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Pré-candidato do PSDB Eduardo Pasquini tem encontro em Curitiba
com Ministro da Agricultura Mendes Ribeiro e Governador Beto Richa

Eduardo Pasquini e o Governador Beto Richa

Partido reafirma a candidatura de
Evandro Junior a prefeito de Maringá

A Executiva Estadual do
PSDB, presidida pelo
deputado estadual Val-
dir Rossoni, presidente
da Assembleia Legislati-
va, reiterou no início da
noite de segunda, dia 7,
que o partido terá nome
próprio na disputa
pela prefeitura de Ma-
ringá e reafirmou que
Evandro Junior será o
candidato.  Pág. 8

ASSESSORIA DE IMPRENSA

O ministro da agricultura
Mendes Ribeiro reuniu as
principais lideranças do
agronegócio paranaense
em Curitiba neste segun-
da. O encontro, realizado
em Curitiba, foi solicitado
pelo ministro para ouvir
dos empresários e entida-
des do agronegócio quais
as potencialidades e difi-
culdades que o setor en-
frenta. O governador Beto
Richa afirmou neste en-
contro com o ministro da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Mendes
Ribeiro Filho, que o Para-
ná deseja fortalecer as par-
cerias com o governo fede-
ral - Pág. 20
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Dep. Est. Teruo Kato; Dep. Fed. Edmar
Arruda; Pref. Dr. Cláudio Golemba; Vice-
pref. Dr. Jorge Gualberto; Dep. Accorsi;

Chefe de Educação Pedro Baraldi, durante
a inauguração da Escola Municipal

Alto Paraná E.I.E.F.

Administração
Municipal de
Nova Esperança
comemora a
realização de
mais de 150
obras em 8 anos
de mandato

TEDDY

Prefeita de Nova Esperança Maly Benatti

Paulo Henrique Amorim fez
palestra em Nova Esperança - Pág. 2

Amorim com o presidente da
Acine, Jean Flávio Zanchetti

ALEX FERNANDES FRANÇA

DIVULGAÇÃO
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 Jornalista Paulo Henrique Amorim
fez palestra em Nova Esperança

O evento foi
promovido pela
Associação
Comercial e
Empresarial com
o apoio do
Sebrae, Prefeitura
Municipal e
patrocínio do
Sicredi, Noroeste
Garantias, Fanp,
Rede Plus e LF
Produções

Durante a palestra em Nova Esperança, Paulo Henrique Amorim
abordou os temas Cultura e Sociedade – Mídia e Comunicação

e fez um balanço minucioso sobre a situação econômica do
Brasil e sua relação nos chamados BRICs – Brasil, Rússia, Índia

e China, países que mais tem crescido na última década

O Presidente da Acine, Jean Flávio Zanchetti
durante abertura da palestra

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

C
om o intuito de promo-
ver uma ação de rela-
cionamento com par-

ceiros, formadores de opi-
nião, estudantes e empresá-
rios da cidade e região, a As-
sociação Comercial e Empre-
sarial de Nova Esperança
promoveu, na noite de quin-
ta-feira, 03 de maio, no Sa-
lão Paroquial uma palestra
com o Jornalista Paulo Hen-
rique Amorim.

 O Jornalista nasceu no
Rio de Janeiro em 1942. É
formado em Sociologia e
Política pela Fundação Esco-
la de Sociologia e Política de
São Paulo. Tem atuação des-
tacada na imprensa brasilei-
ra, tendo participado tam-
bém de grandes coberturas
internacionais como o es-
cândalo de Watergate, a que-
da do Muro de Berlim e os
conflitos de Kosovo e Sara-
jevo.

Amorim passou a maior
parte da sua vida trabalhan-
do para a revista Veja e a
Rede Globo, tendo aberto
sucursais para esses veícu-
los em Nova Iorque. Entre
os anos de 1997 e 1999, es-
teve na Rede Bandeirantes,
onde apresentou o Jornal da
Band e o programa Fogo
Cruzado. Na TV Cultura, tra-
balhou entre 2001 e 2002,
apresentando o talk-show
Conversa Afiada. Amorim se
transferiu para a Record em
2002, onde já apresentou o
Jornal da Record 2ª edição,
Edição de Notícias e a revis-
ta eletrônica Tudo a Ver.
Desde fevereiro de 2006
apresenta o programa Do-
mingo Espetacular, com Fa-
biana Scaranzi e Janine Bor-
ba.

Paulo Henrique fala com
bom humor e sem inclina-

ção partidária sobre as pers-
pectivas da economia brasi-
leira além do curto prazo,
das novas oportunidades
que a ascensão da classe
média oferece e o maior ati-
vo do Brasil em relação a
outros BRICs.

A palestra ministrada é de
alto nível intelectual e mo-
tivando e animando a pla-
téia. Falou das perspectivas
da economia brasileira além
do curto prazo.

O Jornalista ressaltou as
novas oportunidades que a
ascensão da classe média
oferece, bem como faz uma
análise da situação dos

BRICs, entre outros assun-
tos macroeconômicos.

TEMAS
Durante a palestra em

Nova Esperança, Paulo Hen-
rique Amorim abordou os
temas Cultura e Sociedade
– Mídia e Comunicação e fez
um balanço minucioso so-
bre a situação econômica
do Brasil e sua relação nos
chamados BRICs – Brasil,
Rússia, Índia e China, paí-
ses que mais tem crescido
na última década. “São na-
ções de grandes extensões
territoriais, de grande influ-
ência regional, com gran-

de potencial de consumo,
com recursos naturais
inexplorados e possibilida-
des atraentes de desenvol-
vimento. Ou seja, têm peso
e relevância internacional
na área econômica”, pales-
trou Amorim.

Ainda de acordo com o
Jornalista, para caminhar
decisivamente na direção do

Um público numeroso compareceu à palestra do renomado jornalista Paulo Henrique Amorim

Diretores, funcionários da Acine, representante do Sebrae e o Gerente do
Sicredi local posaram para foto ao lado de Paulo Henrique Amorim

fortalecimento dos BRICS,
cabe ao Brasil manter algu-
mas diretrizes de política
externa fundamentais,
como priorizar as relações,
inclusive comerciais, com os
demais países da América do
Sul e Latina e também for-
talecer as demais relações
no eixo Sul-Sul. “Trata-se de
algo imprescindível ao nos-

so desenvolvimento”, des-
tacou.

Ao término da palestra,
que durou cerca de uma
hora e meia, sempre solíci-
to ao público, Paulo Henri-
que Amorim agradeceu a
todos que se fizeram pre-
sentes, ao Presidente da Aci-
ne, empresário Jean Zan-
chetti e diretoria.

FOTOS ALEX FERNANDES FRANÇA
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA

ENTRELINHAS
***Domingo, 13 de maio, dia das mães, vamos homenageá-la hoje

e sempre como rainha do lar. Como é gostoso o carinho, o afeto de mãe.
A minha mãe e a minha sogra estão no céu,  mas minha mãe com
certeza, continua  me vigiando lá de cima. Beijos manheeeeeeee! Se ela
estivesse aqui entre nós, dia 12 de maio seria seu aniversário. Estaria
completando 110 anos. Faleceu com 104 anos***Noite mal dormida
altera o metabolismo e deixa o organismo vulnerável a
doenças.***Animais soltos nas ruas, como por exemplo cachorros,
estão fazendo a  festa pela cidade. Ao que parece, não há qualquer tipo
de fiscalização para resolver este problema crônico*** DIA 12 DE
MAIO, DIA DA ENFERMEIRA - Parabéns valorosa classe. “Eu defen-

do as crianças da República, você defende os privilegiados” – Do

então candidato eleito Presidente da França François Holland

ao seu adversário Nicolas Sarkozy, durante debate político.

www.pingoserespingos.blogspot.com
DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

