orçamento para o setor será de 
R$ 360 milhões, além de R$ 212 
milhões do Fundo da Infância e 
Adolescência (FIA) e do Fundo 
Estadual da Assistência Social 
(Feas). 

Em setembro, foi criada a Lei 
de Inovação no Paraná, que defi-
ne benefícios e estabelece meca-
nismos de cooperação entre setor 
público, privado e academia para 
o incentivo à pesquisa e ao de-
senvolvimento científico e tecno-
lógico. Com esta lei, o governo, 
por meio da Fundação Araucária, 
concederá bolsas para que estu-
dantes de mestrado e doutorado 
desenvolvam seus projetos e pes-
quisas dentro de empresas para-
naenses. Serão investidos R$ 2,9 
milhões neste programa. AEN

PARABÉNS!!!

Rodeada pelo carinho de familiares e amigos, a 
dentista dra. Adriana Malamão Carlos completou 

idade nova na segunda-feira, 31 de dezembro. 
Adriana é esposa do perito e consultor imobiliário 

Julio César Carlos. Na foto o casal com as filhas 
Júlia e Vitória .
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Durante cerimônia 
bastante concor-
rida de posse dos 

eleitos de Atalaia, aconte-
cida nas dependências da 
Câmara Municipal Verea-
dor Paulo Trassi, na terça-
-feira 01 de janeiro, no pe-
ríodo da manhã,  tomaram 
posse o prefeito eleito Fá-
bio Fumagalli Vilhena de 
Paiva (PT) , vice-prefeito 
Carlos Eduardo Armelin 
Mariani “DUDA” (PSDB) 
e os 09 vereadores que irão 
compor a 13º legislatura 
do município. 

Primeiramente foi ins-
talada de forma oficial 
a nova legislatura com a 
posse dos vereadores elei-
tos no dia 07 de outubro 
e que foram devidamente 
diplomados pela Justiça 
Eleitoral no último dia 07 
de dezembro  de 2012 no 
Salão do Tribunal do Júri 
de Nova Esperança, sede 
da Comarca. Tomaram 
posse os seguintes verea-
dores:

Antonio Luiz Batista do 
Amaral – PMDB 

Carmo Ivo Torrente – 
PMDB

Claudemir Moreira de 
Souza – PSC

Eduardo Sirote Borges 
– PR

Ernando Cistouto Pelu-
so – PSDB

Luis Carlos Candioto – 
PSD

Luiz Carlos Ramos – 
PSD

Paulo Sergio Gilio – PP
De acordo com o pa-

rágrafo 1º do artigo 23 da 
Lei Orgânica Municipal 
combinada com o artigo 
10 do regimento inter-
no da Câmara Municipal, 
coube ao vereador mais 
idoso dentre os presentes 
presidir a sessão solene e 
prestar o respectivo com-
promisso de posse, fun-
ção que foi desempenha-
da pelo vereador Carmo 
Ivo Torrente.  Depois de 
entoado o Hino nacional 
brasileiro os vereadores 
foram convidados a pres-
tar o seguinte compro-
misso: “Prometo cumprir 
a Constituição Federal, a 
Constituição Estadual e a 
Lei Orgânica Municipal, 
observar as leis, desempe-
nhar com lealdade o man-
dato que me foi confiado 
e trabalhar pelo progresso 
do município e bem estar 
de seu povo”. Desta forma 
foram empossados os ve-

readores eleitos de Atalaia. 
Dando seqüência ao 

cerimonial de posse pro-
cedeu-se a votação para a 
eleição dos membros da 
mesa Executiva, sendo 
apresentada chapa única e 
escolhida por unanimida-
de por todos os vereadores 
presentes ficando assim 
definida:

Presidente – Carmo Ivo 
Torrente

Vice-presidente: Anto-
nio Luiz Batista do Amaral

1º Secretário: Paulo 
Sérgio Gilio

2º Secretário: Dejair 
Carreira

Já na condição de Pre-
sidente eleito do legislati-
vo atalaiense para o biê-
nio 2013/2014, Carmo Ivo 
Torrente fez um breve pro-
nunciamento agradecen-
do primeiramente à Deus, 
a presença do público e à 
população do município 
pelo apoio recebido, se 
comprometendo a servir o 
povo nas áreas divulgadas 
em campanha.

Como cabe à Câma-
ra Municipal dar posse 
ao prefeito e vice eleitos, 
necessário se fez tanto a 
instalação da nova Legis-
latura quanto o estabele-
cimento da composição 
da mesa diretora. Enquan-
to isso o povo aguardava 
em polvorosa a entrada 
de Fábio Vilhena e Duda 
(acompanhados de suas 
respectivas esposas) que 
até então estavam do lado 
externo das dependências 
da Câmara esperando os 
trâmites da sessão sole-
ne. Coube aos vereadores 
Luis Carlos Candioto (Bi-
lico), Eduardo Sirote Bor-
ges (Dudu) e Paulo Sérgio 
Gilio (Paulinho Gilio), em 
comissão, acompanharem 
e introduzirem até o ple-
nário Fábio  e Duda. 

No instante em  o pre-
feito e vice adentraram ao 
recinto, a população não 
conseguiu se conter em 
tanta emoção e euforia. 
Aplausos e palavras de 
apoio e incentivo deram 
a tônica da cerimônia em 
algo inédito nunca an-
tes visto no município de 
Atalaia. Na seqüência tan-
to Fábio Vilhena quanto 
Duda prestaram o devido 
compromisso de posse e 
o Presidente daquela Casa 
de Leis, Carmo Ivo Tor-
rente declarou empossa-
dos nos cargos de Prefeito 
e vice prefeito Fábio Fu-
magalli Vilhena de Paiva 
e Carlos Eduardo Armelin 
Mariani,respectivamente. 