Opinião do Blog
Entendendo o Crack
A epidemia de uso do crack no

Brasil já é fato consumado. Segun-
do estimativa da Organização
Mundial de Saúde (OMS), 3% dos
brasileiros, o que implicaria em 6
milhões de patrícios são viciados
na droga. O Ministério da Saúde
(MS) trabalha com a estimativa de
2 milhões. Mas o que é o crack?  É
uma droga produzida a partir da
cocaína, bicarbonato de sódio ou
amônia e água, gerando um com-
posto que pode ser fumado ou ina-
lado.  O nome “crack” vem do ba-
rulho que as pedras fazem ao se-
rem queimadas durante o uso. O
usuário queima a pedra em ca-
chimbos improvisados, como latas
de alumínio, ou tubos de PVC, e
aspira a fumaça. Pedras menores,
quando quebradas, podem ser
misturadas a cigarros de tabaco e
maconha, chamados pelo usuário
de piticos, mesclados ou basucos.
As conseqüências do uso da dro-
ga são doenças pulmonares seve-
ras pela inalação da fumaça tóxi-
ca do crack, doenças psiquiátri-
cas como psicose, paranóia e alu-
cinações, perda da auto-estima e
doenças cardíacas. O Ministério da
Saúde informa que sempre que
você tiver dificuldade em obter o
tratamento desejado, procurar a
Secretaria Municipal de Saúde ou
Conselho Municipal de Saúde, ou
ainda o Ministério Público. Enfim
é necessária a mobilização de toda
a sociedade para o sucesso dessa
grande ação de cidadania. -

Tênis Fashion – Cano Alto
Os “sneakers” (ou tênis) de

cano alto se tornaram o alvo de
cobiça das mulheres fashion, des-
de que a estilista Isabel Marant os
colocou em sua coleção apresen-
tada  há poucos dias na semana
da moda em Paris. Para virar febre
mundial, bastou a atriz e cantora
Beyoncê usar um modelo no clip
da música “Love on Top”. A partir
daí, uma série de marcas estran-
geiras como brasileiras criaram
também as suas versões. O comen-
tário geral “ é como esse tênis pe-
gou “.Realmente são muito boni-
tos, com ou sem salto. Vale a pena
conferir!

Coisas do Cotidiano
• O Programa Saúde da Famí-

lia (PSF) de Barão de Lucena e Iva-
tinga mostrou mais uma vez a sua
força ao interagir com aquelas co-
munidades, realizando jantares em
homenagem as mães, com a pre-
sença de 230 mães do Barão e 70
mães da Ivaitinga em dias úteis da
semana. Tudo isso, é o reconheci-
mento, do respeito mútuo, carinho
e o brilhante trabalho que a equi-
pe tem feito com humildade para
esse povo que tem participado com
muita alegria de todas as ativida-
des que o PSF lá realiza. A própria
Secretária de Saúde Municipal Iza-
bel Vasconcelos e a Coordenadora
Geral do PSF Enf. Flávia Maria Ne-
ves Torre presentes no evento, fi-
caram emocionados de sentirem o
quanto as pessoas daquelas  co-
munidades respeitam e sentem fe-
lizes pela amizade e consideração
de toda a equipe do PSF. Todos nós
da equipe fiquemos com lágrimas
nos olhos ao sermos abraçados
carinhosamente pelas mães de Ba-
rão e Ivaitinga.

• Cidade orgulho dos parana-
enses, a terceira do Estado, Ma-
ringá, com cerca de 400 mil habi-
tantes, comemora os seus 65 anos.
Parabéns cidade canção!;

• O show de Maria Rita, filha
da cantora Elis Regina, reuniu 60
mil pessoas na Virada Cultural em
São Paulo. O show foi um tributo a
cantora Elis, falecida de overdose,
aos 37 anos, em1982. Músicas
como Águas de Março, Upa Ne-
guinho, Romaria, Alô, Alô Marci-
ano, Fascinação, O Bêbado e o
Equilibrista, foram alguns dos su-
cessos de  Elis cantados por Maria
Rita. Há 30 anos estamos sem Elis
Regina, indiscutivelmente a maior
interprete da música popular bra-
sileira de todos os tempos;

• Muitas pessoas que viram o
Coral Municipal de Nova Esperan-
ça cantar, ficaram emocionadas
com as lembranças do Coral feitas
por esse blog em sua última edi-
ção. Foram belos tempos que não
voltam mais!

• “Domingo de tardezinha, eu
estava mesmo a toa, convidei meu
companheiro para ir pescar na la-
goa”. Trecho de música de Tonico
e Tinoco, que suas violas, canta-
vam as raízes da música cabocla,
dando origem ao musical sertane-
jo de hoje;

• Cuidado com o computador e
a internet. Fotos nuas da atriz Ca-
rolina Dieckmann foram rouba-
das de seu computador e agora ela
está sendo chantageada;

• Cabelos coloridos voltam

a ser moda. Cabelos nas cores rosa,
roxo, cores vibrantes para tingir me-
chas e pontas ou fios estão presen-
tes nas mulheres de todas as faixas
etárias. A moda voltou com tudo após
a adesão de cantoras como Lady
Gaga e Katy Perry;

Copel – ótima notícia
Tomamos conhecimento que a

Copel vai aumentar a capacidade de
voltagem em sua subestação de Nova
Esperança. Atualmente, a capacida-
de de nossa subestação é de pouco
mais de 34 mil volts. A nova subes-
tação vai ser de quase 139 mil volts,
ocupando toda aquela área existen-
te da atual subestação. O custo da
obra está orçado em 12 milhões de
reais, já licitada e deverá ser entre-
gue dentro de no máximo 18 meses.
Vai ser muito importante para o mu-
nicípio, pois poderemos ter por aqui
novas indústrias,  novos  investimen-
tos e um melhor fornecimento de
energia elétrica a população.  Para-
béns ao gerente e funcionários da
empresa em Nova Esperança que
também muito lutaram  para que  isso
acontecesse. É uma excelente notí-
cia!

Idoso: viver sem remédio
Apesar de todos os avanços na

medicina da longevidade, a velhice
realmente nunca vem só.  Cuidar dos
problemas relacionados ao envelhe-
cimento implica  em consumir uma
batelada de  comprimidos e cápsu-
las. Você já reparou como os idosos
tomam  comprimidos e cápsulas? Um
idoso toma de cinco a dez comprimi-
dos por dia, segundo estatística. É
aqui é que pode reinar o perigo, ou
seja, as interações entre os medica-
mentos trazendo inúmeros outros
problemas. Baseado nesses fatos, a
Sociedade Americana de Geriatria
criou uma cartilha feita por vários
especialistas de diversas áreas ori-
entando o consumo de medicamen-
tos para os idosos a partir dos 60
anos. Todo o medicamento oferece
riscos, principalmente para os ido-
sos que tem um metabolismo mais
lento, fazendo com que o fígado e
rins demorem a eliminar os compos-
tos ativos dos remédios. Como exem-
plo, um comprimido de diazepan
pode ficar circulando no organismo
do idoso por mais ou menos 200 ho-
ras como diz o Dr. Rubens de Fraga
Júnior, membro da Sociedade Brasi-
leira de Geriatria. No organismo de
um jovem ele seria descartado em ape-
nas seis horas. A cartilha não menci-
ona os medicamentos fitoterápicos,
muito consumidos pelos idosos, como
gynko biloba  e ginseng, e outros, apa-
rentemente inofensivos, mas quando
combinados com outros medicamen-
tos podem trazer complicações como
taquicardia, insônia e sangramentos.
Diante de tudo isso, vamos orientar
os nossos idosos pata que não con-
sumam tanto remédio e façam mais
exercícios físicos.

François Hollande, novo
presidente da França
Após 24 anos, a França elege  um

socialista cujo o discurso é a favor
do crescimento econômico em lugar
da austeridade de Nicollas Sarkozy. .
Foi assim que Hollande derrotou
Sarkozy nas eleições francesas de
domingo último, 06 de maio,  tor-
nando Sarkozy o primeiro chefe de
Estado francês em  três  décadas a
não conseguir uma reeleição.Há 18
meses ninguém poderia imaginar que
Hollande ganharia as eleições. Filho
de médico de extrema direita e de mãe
assistente social ultracatólica de es-
querda, Hollande contrariou todos
os caciques socialistas. Tomará pos-
se no próximo dia 15 de maio e já se
especula na França, como será á vida
de Sarcozy de agora em diante ao
lado da linda modelo Carla Bruni
que necessita aparecer.

Programa Ciência sem
Fronteiras
O Programa Ciência Sem Frontei-

ras do governo federal enviará 75 mil
universitários ao exterior até 2014
para cursar alguns meses da gradu-
ação ou do doutorado.Eis alguns pré-
requisitos: 1)  É necessário compro-
var conhecimento do idioma do país
solicitado ou ao menos de inglês; 2)
Estar matriculado em um curso que
tenha relação com as áreas prioritá-
rias do programa. A lista completa
está no site www.ciencias
emfronteiras.gov.br 3) Ter sido clas-
sificado com pelo menos 600 pontos
no exame do Enem;4) Ter concluído
20% do currículo previsto para o
curso de graduação; 4) Alunos com
títulos em olimpíadas de ciências e
bolsistas de programa de iniciação
científica do CNPq ou Capes ganham
preferência. Até agora as parcerias
do Brasil são com os países; Estados
Unidos, Portugal, Reino Unido, Ca-
nadá, Coréia do Sul, Austrália, Bél-
gica, Espanha e Holanda. O governo
federal paga: taxas da universidade,
bolsa de US$300, auxílio instalação,
passagens aéreas e seguro-saúde.

Centro de Apoio Operacional do M.P.
averigua situação das crianças nos locais
de Educação Infantil de Nova Esperança

Os profissionais do
Ministério Público,
Fernando Luiz
Menezes Guiraud,
Psicólogo e Angela
Mendonça,
Pedagoga avaliaram
o Projeto Piá II,
Creche Casulo,
Unidades de Barão
de Lucena e Ivaitinga
e a Creche
Monsenhor Berniero
Maria Lauria, (Vila
Regina).

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O
 Ministério Público,
instituição posiciona-
da no eixo do Sistema

de Garantia de Direitos, de-
tentora da função de aplicar
e fiscalizar o cumprimento
do Estatuto da Criança e do
Adolescente, o qual, sob o
manto da “Doutrina da Pro-
teção Integral”, estabelece
ser dever de todos zelar para
que crianças e adolescentes
sejam colocados a salvos de
toda forma de violência, ne-
gligência, crueldade e opres-
são.

O M.P.,  por intermédio
dos Promotores de Justiça
muito além do trabalho pro-
cessual de proteção aos di-
reitos da vítima e a respon-
sabilização do agressor, tem
por missão legal (artigo 201,
VIII, ECA), com prioridade
absoluta, atuar na linha de
frente, junto  à comunidade
e ao poder público, como
articulador das ações de pre-
venção e de garantia de aten-
dimento especializado e pri-
oritário das crianças e ado-
lescentes em situação de vi-
olência constatada.

Com base nestas atribui-
ções, as 1ªs e 2ªs Promoto-
rias de Justiça da Comarca
de Nova Esperança, que
tem como representantes do
Ministério Público Dr. Nival-
do Bazoti e Drª Maria Sonia
Freire Garcia, respectiva-
mente, preocupadas com as
situações que vivem os jo-
vens e adolescentes no mu-
nicípio, solicitaram ao Cen-
tro de Apoio Operacional
das Promotorias da Criança
e Adolescentes, com sede
em Curitiba, que fizesse um
levantamento minucioso
nas entidades ligadas ao Po-
der Público Municipal, no
sentido de traçar um raio x
sob os diversos aspectos que
envolvem este público.

Atendidas em sua solici-
tação, as Promotorias locais
receberam na terça-feira, 08
de maio, em Nova Esperan-
ça,  os profissionais Fernan-
do Luiz Menezes Guiraud,
Psicólogo e Angela Mendon-
ça, Pedagoga que visitaram
cinco entidades, Projeto Piá
II, Creche Casulo, Unidades
de Barão de Lucena e Ivai-
tinga e a Creche Monsenhor
Berniero Maria Lauria, (Vila
Regina).

“Atendendo a solicitação
dos promotores, nós fize-
mos uma observação do as-
pecto pedagógico, funcional
e operacional das unidades,
avaliamos as questões físi-
cas, ambientais, do trabalho
pedagógico, da formação
dos educadores, da orienta-
ção pedagógica que eles re-
cebem de coordenadores e

“Atendendo a solicitação dos promotores, nós fizemos uma
observação do aspecto pedagógico, funcional e operacional

das unidades”, informou  a Pedagoga Ângela Mendonça

FOTOS HAUNEY MALACRIDA

Fernando Luiz Menezes Guiraud, Psicólogo, Drª Maria Sonia Freire Garcia, da 2ª Promotoria,
Ângela Mendonça, Pedagoga e Dr. Nivaldo Bazoti, da 1ª Promotoria de Justiça

orientadores pedagógicos,
e o processo pedagógico
desenvolvido com as crian-
ças e com as famílias”, in-
formou a Pedagoga Ângela
Mendonça.

DADOS REAIS
Os profissionais, em vi-

sita a estas entidades, vão
fornecer às Promotorias lo-
cais um diagnóstico da si-
tuação bem como os dados
reais e os problemas a se-
rem enfrentados com intui-
to de oferecer maior prote-
ção às crianças e adoles-
centes.  A análise do diag-
nóstico deve permitir:

• Levantar os problemas
identificados com os servi-
ços oferecidos pelo Poder
Público

• Levantar eventuais de-
ficiências e lacunas

• Estabelecer as ques-
tões que devem ser priori-
tariamente enfrentadas.

“De uma maneira geral,
as crianças estão bem aten-
didas, porém existem ques-
tões que podem ser melho-
radas, quais já fizemos as
orientações às equipes pe-
dagógicas e orientações as
unidades e isso tudo estará
no nosso parecer, fizemos
inclusive sugestões de ori-
entações com referências
bibliográficas e experiênci-
as de êxito  no Brasil e de
outros lugares que já fazem
um trabalho pedagógico
interessante”, ressaltou
Ângela Mendonça.

DESTAQUE

O trabalho desenvolvido
no Projeto Piá II foi destaca-
do pela Pedagoga, por conta
de existir uma equipe multi-
disciplinar a disposição den-
tre estes professores de arte-
sanato, profissionais especiali-
zados na atividade esportiva,
ambiente limpo e organizado
e a alimentação servida aos
alunos possui uma orientação
de um nutricionista.

 Em relação aos CMEI’s
(Centros Municipais de Edu-
cação Infantil – Antigas Cre-
ches) há a necessidades de
algumas adaptações e melho-
rias físicas no ambiente,
como banheiro, pias e vasos
pequenos com altura compa-
tível às crianças. Até a tem-
peratura da água do chuvei-
ro foi observada e a consta-
tação de espaço para a higie-
nização adequado. Os Cen-
tros possuem lactário com
higienização adequada das
mamadeiras, o espaço físico
e  a disposição dos berços
também estão  adequados.
Questões que necessitam de
melhorias já foram informa-
das às respectivas Secretari-
as Municipais.

“Se discutidas as questões
da acessibilidade dentro das
normas técnicas da ABNT
(Associação Brasileira de
Normas Técnicas), as refor-
mas deveriam ser mais am-
plas, mas para as crianças
que hoje freqüentam a uni-
dade, de maneira geral o trân-
sito das crianças é adequado.
Sabendo que algumas unida-

des já estão em reforma e
adaptação”, destacou a Pe-
dagoga.

A Educação afetiva das
crianças mereceu destaque
por parte dos profissionais,
já que estas mantêm um
contato muito próximo das
Educadoras. “Isto dentro da
Educação Iinfantil é um
avanço, pois por muito tem-
po, se entendeu que por mais
que os educadores tivessem
indiferentes do choro das
crianças, melhor educada as
crianças seriam, pois não
eram manhosas, diferente-
mente de hoje, onde a ori-
entação é estar o mais pró-
ximo possível da criança,
pois elas ficam aproximada-
mente dez horas longe das
famílias e a falta da família
deve ser suprida pelo edu-
cador, fazendo com que a
criança desenvolva senti-
mento de auto-confiança, de
segurança, enfim, tudo que
ela necessita para se desen-
volver bem, talvez devido a
esse cuidado, as crianças se
sintam bem dentro do am-
biente, pelo menos foi isso
que observamos”, comple-
mentou Ângela Mendonça.

TRANSPORTE
Uma questão constatada

em uma determinada unida-
de envolve o transporte, em
que uma mãe foi buscar sua
filha de quatro anos de
moto. Pelo Código de Trân-
sito Brasileiro é proibido,
pois coloca em risco a vida
da criança. “Fizemos a ori-
entação à própria diretoria
do CMEI que fizesse um tra-
balho de educação para o
trânsito com as famílias e
com as próprias crianças,
pois caso haja um acidente,
o CMEI poderá ser chama-
do a responder por omissão.
Em alguns casos os própri-
os adolescentes chegam pi-
lotando motos em Escolas
Estaduais, gerando grande
risco as crianças, sendo essa
uma questão de responsabi-
lidade da família e da esco-
la”, frisou a Pedagoga.

Dando seqüência na agen-
da, os profissionais estarão
esta semana na Região Me-
tropolitana de Curitiba e em
Paranaguá.