Bastante emocionado, 
o vice-prefeito Duda se di-
rigiu aos presentes dizen-
do:  “Só tenho a agradecer 
a todos, por terem confia-
do nos “meninos”, na mi-
nha inexperiência política, 
mas com toda a experiên-
cia do Fábio, com toda a 
experiência de todos os 
vereadores, só tenho a 
agradecer e esses dias eu 
vi uma frase no encontro 
de Prefeitos, do presiden-
te do SEBRAE Jefferson 
Nogarolli: ‘Quem quer fa-
zer acha o caminho, quem 
não quer, acha uma des-
culpa’. O caminho nós já 
achamos, junto com vocês 
vamos chegar lá, primeiro 
desafio já foi superado, e, 
acredito que o grande se-
gredo dessa vitória mostra 
que os nossos princípios e 
o que agente aprendeu em 
casa, com o pai, a mãe e os 
amigos, esses princípios 
eles falaram mais alto do 
que a vontade de vencer 
a eleição. Então, fizemos 
tudo embasados nesses 
princípios e não deixamos 
essa vontade de vencer fa-
lar mais alto e atropelar es-
ses princípios”, ressaltou o 
vice-prefeito.

O ANO 13
O prefeito Fábio Vilhe-

na, num discurso carre-
gado de emoção, proferiu 
ao público presente as se-
guintes palavras: “Vocês 
entendem quando eu disse 
isso em uma entrevista no 
Jornal Noroeste, a 13ª le-
gislatura, o artigo 13, que 
veio para empossar agente, 
lembrei hoje também, está 
aqui minha mãe, que co-
meçou essa história, o PT 
faz 13 anos também esse 
ano em Atalaia, então para 
quem gosta de números...

Gostaria de cumpri-
mentar também o padre 
Roberto, que se faz pre-
sente, agradecer a Polícia 
Militar e a população.

Gostaria de maneira 
muito especial cumpri-
mentar todos os ex-prefei-
tos que me apoiaram nessa 
empreitada.

Agradeço também a 
cada um de vocês, nesse 
agradecimento, a cada in-
tegrante, a cada militante, 
pois formamos uma coli-
gação competente, junto 
com o PSDB, PR, PMN, 
PSD e o PTB, então, dizen-
do dos partidos, gostaria 
de cumprimentar a cada 
apoiador que acreditou 
nesse projeto, e hoje, quan-
do agente chega nessa casa 
de leis, vimos que é uma 

das vezes que mais pessoas 
acordaram cedo no ano 
novo para vir prestigiar o 
nosso primeiro dia de tra-
balho. Então isso mostra o 
tamanho da esperança, do 
tamanho da expectativa da 
nossa população que foi 
depositada nos nossos no-
mes e como já foi dito, vai 
ter o trabalho formiguinha 
de cada um junto com to-
dos nossos candidatos que 
também não se elegeram,  
que foram fundamentais 
para que hoje eu e o Duda 
estivéssemos aqui toman-
do posse como prefeito 
e vice-prefeito do nosso 
município. 

Eu tenho aqui hoje 
uma honra, a presença 
dos meus avós, que tanto 
nos alegra, todos os meus 
familiares que se fazem 
aqui presente, nós que 
sofremos muito para che-
garmos até aqui, foi um 
processo muito difícil para 
nós, mas Deus nos deu 
força na hora certa, com 
muita garra, com muita 
luta, superamos tudo isso.

Gostaria de cumpri-
mentar o Duda e a Edna, 
que há alguns dias atrás 
começamos a conversar, 
fazendo o convite para 
que ele viesse colocar essa 
experiência como gran-
de empresário que é, para 
trabalhar a favor do nosso 
município, e ele aceitou 
esse desafio, me disse “va-
mos juntos”, e, esse desafio 
político se transformou 
em uma bela campanha e 
essa bela campanha virou 
uma longa amizade.

Não poderia deixar de 
agradecer minha esposa 
Carla, estava lembrando 
também de 2008, quando 
eu estava em Curitiba, vim 
embora e falei para minha 
mãe, vou ser candidato a 
vereador, e, acho que Deus 
tinha esse propósito, por-
que naquele mesmo dia 
passaram 20 pessoas ali 
na mesa e os 20 pararam, 
cumprimentaram, con-
versaram, à partir dali ela 
me disse que eu deveria 
mesmo ser candidato, me 
apoiou muito, e, como diz 
aquele velho ditado, ao 
lado de um grande ho-
mem, tem que ter sempre 
uma grande mulher e eu 
tinha que deixar isso regis-
trado hoje.