“Resumindo, o nosso tra-
balho implica em dar esse
suporte técnico aos promo-
tores, para que o Ministério
Público cumpra com sua
função, somos parte deste
Ministério Público Social,
que atua para que a socie-
dade consiga atingir o cha-
mado grau de cidadania que
a nossa Lei já prevê”, con-
cluiu a Pedagoga Ângela
Mendonça.



Mundiar conquista o 3º lugar na II Copa São Carlos de Futsal

Em pé: Gelinho, Renan, Thiago e Marcelo.
Agachados: Hauney, Sidney, Donizete e Juninho

Gelinho e o empresário André Frassati,
diretor da Mundiar

A
 equipe Mundiar Fut-
sal de Nova Esperan-
ça conquistou na sex-

ta-feira, 27 de abril o 3º
lugar na II Copa São Car-
los de Futsal, evento reali-
zado no município de São
Carlos do Ivaí.

Desde o dia 21 de mar-
ço, 14 equipes de futebol
de salão (futsal) de toda a
região divididas em 2 cha-
ves de 5 e 1 chave de 4
equipes, se enfrentaram
durante belos espetáculos
tendo como palco o Giná-
sio de Esportes Álvaro
Dias.

O evento teve o apoio da
Prefeitura Municipal de
São Carlos do Ivaí, e pre-
miação total de R$
3.000,00.

A equipe da Mundiar de
Nova Esperança, formada
pelos atletas: Renan, Va-
guinho e Serginho (golei-
ros), Japonês, Hauney e
Rick (fixos), Thiago, Doni-
zete, Juninho e Sidney
(alas), Marcelo (pivô) en-
frentou durante o campe-
onato na etapa pré-elimi-
nar os times de Alto Para-
ná, São Carlos do Ivaí e
Paraíso do Norte, classifi-
cando-se para a fase elimi-
natória.

Já na segunda fase, a
Mundiar Futsal enfren-
tou Alto Paraná vencen-
do pelo placar de 2x0, o
que levou a equipe a dis-
puta da semi-final contra
Terra Rica. Em um jogo
equilibrado, onde a forte
marcação e o rápido to-
que de bola fez a diferen-

Mundiar Futsal, representada pelo seu
técnico recebendo o troféu das mãos

do Presidente da Liga de Nova
Esperança, Juarez Rodrigues

ça, a equipe de Terra Rica
saiu vitoriosa pelo placar
de 3x1. A grande final
aconteceu na noite de
sexta-feira, 27 de abril,
onde Terra Rica sagrou-se
a grande campeã.

O resultado não desmo-
tivou a equipe de Nova
Esperança. Nas palavras
do técnico Luis Rogério da
Silva Morais (Gelinho), “é
lógico que o título é sem-
pre o objetivo, no entanto
nunca devemos entrar em
uma disputa buscando
apenas o resultado. Temos
que buscar um objetivo
maior que é competir de
maneira sadia resgatando
para Nova Esperança o va-
lor e a importância do fut-

sal. Aproveito a oportuni-
dade para agradecer o
apoio imprescindível do
empresário André Frassa-
ti da Mundiar, que tem aju-
dado a equipe, levando o
nome da cidade para toda
a região” salientou Geli-
nho.

A equipe Mundiar Fut-
sal agradece os seguintes
patrocinadores:  Luis Ber-
nardi – Venda Bela Vista,
Pretinho Teodoro, Messi-
as Uchôa, Silvan Cabe-
leireiro, Renato – Posto
Farol, Silvio Chaves e
Professor Cláudio Antô-
nio de Britto, pela divul-
gação no seu programa
“Equipe Bola Branca” na
rádio 101.9 fm.
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A
lto Paraná comemorou no sábado,
05 de maio, 58 anos de emancipa
ção política. Para celebrar essa data

especial, a administração municipal re-
alizou uma série de atividades.

No Centro de Eventos aconteceu na
noite de sexta-feira, 04 de maio o início e
funcionamento da praça de alimentação,
com jantar, e show com a Banda Metró-
pole. Já no sábado, 05 de maio, os agri-
cultores de Alto Paraná também tiveram
seu espaço na comemoração com o tra-
dicional Encontro dos Agricultores, que
em sua 8ª edição, escolheu a Casa da
Cultura para debater os mais diferentes
segmentos e tendências da agricultura
local. Ainda no sábado a população pode
optar por almoçar no Centro de Eventos
e curtir um show com a dupla Ulisses &
Elieser. A noite, a festa foi animada pela
Banda Brasil 2000.

INAUGURAÇÃO DA ESCOLA
O aniversário de Alto Paraná foi co-

memorado de maneira muito especial
pela população. A moderna escola com
2.487,31 m2 no encontro das Ruas Cris-
tovão Colombo, Chile e Carlos Chagas,
foi inaugurada na tarde de sábado, 05
de maio, sendo considerada pela popu-
lação como o maior presente que o mu-
nicípio poderia ganhar em 58 anos.

“Este é um presente que todos vão
ganhar. Ganha a população, o municí-
pio e as crianças com uma escola nova”,
disse um morador quando viu a reporta-
gem fazendo as fotos para a matéria.
Regida sobre a competência do maestro
Luciano, a Banda Municipal de Alto Pa-
raná fez uma belíssima apresentação na
inauguração da Escola Municipal Alto
Paraná E.I.E.F. e também na manhã de
domingo 06, durante o momento cívico.

Com investimentos na ordem de R$
3 milhões, o município de Alto Paraná,
através da administração do prefeito dr.
Cláudio Golemba construiu uma escola
moderna e inédita no município.

A conquista faz parte do esforço e
empreendedorismo do prefeito munici-
pal, que disputou com mais de 50 cida-
des do Paraná e conseguiu trazer para
Alto Paraná a Escola.

“A obra faz parte de um programa do
Governo do Paraná, em parceria entre
as secretarias de Desenvolvimento Ur-
bano (SEDU)/ Paranacidade e da Secre-
taria de Educação, que estabeleceu a
construção de unidades de ensino em
alguns municípios do Estado que esta-
vam aptos a receber tamanho empreen-
dimento. Conseguimos graças ao apoio
do Deputado Accorsi, junto ao Governo
do Estado, financiando R$ 2 milhões e o
município R$ 1 milhão, ou seja, uma Es-
cola moderna, de R$ 3 milhões, com
capacidade para 500 alunos, podendo
ser no período de 1 à 2 anos, uma Escola
em tempo integral, pois a estrutura é
para isso”, salientou o prefeito Golemba
durante a inauguração.

Além da educação de qualidade, a
valorização de terrenos e imóveis no
bairro foi um ponto destacado pelo pre-
feito Cláudio Golemba. Com a chegada
da escola, haverá a necessidade de cons-
trução de galerias e rede de esgoto, o que,
segundo ele, trará grande valorização ao
local. A construção de casas populares
que já estão com os projetos em anda-
mento e que também impulsionarão o
desenvolvimento na região.

Prestigiaram a cerimônia de inaugu-
ração da Escola, os deputados estaduais:
Luiz Accorsi e Teruo Kato, deputado fe-
deral Edmar Arruda, vice-prefeito Jorge
Gualberto dos Anjos, 1ª Dama – Mada-
lena Golemba, chefe do Nucleo de Edu-
cação de Paranavaí - Pedro Baraldi, se-
cretária de Educação de Alto Paraná -
Lúcia Helena Behringer Garcia, verea-
dores, demais autoridades civis e ecle-
siáticas.

Inauguração de Escola, Desfile Cívico e Prato
Típico marcaram os 58 anos de Alto Paraná

Dep. Est. Teruo Kato; Dep. Fed. Edmar Arruda; Pref. Dr. Cláudio Golemba; Vice-
pref. Dr. Jorge Gualberto; Dep. Accorsi; Chefe de Educação Pedro Baraldi,

durante a inauguração da Escola Municipal Alto Paraná E.I.E.F.