Quando agente fala 
de história, e eu sei que 
para mim chegar até aqui 
foi um trabalho iniciado 
de anos anteriores a elei-
ção de 2012, em nome do 
meu pai, da minha mãe, 

do meu irmão Renato 
que está aqui, consegui-
mos construir uma gran-
de aliança para essa elei-
ção de 2012, em que cada 
qual, com a sua peculiari-
dade, sofreu muito, e, eu 
acho que foi justamente 
isso que fez essa equipe ter 
tanta garra de vencer uma 
eleição quando nossos ad-
versários já cogitavam que 
seria 2 por 1, que tinha 
1000 votos na frente, etc, 
e isso virou uma massa 
de pão, quanto mais ba-
tiam na gente, mais agente 
crescia, e eu sei o sofri-
mento que foi para meu 
pai. Quando o Duda fala 
de princípios, eu sempre 
vou recordar da educação 
que eu tive em casa, então 
gostaria de deixar em pú-
blico aqui também regis-
trado que pra chegarmos 
até aqui, muitos compa-
nheiros conversaram com 
meu pai lá atrás, formando 
uma grande aliança, pois 
sabemos que vencer uma 
eleição, pela oposição não 
é fácil, mas, a vontade da 
mudança, essa necessida-
de de mudança graças a 
Deus esteve nas urnas no 
dia 07 de outubro e nos 
colocaram aqui para di-
rigirmos o município de 
Atalaia a partir desse ano.

Na questão do apoio 
dos vereadores, conto com 
cada um de vocês, como 
eu sempre disse, a expe-
riência que tive durante 
esses 04 anos nessa casa 
de leis foi uma escola para 
mim, na minha posse de 
vereador há 04 anos atrás 
eu disse que soubessem 
respeitar, pois é uma in-
dependência de poderes, 
mas infelizmente vimos 
um trabalho que não foi 
nesse sentido, não houve 
uma parceria necessária, 
e, esse aprendizado com 
certeza será de muita im-
portância para o desem-
penho do meu mandato. 
Então sempre trabalharei 
com a maior imparcialida-
de quanto aos vereadores 
eleitos e sempre em favor 
do município de Atalaia, 
e digo mais, aqueles que 
porventura acreditarem 
que é necessário sim, fazer 
oposição, saibam que é de 
fundamental importância 

o papel da oposição, para 
quem é situação, tivemos 
um encontro em Foz, no 
qual comentávamos que 
o Obama nesse ano quan-
do ganhou as eleições nos 
Estados Unidos, no seu 
discurso de posse, o pri-
meiro que ele agradeceu 
foi os opositores dele, pois 
se eu tivesse ido somente 
com o meu grupo aliado, 
eu tinha perdido a eleição. 
Então, tenho certeza que 
vocês estarão nessa casa 
de leis, quando necessá-
rio cobrar da gente, toda 
a cobrança é sempre bem 
vinda, toda crítica cons-
trutiva com certeza será 
respeitada e todas as vezes 
que for necessário pode 
chamar agente que nos ire-
mos pessoalmente, vamos 
parar com aquele negócio 
que agente viu aqui duran-
te 04 anos, de fazer “ctrl C, 
ctrl V”, em requerimento 
e mandar a mesma bale-
la. Quando for necessá-
rio, eu virei aqui, fazendo 
questão de vir na tribuna 
da Câmara e responder ao 
requerimento. É um com-
promisso que eu assumo 
e  julgo ser uma questão 
de respeito, vocês que são 
vereadores, vocês estarão 
no dia a dia com contato 
com a população, então 
eu acho muito importan-
te essa parceria, para que 
juntos podemos acertar o 
que sempre havíamos dito, 
que sozinho não se chega 
a lugar nenhum e jamais 
será assim a questão da 
administração de Atalaia, 
centralizando a adminis-
tração no prefeito, pelo 
contrário, o mais demo-
crático, o mais aberto pos-
sível, o mais transparente 
possível, esse é o nosso 
compromisso e assim será 
o andamento da nossa ad-
ministração.

Fiz também um com-
promisso de apresentar 
meus secretários no ato 
da posse, pois se não me 
engano, após 20 anos, será 
feita uma troca de 100% 
dos Secretários, pratica-
mente durante muitos 
anos, as mesmas pessoas 
estiveram a frente da nos-
sa prefeitura” – finalizou o 
prefeito Fábio Fumagalli 
Vilhena de Paiva.

Prefeito Fábio Vilhena, vice Duda e mais 09 vereadores foram empossados em Atalaia
No instante em que o prefeito e vice adentraram ao recinto, a população não conseguiu se conter em tanta emoção e euforia. Aplausos e palavras 

de apoio e incentivo deram a tônica da cerimônia em algo inédito no município de Atalaia

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

NOVOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ATALAIA: 

Administração: Geisimone Bento de Lima Beckhauser
Agricultura: Ronaldo Adriano Fumagalli
Educação: Angela Maria Candioto Nunes

Assistencia Social: Carla Sibeli Armelim Vilhena
Esportes: Márcio Rogério Cortarelli

Saúde: Elisângela Fumagalli Gerolino
Obras e Serviços Públicos: Carlos Alberto Fregnani

“Sozinho não se chega a lugar nenhum e jamais será assim a questão da ad-
ministração de Atalaia” frisou o prefeito Fábio Vilhena que complementou: ‘é 
como diz Franklin Roosevelt’ - “Vamos começar fazendo o necessário, depois 
o difícil, a certa altura nos veremos fazendo o impossível.”

Prefeito Fábio Vilhena com a 1ª dama Carla e vice-prefeito Duda com sua esposa Edna

Prefeito Fábio Vilhena, Previdente da Câmara Carmo Ivo Torrente  e o vice-prefeito Duda

Prefeito Fábio Vilhena durante a assi-
natura do termo de posse

Vice-prefeito Duda no momento em que 
assinava o termo de posse

Momento em que Fábio e Duda foram conduzidos ao 
Plenário da Câmara Municipal. A população lotou as 
dependências do Legislativo para prestigiar a ceri-
mônia de posse dos eleitos.

Na ocasião foram apresentados os novos Secretários Municipais

Fotos: ALEX FERNANDES FRANÇA

Prefeito, vice e vereadores 

“É como diz o empresário Jef-
ferson Nogarolli”:‘Quem quer 
fazer acha o caminho, quem 
não quer, acha uma desculpa’, 
discursou o vice-prefeito Duda

Prefeito Fábio Vilhena com o amigo e empresá-
rio Paulo César Trassi (TECO)

Prefeito Fábio Vilhena e vice-prefeito Duda – Vitória 
nas urnas consagrada com presença maciça da po-
pulação na sede do Legislativo atalaiense

Familiares do Prefeito Fábio Vilhena

VEREADORES EMPOSSADOS E NOVA MESA DIRETORA 13ª LEGISLATURA DE ATALAIA

Carmo Ivo Torrente - Presidente Antonio Luiz Batista do Amaral - Vi-
ce-presidente

Paulo Sérgio Gilio - 1º Secretário Dejair Carreira - 2º Secretário Claudemir Moreira de Souza Eduardo Sirote Borges Ernando Cistouto Peluso Luis Carlos Candioto Luiz Carlos Ramos
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Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores 
foram empossados em Floraí

Osvaldo Vidual
vidualevidual@hotmail.com

Na manhã de 
terça-feira, 1º 
de janeiro de 

2013, a Casa da Cultura 
(antigo cinema da cidade 
que guarda a  rica histó-
ria da cultura de Floraí), 
foi palco da solenidade 
de posse dos candida-
tos eleitos aos cargos de: 
prefeito, vice-prefeito e 
vereadores, bem como  
a escolha da presidência 
do legislativo.Como ve-
readora mais bem vota-
da Edna Contin, presidiu 
a sessão onde empossou 
o prefeito Fausto Eduar-
do Herradon e seu vice-
-prefeito Maurilio Sergio 
Marangoni. 

O prefeito Fausto Herradon, convocou a todos os 
floraienses para uma administração conjunta, onde 
a população terá vez e voz junto ao Executivo

Prefeito Fausto Herradon e seu vice-prefeito Mauri-
lio Marangoni

Vereadores empossados que formaram a nova Câmara de Floraí. 
O legislativo terá como presidente a vereadora Edna de Contin, 
Vice-Presidente: Márcio Leandro Mendes, 1º Secretário Gilcimar 
Vicentini Sformi e 2º Secretário Alvair Aparecido de Carvalho

A Casa da Cultura de Floraí ficou lotada para a ceri-
mônia de posse dos eleitos em outubro de 2012

Após a posse dos elei-
tos e instalação da Câ-
mara Municipal, compu-
seram a mesa os demais 
vereadores: Alvair Apa-
recido de Carvalho, 
Braulio Vendrametto 
Junior,Francisco Barra-
gan Neto, Gilcimar Vi-
centini Sformi, Manoel 
José dos Santos, Marcio 
Leandro Mendes,Marcos 
Roberto Lula da Silva e 
Waldeir Guedes que jun-
tamente com a presiden-
te Edna Contin, promo-
veram a eleição da mesa 
diretora da Câmara que 
ficou assim constituí-
da: Presidente: Edna de 
Lourdes Carpiné Contin, 
Vice-Presidente: Márcio 
Leandro Mendes, 1º Se-

cretário Gilcimar Vicen-
tini Sformi e 2º Secretá-
rio Alvair Aparecido de 
Carvalho

Em seu discurso de 
posse, falando para uma 
Casa da Cultura total-

mente lotada , o prefeito 
empossado Fausto Her-
radon, convocou a todos 
os floraienses para uma 
administração conjunta, 
onde a população terá vez 
e voz junto ao Executivo 

e ao Legislativo. Faus-
to pediu aos presentes o 
dom da paciência, pois 
o início não será fácil, 
diante das dificuldades já 
vistas, principalmente na 
área da saúde.O prefeito 
encerrou seu discurso de 

posse, novamente  con-
vocando a todos para re-
colocar Floraí nos trilhos 
do desenvolvimento, 
onde seu povo trabalha-
dor e sua economia pu-
jante é destaque em todo 
o Paraná.

Vereadores são empossados e elegem a mesa 
executiva da Câmara de Nova Esperança

Em conformidade 
com a Lei Orgâ-
nica do municí-

pio de Nova Esperança, 
o vereador mais vota-
do no pleito municipal 
é que preside a sessão. 
Portanto, a sessão sole-
ne de posse dos verea-
dores eleitos para a 15ª 
Legislatura, acontecida 
na tarde de 1º de janei-
ro de 2013, foi presidida 
pelo vereador Wilson 
Roberto Pasquini.

Após prestarem o 
compromisso, os verea-
dores: Claudio Antonio 
de Brito, Dirceu Trevi-
san, Eurídes Fernandes, 
Hélio Issamu Kobaya-
shi, Laercio Mazocato 
Salvaterra, Maria das 
Graças Almeida Bor-

RAPHAEL GUIMARÃES - 9989-7923

din, Moysés de Almei-
da, Pedro Paulo Quiri-
no de Mello e Wilson 
Roberto Pasquini, fo-
ram declarados empos-
sados como Vereadores 
para o período com-
preendido entre 1º de 

janeiro de 2013 a 31 de 
dezembro de 2016.