Vereador
Altamiro
Pereira

Santana, Dep.
Estadual

Teruo Kato,
Prefeito
Cláudio

Golemba, Dep.
Federal Edmar

Arruda e o
Dep. Est. Luiz

Accorsi

O Prefeito de Alto Paraná foi
um dos primeiros a utilizar o

novo quadro da Escola

Secretária
Municipal

de
Educação

de Alto
Paraná –

Lúcia
Helena

Behringer
Garcia

destacou a
importância
da Escola

para o
município

Autoridades presentes no momento cívico

MOMENTO CÍVICO
Na manhã de domingo, 6 de maio, a

apresentação cívica dos centros de edu-
cação infantil, escolas municipais, esta-
duais e especial, juntamente com a Ban-
da Municipal encantou a todos os pre-
sentes. O desfile abordou nomes impor-
tantes da literatura brasileira como:
Monteiro Lobato e a turma do Sítio do
Pica Pau Amarelo, Cecília Meireles, Ma-
rio Quintana, a poetisa paranaense He-
lena Kolody, Maurício de Souza e a tur-

ma da Mônica, resgatando diversos as-
pectos da história do município e ativi-
dades econômicas, políticas e sociais.
Outra apresentação muito aplaudida foi
a dos alunos da Escola Municipal João
Honório Luiz do Distrito de Maristela
que interpretaram passo a passo a músi-
ca “Aquarela” de Antonio Pecci Filho (To-
quinho), com cartazes e ilustrações. Du-
rante todo o desfile foi mostrado a im-
portância da leitura, a conscientização
ambiental e a higiene que as crianças

devem aprender desde muito cedo.
No almoço o prato típico de Alto Pa-

raná “Cupim Noroeste”, juntamente com
a apresentação musical do cantor Alli-
andro e banda, levou milhares de pesso-
as ao Centro de Eventos do município. À
noite as festividades foram abertas com
um show do grupo de pagode “Esse é o
Esquema” de Alto Paraná que animou o
grande público presente, logo após, foi a
vez da Banda PR Prisma, encerrar ofici-
almente as festividades do município.

Vice-pref. Dr. Jorge Gualberto



Governo distribui 5.000 toneladas
de alimentos para escolas

Governo perdoa R$ 52 milhões em dívidas de 16 mil contribuintes
E

ntrou em vigor nesta
quarta-feira (09/05) a
lei n° 17.082/12 que

cancela a cobrança de cre-
ditos tributários referen-
tes ao Imposto Sobre Cir-
culação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) de 16 mil
contribuintes, cujo saldo
em 31 de dezembro de
2010, era igual ou inferior
a R$ 10 mil. A medida per-
doa R$ 52 milhões em dí-
vidas com o fisco.

Para o secretário da Fa-
zenda, Luiz Carlos Hauly,
a medida faz parte da po-
lítica de modernização da
máquina administrativa
determinada pelo gover-
nador Beto Richa. Ele en-
fatizou que ela “faz parte
de um programa maior,
que estabelece o parcela-
mento de dívidas em até
120 meses, a remissão dos
débitos devidos à Receita
por microempresas e o pa-
gamento de precatórios de
até R$ 70 mil”.

O perdão atinge 35 mil
Créditos de Dívida Ativa
(CDAs) de microempre-
sas, inscritas ou não em
dívida ativa. Segundo
Hauly, o valor correspon-

 Para o secretário da Fazenda, Luiz Carlos Hauly, a medida faz
parte da política de modernização da máquina administrativa

determinada pelo governador Beto Richa

de a 0,3% da dívida ativa
do estado, que tem 165 mil
execuções.

ÚLTIMO PARCELA-
MENTO – Hauly anun-
ciou também que já está
aberto o prazo para os par-
celamentos das dívidas
em até 120 meses. O cre-
denciamento deve ser fei-
to site da Receita Estadual
(www.fazenda.pr.gov.br).

O secretário explicou
que o benefício atinge 70
mil contribuintes devedo-
res, que correspondem a
345 mil Créditos de Dívi-
da Ativa (CDAs), totali-
zando R$ 17 bilhões. “Este
é o último refinanciamen-

to de dívidas que o Paraná
vai fazer”, destacou.

Hauly anunciou ainda
que haverá vários benefí-
cios para o contribuinte.
“Se antecipar os pagamen-
tos, terão importantes re-
duções tributárias”, disse.

O secretário lembrou
também que a iniciativa
demonstra um novo jeito
de governador, com a pro-
moção de um ajuste fiscal
tanto do lado da receita
como da despesa. “Exem-
plo disso é a economia na
despesa de custeio que ob-
tivemos em 2011”, disse.
Agência Estadual de Notí-
cias

Servidores  da Câma-
ra Municipal de Alto Pa-
raná congratulam-se e
externam agradecimen-
tos ao Presidente da Câ-
mara, Victor Hugo Ra-
zente Navarrete que pro-
mulgou a LEI Nº 2.325/
2012,  e agradece aos ve-
readores, que em obser-
vação à Constituição Fe-
deral, aprovaram  O
PLANO DE CARGOS E
SALÁRIOS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ALTO
PARANÁ, ESTADO DO
PARANÁ, LEI Nº 2.325/
2012.

A Secretaria da Educação iniciou a distribuição da segunda
das quatro remessas de alimentos previstas para atender o
Programa Estadual de Alimentação Escolar em 2012. Cerca

de 5 mil toneladas em gêneros alimentícios serão distribuídas
para as 2,2 mil escolas estaduais e unidades de educação

especial conveniadas até o dia 27 de maio.
O investimento total é de R$ 100 milhões. Colégio

Estadual Maria da Luz Furquim

GIULIANO GOMES/SEED
A Secretaria da Edu-

cação iniciou a distribui-
ção da segunda das qua-
tro remessas de alimentos
previstas para atender o
Programa Estadual de Ali-
mentação Escolar em
2012. Cerca de 5 mil to-
neladas em gêneros ali-
mentícios serão distribuí-
das para as 2,2 mil esco-
las estaduais e unidades
de educação especial
conveniadas até o dia 27
de maio. O investimento
total é de R$ 100 mi-
lhões.

O programa atende
1,3 milhão de estudantes
por dia nos 399 municí-
pios do Estado. Por deter-
minação do secretário da
Educação e vice-gover-
nador, Flavio Arns, em
2013 serão adicionados
a esse público os alunos
das Apaes (Associações
de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais) e escolas de
ensino especial.

Além dos produtos en-
caminhados pela secre-
taria, 1.807 escolas - em
87% dos municípios pa-
ranaenses - têm a meren-
da enriquecida semanal-
mente com produtos pro-
venientes da agricultura
familiar (como frutas e
verduras). As outras uni-
dades recebem recursos,
por meio Programa Esco-
la Cidadã (PEC), para a
compra direta desse tipo

alimento.
Neste ano, o Estado am-

pliou a aquisição de pro-
dutos da agricultura fami-
liar. Até o ano passado, o
valor investido anualmen-
te era de R$ 2,5 milhões.
Agora, o governo estadual
comprará, diretamente de
pequenos agricultores, um
total de R$ 23 milhões em
alimentos não perecíveis.

Com isso, o Paraná é o
primeiro estado a cumprir
a legislação federal que
destina 30% dos recursos
do Programa Nacional de
Alimentação Escolar
(PNAE) para a compra de
produtos da agricultura fa-
miliar. Para o ano que vem,
a meta é destinar cerca de
35% dos R$ 80 milhões a
serem repassados pelo go-

verno federal.
MAIS QUALIDADE
O investimento na me-

lhoria alimentação escolar
é aprovado pela comuni-
dade escolar. “A qualidade
da merenda melhorou. Os
novos tipos de alimento
contribuem muito para
isso”, afirma a professora
Adriana Nascimento, dire-
tora do Colégio Estadual
Tancredo Neves, em Dou-
tor Ulysses. “A merenda
que tem chegado para nós
é bem mais variada do
que tínhamos antes”, diz
o aluno Mateus Henrique
de Almeida, de 14 anos,
que cursa o 8º ano no Co-
légio Estadual Alberto
Santos Dumont, em Apu-
carana. Agência Estadu-
al de Notícias

AGRADECIMENTOS

Servidores do Poder Legislativo Municipal de Alto Paraná,  Alzira, Rafael,
Iraídes, Patrícia e Cristina, comemoram a conquista do Plano de Cargos e

Salários, Lei Municipal nº 2.352, de 5 de maio de 2012.

O pré-candidato a vere-
ador pelo PSDB de Alto
Paraná, Claudecir Inácio,
parabeniza o prefeito
Cláudio Golemba e famí-
lia, funcionários da prefei-
tura, escolas e entidades,
Lions, Rotary e demais co-
laboradores pela organiza-
ção das festividades alusi-
vas aos 58 anos de Alto
Paraná,

Claudecir aproveitou a
presença da reportagem
para destacar que Alto Pa-
raná completa 58 anos
pois tem um povo ordei-
ro, honesto e trabalhador,
que juntamente com a po-
pulação dos Distritos de
Maristela e Santa Maria
fortalecem o crescimento
do município e região.