Após a votação que 
ocorreu durante a ses-
são, a Mesa Executiva 
da Câmara Municipal 
de Nova Esperança fi-
cou assim definida:

Presidente: Wilson 
Roberto Pasquini

Vice-Presidente: 
Hélio Issamu Kobaya-
shi

1º Secretário: Pedro 
Paulo Quirino de Mel-
lo

2º Secretário: Moy-
ses de Almeida 
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Golemba, Gualberto e vereadores tomam posse em Alto Paraná
Durante cerimônia, prefeito dr. Cláudio 
Golemba afirmou que está com disposição 
e saúde para continuar fazendo a gestão de 
transformação que Alto Paraná precisa.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A 15ª Gestão Legislativa 
e Executiva de Alto Pa-
raná foi empossada du-

rante cerimônia marcada para 
às 08h30 da manhã do primeiro 
dia do ano 2013. A nova gestão 
teve início no dia 1º de janeiro de 
2013 e será concluída no dia 31 
de dezembro de 2016.

A primeira parte da sessão foi 
conduzida pelo vereador mais ve-
lho entre os eleitos Altamiro Pe-
reira Santana, o “Miro do ônibus” 
(PV), que atuou como presidente 

Dr. Cláudio Golemba destacou em seu discurso de posse, 
“estou com minha saúde em perfeito estado e continuarei 
a me dedicar o máximo em prol dos altoparanaenses”

Prefeito dr. Cláudio junto a Primeira Dama - Madalena 
Golemba e as filhas: Alana e Danuta  

Dr. Lauro Golemba, advogado em Maringá parabenizou o 
irmão prefeito Dr. Cláudio pela conquista em representar 
o povo altoparanaense em mais uma gestão

A aluna do 2° ano do Sagrado Coração de Jesus de Nova Espe-
rança, Priscilla Menezes de Oliveira prestigiou a posse do tio, o 
vice-prefeito de Alto Paraná, dr. Jorge Gualberto dos Anjos

No centro da mesa, o Presidente da Câmara – Victor Hugo Razente Navarrete (PDT), 
ladeado pelo Prefeito dr. Cláudio Golemba e o Vice-Prefeito dr. Jorge Gualberto dos An-
jos. Da esquerda para a direita os vereadores:  Everton Roncáglio (PT), Altamiro Pereira 
Santana (PV) - Presidente interino que conduziu a primeira parte da cerimônia,  Clau-
demir Jóia Pereira (PSDB) - Vice-Presidente, Marlene Leles da Silva (PSDB),  Cacilda de 
Fátima Gonçalves Marconi (PT) - secretária ad hoc, Maria Inês Rezende Tavares (DEM) 
- 1ª secretária da mesa, Cláudio Augusto Fernandes (PSDB) - 2º secretário da mesa e 
Everton Vasconcelos da Silva (PV).

interino, após fazer o  juramento 
e tomar posse deu posse aos ve-
readores: Cacilda de Fátima Gon-
çalves Marconi (PT), Claudemir 
Jóia Pereira (PSDB), Cláudio Au-
gusto Fernandes (PSDB), Everton 
Roncáglio (PT), Everton Vascon-
celos da Silva (PV), Maria Inês 
Rezende Tavares (DEM), Marle-
ne Leles da Silva (PSDB) e Victor 
Hugo Razente Navarrete (PDT). 
Na condução dos trabalhos, o 
presidente interino contou com a 
colaboração da secretária ad hoc, 
vereadora - Cacilda de Fátima 
Gonçalves Marconi. 

A cerimônia prosseguiu com 
a suspensão da sessão para a elei-
ção da mesa diretora da Câmara 

para o biênio 2013/2014. Após 
duas suspensões e um parecer 
jurídico elaborado pela assesso-
ria jurídica da Câmara sobre a 
eleição da mesa, a chapa única 
encabeçada pelo vereador Victor 
Hugo Razente Navarrete, recebeu 
05 votos favoráveis.

A Mesa Diretora do 1º biênio 
ficou assim composta: Presidente 
- Victor Hugo Razente Navarrete 
(PDT), Vice-Presidente - Clau-
demir Jóia Pereira (PSDB), 1ª 
Secretária - Maria Inês Rezende 
Tavares (DEM) e  2º Secretário 
- Cláudio Augusto Fernandes 
(PSDB).

Na sequência foram empossa-
dos o prefeito Cláudio Golemba 
(PSDB) e o vice-prefeito dr. Jorge 
Gualberto dos Anjos (PDT).

O presidente da Câmara, ve-
reador Victor Hugo muito emo-
cionado pediu ao cerimonial que 
procedesse a leitura de seu dis-
curso de posse.

Em seu discurso, o presidente 
eleito fez agradecimentos e um 
chamamento à comunidade, con-
gratulou-se com os munícipes, 
com a edilidade e  com os repre-
sentantes do Poder Executivo e  
agradeceu aos servidores do Po-
der Legislativo pela organização 
do evento.

Em seguida o prefeito empos-
sado, dr. Cláudio Golemba fez o 
uso da palavra, cumprimentando 
a todos os presentes, salientando 
a importância da família e desta-
cando, “Nosso projeto não é ape-
nas para estes quatro anos, mas 
sim para desenvolver a cidade 
para os próximos anos. São con-
quistas gradativas”, salientou.

O prefeito enfatizou o traba-
lho na valorização do ser huma-
no, fazendo um governo para o 
povo.

Dr. Cláudio ainda falou sobre 
os desafios para essa nova gestão, 
“tivemos queda no FPM (Fundo 

de Participação dos Municípios), 
a Presidente da República, Dilma 
Rousseff, isentou o IPI de car-
ro novo, geladeira, fogão, o IPI 
mais o Imposto de Renda forma 
o FPM – Fundo de Participação 
dos Municípios, resultado, faltou 
o IPI, falta um pouco do FPM, o 
FPM vem menor”, alertou. 

O prefeito eleito frisou a im-
portancia da composição da 
equipe e fez questão de nominar 
cada um dos que compõem a ad-
ministração municipal de Alto 
Paraná. 

Finalizando destacou, “é mais 
uma gestão, mais uma adminis-

Fotos: JOSÉ ANTÔNIO COSTA

Equipe da prefeitura de Alto Paraná
Secretaria de Educação: Cássia Regina F. Fernandes juntamen-

te com sua equipe Zuleide, Tina, Sueli, Angela, Eliane, Luciana e 
Aparecida Maciel.

Secretaria de Esporte e Cultura: Prof. Beline e Adriano.
Casa da Cultura: Ernesto Levandovski
Tributação: Sérgio Rizatto junto com Teixeira, Daniele, Ricardo 

Sarruf, João Ciboldi Filho
Secretaria da Administração Geral: Rubens Satim
Assistência Social: Célia Parra.
Tesouraria: Lourival Fernandes Jr. e William.
RH (Recursos Humanos): Denilson e Carlos Marconi.
Contabilidade: Luciano Berti e Dr. Alahir.
Sincov: Odinir Pitta.
Assessoria Jurídica: Dr. Percival Ereno - Advogada: Dra: Bruna 

Lopes.
Licitação: Sônia, Adenauer, Kátia.
Controle Interno: Sueli Seron.
Meio Ambiente: Rodrigo Pistor.
Secretaria da Agricultura: Sérgio Avanço.
Chefe de Viação e Obras Públicas: João dos Santos.
Chefe do Viveiro: José Dadalto.
Engenharia Civil: Greice Vendramin.
Chefe do Pátio: Laercio Soares.
Função de Tributos: Rogério.
Junta Militar e CTPS (Carteira de Trabalho): José Dourado 

“Zico”.
Auxiliar de Contabilidade e  Empenho: Claudecir Inácio.
DETRAN e Identificação: Orlando Muskovik.
Secretaria da Saúde: Dr. Pedro Moreira de Carvalho.
Assessoria da Secretaria da Saúde: Cleunice Bisconsin Erzinger.

tração repleta de desafios, onde 
eu irei fazer o meu melhor, pro-
curando atender todos os setores 
da sociedade mas principalmente 
as pessoas que mais necessitam 
do poder público, fazendo uma 

administração proativa. Satisfa-
zendo as necessidades urgentes e 
promovendo a vida em todas as 
suas manifestações”, concluiu o 
prefeito de Alto Paraná, dr. Cláu-
dio Golemba.    

Posse em Alto Paraná foi 
marcada pela eficiência dos 

servidores do Legislativo 

1º de janeiro de 2013, 
relógio marcando 6h34 e 
os servidores da Câma-
ra  de Alto Paraná já es-
tavam com o plenário da 
Câmara decorado para 
recepcionar os agentes 
políticos e os convidados 
para a 15ª  Sessão Solene 
de Instalação dos Poderes 
Legislativo e Executivo.

O espaço interno foi 
protocolarmente prepa-
rado para recepcionar 
os convidados e os agen-
tes políticos diplomados 
pela Justiça Eleitoral em 
13 de dezembro de 2012 
e na parte externa foram 
instalados assentos e dois 
telões de LCD para proje-
ção simultânea do evento.

A Cerimônia de Ins-
talação da 15ª Legislatu-
ra do Município de Alto 
Paraná teve início,  às 
8h30, em observação ao 
Regimento Interno da 
Câmara e em respeito aos  
convidados que foram 
pontuais. O encerramen-
to ocorreu às 10h25.

Equipe responsável pelo Cerimonial da 15ª Sessão de Instalação dos Poderes Le-
gislativo e Executivo de Alto Paraná,  Servidora Iraídes ao lado do  Senhor Alberto, 
convidado, que atuou como Mestre de Cerimônia, na sequências as servidoras 
Patrícia, Cristina e Alzira.  O trabalho da equipe foi reconhecido pelas autoridades 
presentes e os convidados.

Os candidatos eleitos e os convi-
dados foram recepcionados em 
ambiente de beleza e harmonia, 
singular.  A decoração nas cores 
do município  teve como base flo-
res de hortênsia e copos-de-leite 
e foi feita pela Floricultura Rosa 
de Ouro de Nova Esperança.

Presidente - Victor Hugo e  a vereadora Cacilda, in-
tercalados pelos servidores  do Poder Legislativo, 
Rafael, Alzira, Iraídes, Patrícia e Cristina, quando a 
mesma recebia cumprimentos e flores pelo seu ani-
versário, em 1º janeiro de 2013. 
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Posto São José é reinaugurado em Nova Esperança

Os irmãos empre-
sários, Alexandre 
e José Mauro Pas-

quini reinauguraram na 
manhã de sexta-feira, 28 de 
dezembro o Posto São José 
– Ipiranga, na avenida que 
leva o nome do posto.

A cerimônia de reinau-
guração contou com a ben-
ção do Padre José Moreira 
da Silveira que falou aos 
empresários e colaborado-
res do Posto São José da 
importância do trabalho 
digno para o sustento das 
famílias ali representadas, 
destacando ainda sobre o 
diferencial que Deus pode 
imprimir na vida das pes-
soas e no ambiente de tra-
balho quando é colocado 
em primeiro lugar.