O pré-candidato ainda
agradeceu a todos que
compareceram nas festivi-
dades “sem vocês nada se-
ria tão bonito igual foi,
parabéns  a todos. Agrade-
ço a todos os patrocinado-

Atualmente, o quadro
de servidores do Poder Le-
gislativo está assim com-
posto:

Alzira Barbosa,  contra-
tada em 21-3-1983, efeti-
vada pelo art. 19,  Ato das
Disposições Constitucio-
nais Transitórias, Consti-
tuição Federal 1988;   Ira-
ídes Alves de Almeida
Marconi, contratada  em
4-3-1988; Rafael Antonio
Tiago Landim,  contrata-
do em, 12-03- 2010;  Cris-
tina Kiyoko Yshirano  e
Patrícia Cristina Rigoni
Monteiro, contratadas em

2-5-2012, respectiva-
mente, nos termos do
art. 37, inciso II,  da
Constituição Federal  de
1988.

Muito Obrigado Se-
nhor Presidente Victor
Hugo Razente Navarre-
te e Vereadores, Altami-
ro Pereira Santana, Ca-
cilda de Fátima Gonçal-
ves Marconi, Édi Wilson
Ortiz, João dos Santos,
Lorival Francisco da
Silva, Mario Sérgio dos
Santos, Marlene Leles
da Silva, Sérgio Rober-
to Rizzato.

Claudecir Inácio, pré-candidato a vereador
pelo PSDB, parabeniza juntamente com sua

família, o município de Alto Paraná
por seus 58 anos de progresso

O pré candidato a vereador pelo PSDB de Alto Paraná,
Claudecir Inácio, acompanhado da esposa,

a auxiliar de enfermagem Elisangela Golemba Ferreira e
da filha Isabela Golemba Inácio

O Grupo de Pagode “Esse é o Esquema” de Alto Paraná agradece ao prefeito de Alto Paraná, dr.
Cláudio Golemba pela oportunidade de tocar no encerramento da festa de 58 anos do município e

aos patrocinadores que os apoíaram
CONTATO SHOWS:

www.esseeoesquema.blogspot.com.br  |  Vitinho: 98328009 | Dani: 99193831

res que contribuíram para
deixar a festa  ainda mais
bonita”.

Claudecir Inácio para-
beniza a todas as mães
pelo seu dia,  que Deus

abençõe a todas essas
mães pelo seu Dia, “temos
que parabenizá-las não só
neste dia, mas sim  todos
os dias, pois as mães me-
recem”!

FAZENDA

EDUCAÇÃO
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T
erça e quarta-feira
últimas, o Programa
Saúde da Família

(PSF) dos distritos de
Barão de Lucena e Ivai-
tinga homenageou as
mães pelo seu dia com
um suculento jantar.

A coordenadora deste
PSF, Enfermeira Nize Fa-
varo, após se apresentar
como a coordenadora do
Programa nos Distritos,
falando em nome de sua
equipe em seus discur-
sos, falou que está per-
feitamente integrada às
suas atribuições e ficou
muito emocionada pela
presença de 230 mães no
Jantar do Barão e 70 no
de Ivaitinga, mostrando
a perfeita integração en-
tre as comunidades e o
Programa que desde a
sua criação nos Distritos
tem se destacado pelo
seu comprometimento
com as comunidades.
Nize destacou o trabalho
de suas equipes que não
mediram esforços, se de-
dicando totalmente para
o sucesso dos eventos,
dentre estas os patroci-
nadores que foram inú-
meros e imprescindíveis
para o sucesso alcança-
do. Ao referir-se às mães,
ressaltou a importância

MÃES DE BARÃO DE LUCENA E IVAITINGA
SÃO HOMENAGEADAS PELO SEU PSF

que elas tem na vida do
filho e sua presença mar-
cante na sociedade. An-
tes de ser servido o Jan-
tar no Barão foi ministra-
da uma brilhante pales-
tra pela Pedagoga Rosa-
na Buose Bazoti sobre o
Relacionamento Mães e
Filhos. Em sua fala e
através das imagens
mostradas, Rosana des-
tacou que as condições
do meio psicológico em
que se desenrolam os
primeiros anos de vida
exercem, na formação do

caráter e do equilíbrio
emocional, influência
profunda e persistente e
cada vez mais acumu-
lam-se fatos que levam à
conclusão de que o am-
biente familiar e um lar
harmônico são as perfei-
tas garantias para o de-
senvolvimento normal
da criança e conseqüen-
temente do relaciona-
mento mãe e filho. Inte-
ressante ressaltar que a
Pedagoga Rosana Bazoti
ficou emocionada com a
presença numerosa de

mães, demonstrando a
perfeita sincronia entre o
PSF e as Comunidades.

 Após o Jantar, foram
sorteados inúmeros
brindes às mães presen-
tes em ambos os distri-
tos. Parabéns aos organi-
zadores  equipes e um
saudação especial à Co-
munidade de Ivaitinga
por ter construído um
Salão de Festas, com re-
cursos próprios, tornan-
do-se um exemplo para
a própria cidade de Nova
Esperança.

FOTOS DIVULGAÇÃO



PSDB reafirma a candidatura
de Evandro Junior a prefeito

A
 Executiva Estadual do
PSDB, presidida pelo
deputado estadual Val-

dir Rossoni, presidente da
Assembleia Legislativa, rei-
terou no início da noite desta
segunda, dia 7, que o parti-
do terá nome próprio na dis-
puta pela prefeitura de Ma-
ringá e reafirmou que Evan-
dro Junior será o candida-
to. Rossoni repetiu o que
já havia anunciado recen-
temente na cidade, quan-
do disse que o PSDB enca-
beçaria chapa a prefeito

Executiva Estadual reitera apoio a candidatura de deputado a prefeito de
Maringá e acata pedido de mudanças na comissão provisória local

com o deputado Evandro
Junior.

A reunião, em Curitiba,,
também decidiu por mudan-
ças na formação da comis-
são provisória do partido em
Maringá, com a troca de três
nomes: Evandro Buquera de
Freitas Oliveira, Sueli Lara e
Wilson Mattos Filhos pas-
sam a fazer parte do coman-
do do PSDB na cidade. A Exe-
cutiva Estadual também de-
cidiu intervir para 'democra-
tizar' a participação de mem-
bros do partido nas decisões

da comissão provisória.
“A Executiva Estadual ra-

tificou uma decisão já ma-
nifestada anteriormente pelo
seu presidente, Valdir Ros-
soni, de que o PSDB terá
candidato a prefeito em
Maringá”, afirma Evandro
Junior, acrescentando que
seu nome apareceu de for-
ma natural nesse processo.
“Sempre estivemos à dispo-
sição do partido para enfren-
tar esse desafio e estamos
prontos para essa empreita-
da”, afirma o deputado.

O parlamentar tem confi-
ança que o PSDB vai cami-
nhar unido nestas eleições e
que eventuais discordânci-
as internas são próprias dos
princípios democráticos de-
fendidos pelo partido. “Con-
trovérsias são comuns num
ambiente de liberdade de
idéias”, afirma Evandro Ju-
nior, lembrando que o par-
tido tem em perspectiva um
objetivo que os une: um
moderno projeto de desen-
volvimento para Maringá.

Assessoria de Imprensa
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CADERNO 2

O
 Poder Legislativo
Municipal, na sua
14ª Legislatura,  re-

presentado pela Mesa Di-
retora, Presidente, Victor
Hugo Razente Navarrete,
Vice-presidente, Vereador
Altamiro Pereira Santana,
1ª Secretária, Vereadora
Cacilda de Fátima Gonçal-
ves Marconi, 2º Secretário
Édi Wilson Ortiz, COME-
MORA A  EMANCIPA-
ÇÃO POLÍTICA DO MU-
NICÍPIO DE ALTO PARA-
NÁ E CONGRATULA-SE
COM A COMUNIDADE.

A TÍTULO DE PRESTA-
ÇÃO DE CONTAS: o Pre-
sidente da Câmara infor-
ma à comunidade que os
vereadores não medem es-
forço para garantir melhor
qualidade de vida aos mu-
nícipes,  sendo que no
exercício de 2011 foram
realizadas 43 reuniões or-
dinárias e 28 extraordiná-
rias e  no ano de  2012, já
foram realizadas  9 reuni-
ões extraordinárias e 14
reuniões ordinária; até o
momento, NENHUM
PROJETO DE LEI FORA
REJEITADO PELA CÂ-
MARA, porque na Câmara
de Alto Paraná não se dis-
cute siglas políticas, dis-
cute-se e delibera-se pro-
jetos para o desenvolvi-
mento do município e o
bem estar da comunidade.