Após uma reformulação 
total no layout do Posto e 
a implementação de novos 
serviços e equipe de aten-
dimento, o Posto São José 
passa agora a oferecer o 
combustível com a quali-
dade e procedência da Ipi-
ranga.

Para os apaixonados 
por carro o novo empreen-
dimento conta com uma 
completa loja de conve-
niências, onde o cliente 
encontra diversos produtos 
alimentícios, além de troca 
de óleo, diesel S-50, Ipi-
ranga Shop e programa de 

fidelidade. O posto ainda 
conta com sanitários bem 
higienizados e um amplo 
estacionamento para os 
veículos. Além de todo este 
conforto e comodidade, o 
cliente encontra o princi-
pal: combustível e atendi-
mento de ótima qualidade. 

Além do combustível 
de alta qualidade o Pos-
to São José é o único da 
região a oferecer o Diesel 
S-50 que emite menos ga-
ses poluentes no meio am-
biente. 

Oferecendo ótimo 
atendimento, durante todo 
o dia os clientes do Posto 
São José que abasteceram 
foram convidados para o 
coquetel de reinauguração 
que aconteceu na loja de 
conveniência.

Segundo os proprie-
tários Alexandre e José 
Mauro Pasquini, além da 
qualidade do combustível 
Ipiranga o posto traz inú-
meras vantagens a seus 
clientes e conta com uma 
ampla loja de conveniên-
cia, lavagem e troca de 
óleo no sistema exclusivo 
Center Oil.

Os combustíveis com a 
qualidade Ipiranga estão 
presentes na cidade além 
do Posto São José no Pos-
to Japan que fica na saída 
para Uniflor.

O que é
o Diesel
S-50?

Combustível com a carac-
terística de emitir menos 
gases poluentes,o  Diesel 
S50 ajuda a preservar o 

meio ambiente.

90% MENOS ENXOFRE 
É MUITA COISA

Center Oil - Troca de Óleo
O Center Oil ultrapassa o conceito de uma sim-

ples troca rápida de óleo.
Center Oil conta com:
• Check-up de 15 itens do veículo em poucos mi-

nutos;
• Promoções periódicas;
• Banco de dados com 20.000 modelos diferentes 

de veículos, atualizados periodicamente por consul-
toria exclusiva;

A Ipiranga tem como parceiros marcas líderes e 
comprometidas com resultado e qualidade: 

• Lubrificantes F1 Master - Ipiranga;
• Filtros Fram;
• Aditivos Bardahl e STP;

Os empresários do Posto São José junto ao Pe. José Mo-
reira da Silveira responsável pela benção de reinaugura-
ção do empreendimento.

Fotos: JOSÉ ANTÔNIO COSTA

Equipe de colaboradores do Posto São José, treinados 
para oferecer um atendimento de qualidade aos clientes.

Após uma reformulação total no layout do Posto e a im-
plementação de novos serviços e equipe de atendimen-
to, o Posto São José passa agora a oferecer o combustí-
vel com a qualidade e procedência da Ipiranga.

Lavagem

Center Oil - ultrapassa o conceito de uma simples 
troca rápida de óleo.

DIESEL
S-50

Tel.: 3252-2467
Av. São José, 459 – 

Centro – Nova Esperança 
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Poema & Poesia...
As sem-razões do amor

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987)

Eu te amo porque te amo,
Não precisas ser amante,
e nem sempre sabes sê-lo.
Eu te amo porque te amo.
Amor é estado de graça
e com amor não se paga.

Amor é dado de graça,
... é semeado no vento,
na cachoeira, no eclipse.
Amor foge a dicionários
e a regulamentos vários.

Eu te amo porque não 

amo
bastante ou demais a mim.
Porque amor não se troca,
não se conjuga nem se 
ama.
Porque amor é amor a 
nada,
feliz e forte em si mesmo.

Amor é primo da morte,
e da morte vencedor,
por mais que o matem (e 
matam)
a cada instante de amor.

Poesia sugerida pelo leitor assíduo deste Jornal 
Dr. Edson Elias de Andrade

 CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE - o poeta mais 
influente da literatura brasileira em seu tempo...

Carlos Drummond de An-
drade nasceu em Itabira do 
Mato Dentro - MG, em 31 de 
outubro de 1902. De uma famí-
lia de fazendeiros em decadên-
cia, estudou na cidade de Belo 
Horizonte e com os jesuítas no 
Colégio Anchieta de Nova Fri-
burgo RJ, de onde foi expulso 
por "insubordinação mental". 
De novo em Belo Horizonte, 
começou a carreira de escritor 
como colaborador do Diário de 
Minas, que aglutinava os adep-
tos locais do incipiente movi-
mento modernista mineiro.

Ante a insistência familiar 
para que obtivesse um diplo-
ma, formou-se em farmácia na 
cidade de Ouro Preto em 1925. 
Fundou com outros escritores 
A Revista, que, apesar da vida 
breve, foi importante veículo 
de afirmação do modernismo 
em Minas. Ingressou no serviço 
público e, em 1934, transferiu-
-se para o Rio de Janeiro, onde 
foi chefe de gabinete de Gustavo 
Capanema, ministro da Educa-
ção, até 1945. Passou depois a 

trabalhar no Serviço do Patri-
mônio Histórico e Artístico Na-
cional e se aposentou em 1962. 
Desde 1954 colaborou como 
cronista no Correio da Manhã 
e, a partir do início de 1969, no 
Jornal do Brasil.