Com relação ao PROJE-
TO DE LEI DE Nº 33/2011,
que autorizou o Poder Exe-
cutivo a contratar financi-
amento no valor de um
milhão e trezentos mil re-
ais, o projeto fora aprova-
do por unanimidade.  A
matéria fora divulgado na
mídia, em 5-8-2012,  a
matéria foi postada no site
da Câmara,  visite-o e veja
a matéria na íntegra. http:/
/www.cmaltoparana.pr.gov.br

05/08/2011
F o n t e :

www.jornalnoroeste.com
Em sessão extraordiná-

ria acontecida na segunda-
feira, 11 de julho, os vere-
adores de Alto Paraná, em
uníssono votaram o Proje-
to de Lei nº 033/ 2011, que
autoriza o Poder Executi-
vo Municipal a contratar
financiamento com a
Agência de Fomento do
Paraná S.A. Com
1.300.000,00 (Um milhão
e trezentos mil reais) em
caixa, a Prefeitura e Câma-
ra, unidas, estarão traba-
lhando [...].

O Presidente do Legis-
lativo, Vereador Victor
Hugo Razente Navarrete,
C O N V I D A  os mem-
bros da  comunidade
para prestigiarem os tra-
balhos legislativos todas
as terças-feiras, às 20h,
em sessões deliberativas
ordinárias e em sessões
deliberativas extraordi-
nárias, conforme convo-
cações.

O Presidente TORNA
PÚBLICO que a Câmara
Municipal  de Alto Para-
ná, por força das alterações
introduzidas na Lei Orgâ-
nica do Município e na
Resolução nº 02/96,  Regi-
mento Interno da Câmara,
as REUNIÕES DA CÂMA-
RA  que eram realizadas às
QUINTAS-FEIRAS,  a par-
tir do dia 13 de abril de
2012, passaram a ser rea-

Poder Legislativo de Alto Paraná presta contas à população

lizadas às TERÇAS-FEI-
RAS, ÀS 20 HORAS, E
SERÁ TRANSFERIDA
PARA O PRIMEIRO DIA
ÚTIL SUBSEQUENTE,
QUANDO RECAIR EM
FERIADO (Lei Orgânica,
art. 39,  I, a).

A  presidência  E S C L
A R E C E   ao público  que
as sessões deliberativas
extraordinárias  NÃO GE-
RAM QUAISQUER ÔNUS
AOS COFRES PÚBLICOS
MUNICIPAIS, em obedi-
ência à Constituição Fede-
ral  de 1988,  art. 39,  § 4º
e  Lei Municipal nº 1.970/
2008, art. 2°.

Importante registrar:
HISTÓRIA DO MUNICÍ-
PIO DE ALTO PARANÁ:

* 19 de agosto de 1953,
através da Lei Estadual nº
1.190, o Distrito de Alto
Paraná foi desmembrado
do Município de Nova Es-
perança e   elevado a cate-
goria de município. (legis-
lação disponibilizada no
site da Câmara).

* em 5 de maio de 1954
foi  instalada a Comarca de
Alto Paraná;

* Após transcorrido 44
anos da instalação da co-
marca, em 17-1-1998, na 8ª
Legislatura  é que a Câma-
ra Municipal foi inscrita
no Cadatro Nacional de
Pessoa Jurídica;

* de 5 de maio de 1954
a 10-12-2011,  o Poder Le-
gislativo permaneceu com
a contabilidade vinculada
ao  Poder Executivo;

* Por determinação da
Recomendação Adminis-
trativa do Ministério Pú-
blico da Comarca, datada
de 25-8-2011, o Poder Le-
gislativo  deu início ao
processo de “desmembra-
mento de sua contabili-
dade, da Contabilidade
do Poder Executivo Mu-
nicipal”, Portaria Admi-
nistrativa nº 01/2011,
publicada em  5-1-2011.
Por via de licitação, foi
contratada a Empresa EJS
Assessoria e Consultoria
Pública LTDA, sob a di-

reção do  Prof. Dr. Edson
Jacinto da Silva - OAB
15657, que deu o suporte
técnico e jurídico para
efetivar a independência
da Câmara Municipal.  A
partir desse ato, o Presi-
dente da Câmara, Verea-
dor Victor Hugo Razente
Navarrete, historicamen-
te, assumiu as responsa-
bilidades de chefe do Po-
der Legislativo Munici-
pal, fazendo valer a auto-
nomia e independência
entre os poderes, nos ter-
mos da  Constituição Fe-
deral:  (C.F.  Art. 2º. São
Poderes da União, inde-
pendentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário.).

* Neste processo de se-
paração dos Poderes Le-
gislativo e Executivo, atra-
vés da Lei Nº 2.302/2012,
foram  transferidos do Po-
der Executivo para o Poder
Legislativo os servidores
municipais que tiveram
lotação exclusiva na Câ-
mara Municipal, com
ônus integral ao Poder Le-
gislativo; a situação foi
regulamentada pelo  DE-
CRETO, do Poder  Execu-
tivo, nº 040/2012, pub.3-4-
2012.

* Através da Lei Muni-
cipal nº  2.274/2011, de 20-
12-2011, foram  criados os
cargos de contador e asses-
sor jurídico do Poder Le-
gislativo.

* Em observação ao Art.
37, inciso II da Constitui-
ção Federal, o  Poder Le-
gislativo realizou concur-
so público, em 18 de mar-
ço de 2012, Edital de Con-
curso Público nº 01/2012.
Número de Inscritos 54
candidatos.

* Cumpridas todas as
exigências do Edital de
Concurso Público nº 01/
2012; através da PORTA-
RIA  Nº. 06/2012, fora  no-
meada   Cristina Kiyoko
Yshirano,    cargo de cargo
de contador,  classificação
- 1º lugar; através da  POR-
TARIA  Nº. 07/2012, fora
nomeada   Patrícia Cristi-
na Rigoni  Monteiro, car-
go de  Assessor Jurídico,

classificação - 1º lugar.   As
servidoras foram empos-
sadas em 2 de maio de
2012.

* Em observação aos res-
pectivos fundamentos
constitucionais, (art. 19,
Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias,
Constituição Federal e no
art. 37, inciso II,  da Cons-
tituição Federal de 1988) o
quadro de servidores do
Poder Legislativo está for-
mado por cinco servidores
Alzira Barbosa,  contrata-
da em 21-3-1983,   Iraídes
Alves de Almeida Marco-
ni, contratada em   4-3-
1988,   Rafael Antonio Ti-
ago Landim, contratado
em  12-03- 2010,  Cristina
Kiyoko Yshirano  e Patrí-
cia Cristina Rigoni  Mon-
teiro, contratadas em 2-5-
2012.

* Cumpridos os prin-
cípios constitucionais
para garantir a funciona-
bilidade do Poder Legis-
lativo Municipal de Alto
Paraná,  a Presidência or-
gulha-se em promulgar a
LEI Nº 2.325/2012,  que
DISPÕE SOBRE O PLA-
NO DE CARGOS E SA-
LÁRIOS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ALTO
PARANÁ, ESTADO DO
PARANÁ.

Ao registrar estes fatos
históricos a Mesa Direto-
ra agradece  aos  Vereado-
res Mário Sérgio dos San-
tos, João dos Santos, Lori-
val Francisco da Silva,
Marlene Leles da Silva,
Sérgio Roberto Rizzato,
assessoria jurídica,  servi-
dores e pessoal responsá-
vel pelos serviços contá-
beis, no período de tran-
sição,   pelo apoio e efici-
ência no exercício das res-
pectivas funções.

Assim, a Mesa Diretora
e demais vereadores agra-
dece e  Parabeniza todos os
Munícipes, pelo exercício
da cidadania e reforça seu
propósito de atuar sempre
dentro da legalidade, sem
partidarismo, pensando
sempre na garantia dos
direitos constitucionais e
no  bem estar da comuni-
dade.

Parabéns Alto Paraná,
pelos seus 58 anos de
emancipação política!

Poder Legislativo Muni-
cipal de Alto Paraná, Esta-
do do Paraná, 5 de maio  de
2012.

Victor Hugo Rezente
Navarrete,

Presidente, 2º biênio

Altamiro Pereira Santa-
na,

Vice-presidente.

Cacilda de Fátima Gon-
çalves Marconi,

1ª Secretária.