O modernismo não chega 
a ser dominante nem mesmo 
nos primeiros livros de Drum-
mond, Alguma poesia (1930) e 

Brejo das almas (1934), em que 
o poema-piada e a descontração 
sintática pareceriam revelar o 
contrário. A dominante é a in-
dividualidade do autor, poeta da 
ordem e da consolidação, ainda 
que sempre, e fecundamente, 
contraditórias. Torturado pelo 
passado, assombrado com o fu-
turo, ele se detém num presente 
dilacerado por este e por aquele, 

testemunha lúcida de si mesmo 
e do transcurso dos homens, de 
um ponto de vista melancólico e 
cético. Mas, enquanto ironiza os 
costumes e a sociedade, aspera-
mente satírico em seu amargor 
e desencanto, entrega-se com 
empenho e requinte construti-
vo à comunicação estética desse 
modo de ser e estar.

Vem daí o rigor, que beira a 
obsessão. O poeta trabalha so-
bretudo com o tempo, em sua 
cintilação cotidiana e subjetiva, 
no que destila do corrosivo. Em 
Sentimento do mundo (1940), 
em José (1942) e sobretudo em 
A rosa do povo (1945), Drum-
mond lançou-se ao encontro da 
história contemporânea e da ex-
periência coletiva, participando, 
solidarizando-se social e politi-
camente, descobrindo na luta a 
explicitação de sua mais íntima 
apreensão para com a vida como 
um todo. A surpreendente su-
cessão de obras-primas, nesses 
livros, indica a plena maturidade 
do poeta, mantida sempre.

Várias obras do poeta foram 
traduzidas para o espanhol, in-
glês, francês, italiano, alemão, 
sueco, tcheco e outras línguas. 
Drummond foi seguramente, 
por muitas décadas, o poeta mais 
influente da literatura brasileira 
em seu tempo, tendo também 
publicado diversos livros em 
prosa.

Em mão contrária traduziu 
os seguintes autores estrangei-
ros: Balzac (Les Paysans, 1845; 
Os camponeses), Choderlos de 
Laclos (Les Liaisons dangereu-
ses, 1782; As relações perigo-
sas), Marcel Proust (La Fugitive, 
1925; A fugitiva), García Lorca 
(Doña Rosita, la soltera o el len-
guaje de las flores, 1935; Dona 
Rosita, a solteira), François 
Mauriac (Thérèse Desqueyroux, 
1927; Uma gota de veneno) e 
Molière (Les Fourberies de Sca-
pin, 1677; Artimanhas de Scapi-
no).

Alvo de admiração irrestrita, 
tanto pela obra quanto pelo seu 
comportamento como escritor, 
Carlos Drummond de Andra-
de morreu no Rio de Janeiro 
RJ, no dia 17 de agosto de 1987, 
poucos dias após a morte de sua 
filha única, a cronista Maria Ju-
lieta Drummond de Andrade. 

http://www.releituras.com/
drummond_bio.asp
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Ednea Buchi Batista e Airton Geraldo 
Grande foram empossados como prefeita e 

vice-prefeito de Paranacity
Osvaldo Vidual
vidualevidual@hotmail.com

Nas dependên-
cias da Casa 
da Cultura de 

Paranacity, ao primeiro 
dia do mês de janeiro de 
2013, às 9:00, durante 
sessão solene da Câmara 
Municipal, após cumpri-
rem todas as formalida-
des legais e regimentais, 
assinaram o Termo de 
Posse, Ednea Buchi Ba-
tista, prefeita municipal 
e Airton Geraldo Gran-
de, vice-prefeito, para o 
mandato que se inicia 
em primeiro de janeiro 
de 2013.

Na ocasião além da 
presença dos vereadores 
eleitos, demais autorida-
des do município, con-
vidados e parte da po-
pulação, prestigiaram o 
concorrido evento. 

FOTOS: FOTO M2000

Numa sessão solene da 
Câmara Municipal na noite 
de 1º de janeiro de 2013 foi 
realizada a cerimônia de pos-
se do prefeito e vice-prefeito 
eleitos para a 15ª Legislatura 
do município de Nova Espe-
rança, compreendida entre 
1º de janeiro de 2013 a 31 de 
dezembro de 2016.

A sessão que deu posse 
ao prefeito Gerson Zanusso 
e seu vice-prefeito Fábio Ia-
mamoto, foi presidida pelo 
presidente da Câmara, ve-
reador Wilson Roberto Pas-
quini com a presença dos 
demais vereadores, demais 
autoridades, lideranças polí-
ticas  e sociais e convidados 
que lotaram as dependências  
do Salão Paroquial de Nova 
Esperança.

“Prometo defender e 

Gerson Zanusso e Fábio Iamamoto são empossados 
como Prefeito e Vice-Prefeito de Nova Esperança

cumprir a Constituição da 
República Federativa do Bra-
sil, a Constituição do Estado 
do Paraná e a Lei Orgâni-
ca Municipal, observa r as 
Leis, promover o bem estar 
geral do Município de Nova 
Esperança e desempenhar 

com lealdade e patriotismo, 
as funções do meu cargo”, 
após prestar o compromisso, 
Gerson e Fábio assinaram o 
termo de posse, tornando-se 
legalmente Prefeito e Vice-
-Prefeito de Nova Esperança 
até 31 de dezembro de 2016.

RAPHAEL GUIMARÃES - 9989-7923
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