Édi Wilson Ortiz,
2º Secretário.

CÂMARA MUNICIPAL
DE ALTO PARANÁ

Praça Souza Naves, 2 -
Caixa Postal 5 - Fone (44)
3447-1298

CEP: 87.750-000 - ALTO
PARANÁ - PARANÁ

h t t p : / /
www.cmaltoparana.pr.gov.br   /  e-

mail  - camaraatopr@brturbo.com.br
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Os atiradores do Tiro
de Guerra de Nova Espe-
rança, chefiado pelo 2º
Ten Ivo Irineu Nicolaio,
estiveram na subestação
de energia elétrica da ci-
dade para conhecer suas
instalações.

A atividade foi parte
da instrução de Ação

Comunitária e Defesa Ci-
vil prevista no Programa
de Instrução para Forma-

Na semana do dia 24 a 27 de
abril toda a equipe da atenção bá-
sica de saúde reuniu-se na FANP,
para 16 hs de capacitação para
um melhor atendimento e orga-
nização na atenção primaria à
saúde, seguindo normativa do go-
verno do Estado do Paraná.

Estiveram presentes no lança-
mento do Programa estadual: a
Capacitação da Rede Mãe Para-
naense, em Curitiba, nos dias 02
e 03 de maio, as médicas Dra.
Larissa e Dra. Mariana, o enfer-
meiro Rodirlei, a agente comu-
nitária de Saúde Sueli e a secre-
tária de saúde Isabel. Onde o
município de Nova Esperança foi
parabenizado pelo atendimento
ao Pré-Natal já realizado em to-
das as Unidades Básicas de Saú-
de e ainda a Clínica da mulher
como referência.

Os Projetos para as Reformas
dos Postos de Saúde: Central,
Santo Antonio, NIS, Maternida-
de e Vila Regina, estão sendo fi-
nalizados através da AMUSEP,
esta semana, para inicio do pro-
cesso licitatório e então inicio das
obras, para um atendimento mais
confortável e humanizado para
usuários das Unidades Básicas de
Saúde.

Novamente, o município de
Nova Esperança  foi selecionado
entre os 10 melhores do Paraná
para  Mostra de experiência como
modelo para outros municípios
do Brasil, com o Projeto de Gera-
ção de Renda “Arte em Oficina”
do CAPS para apresentação no
Congresso Nacional de Secretá-
rios de saúde em Maceió – AL.

A secretaria de saúde está re-
dividindo as áreas cobertas pelo
PSF afim de preferenciar a co-
bertura do Programa Estratégia
Saúde da Família em áreas de
maior vulnerabilidade, logo que
o município possui 71% de co-
bertura. Pensando também nos
29% que ficaram descobertos e
na impossibilidade de abertura
de novas equipes este ano, foi
contratado serviço médico ambu-
latorial no Posto do NIS, sendo o
horário de consultas médicas de
segunda a quinta-feira as
07:30hs.

A enfermeira Renata do hos-
pital municipal esteve nos dias
08 e 09 de maio em Curitiba para
um curso de capacitação de tes-
tagem rápida para diagnóstico de
HIV.

Todas as ambulâncias do mu-
nicípio estão passando por refor-
ma para um atendimento seguro
e eficaz aos pacientes que neces-
sitam de transporte.

Descreve-se abaixo a organi-
zação das novas divisões de áre-
as que a população deverá seguir
para procurar atendimento na
saúde:

ÁREA POSTO CENTRAL
· Conjunto Requião II
· Vila Industrial ou Japonesa
· Conjunto Salvaterra
· Vila Pompéia
· Av. Brasil nas casas de nú-

meros ímpares, com início na
Praça Melo Palheta, passando
pelos cruzamentos na Rua Lord
Lovat, Vereador Jose Gazola, Ma-
rins Alves, Emiliano Perneta,
Mario Aloisi, Gen. Euclides Bue-
no, Gen. Mario Tourinho, Brig.
Rocha Loures, até o Conjunto Re-
quião.

· Av. 14 dedezembro, em casa

Buscando qualificação dos profissionais,
melhor acessibilidade para áreas

vulneráveis, melhoria dos postos de saúde

SAÚDE

de números pares da praça Melo
Palheta, passando pelos cruza-
mentos: Rua Jorge Faneco, Ulis-
ses Roseira, Julia Wanderlei, con-
tinuando com a Av. São José nú-
mero par com cruzamento na
Raposo Tavares, seguindo para a
Av. Capelinha, do cruzamento
com a Rua Nova Esperança fina-
lizando na Rua Nova Pompéia.

ÁREA DO POSTO VILA GAR-
ÇA

· Conjunto Julio Zacharias
· Conjunto Novo Horizonte
· Conjunto Jaime Canet
· Vila Rural
· Rua do Bosque nº: 91 e 125,

Rua Professor João Candido nº:
59, 971, 950, 955, Rua General
Euclides Bueno  nº 31, 38, 47,
55, 71, 72, 85, 86, 102, 110, 117,
133, 136, 145, 208, 219, 236,
247, 261,282 e 303. Rua Mario
Aloisi nº: 1349, 1339,1322,
1321, 1317, 1294, 1287, 1622,
1276, 1250, 1266, 1353, 1252,
1249, 1233, 1236, 1222, 1170,
1169, 1158, 1142, 1155, 1147,
1135, 1126, 1119, 1116, 1093,
1088, 1073, 1061, 1045, 1044,
1022. Rua Professor Laertes Mu-
nhoz nº: 988 e s/n. Rua Presiden-
te Kennedy nº: 1352, 1337, 1332,
1323, 1256, 1259, 1248, 1229,
1225, 1213, 1185, 1170, 1163,
1150, 1164. Rua Gen. Ciro Car-
doso nº 793, 779, 707, 706, 789,
677.

· Rua Emiliano Pereneta nº:
16, 32, 54, 68, 84, 114, 132, 150,
1123, 200, 210, 226, 242, 262,
278, 286, 294, 310, 324, 322,
311, 303, 295, 275, 276, 263,
247, 231, 211, 201, 151, 139,
125, 117, 99, 87, 79, 55, 29, 19.
Marins Alves Camargo nº: 692,
700, 720, 736, 752, 756, 764,
780, 790, 878, 894, 904, 930,
944, 962, 978, 994, 987, 997,
981, 965, 947, 931, 923, 915,
905, 889, 881, 970, 813, 801,
795, 785, 765, 751, 737, 721,
701, 531, 529. Rua Vereador Jose
Gazola nº: 646, 662, 664, 694,
704, 726, 742, 758, 772, 840,
850, 868, 890, 904, 918, 932,
944, 952, 960. Rua Professor La-
ertes Munhoz nº: 800, 812, 992,
904, 920. Rua Presidente Kenne-
dy nº 1067, 1039, 1033, 1023,
1015, 986, 965, 951, 939, 931,
974, 1040, 1062. Rua General
Ciro Cardoso nº 605, 519, 518,
497.

· Rua Princesa Isabel nº: 911,
916, 943, 953, 985, 999, 727,
636, 229, 671, 651, 625, 597,
587, 577, 589, 557, 547, 515,
403, 393, 501, 324, 323, 322,
304, 195, 203, 215, 145, 135. Av.
Brasil nº 840, 890, 712, 026,
1056, 964, 954, 940, 529, 1166,
1172, 1192, 1216, 1580, 1558,
1548, 1546, 1520, 1508, 1490,
1474, 1460. Rua Itapura nº 91,
105, 119, 137, 138. Rua Profes-
sor Vitor do Amaral nº: 116, S/n.
Rua Brig. Rocha Loures nº: 225,
229, 194. Rua Gen. Mario Alves
Tourinho nº 140, 160, s/nº. Rua
Mario Aloisi nº 902, 1600, 1590,
1607, 1591, s/nº. Rua General
Euclides Bueno nº: 562, 592,
583. Rua Emiliano Perneta nº:
553, 565, 552, 493, 483, 475,
456, 445, 435, 425, 417, 411,
403, 395, 376, 375. Rua Verea-
dor José Gazola nº: 1184, 1174,
1196, 1080, 1072, 1060, 1044,
1024, 1016, 1000. Rua Barão de
Antonina nº: 240, 230, 210. Rua
Prof. Laerte Munhoz nº: 917,

895, 871, 787, 811, 803. Rua
Marins Alves de Camargo nº:
1030, 1056, 1062, 1078, 1084,
1098, 1108, 1122, 1144, 1213,
1227, 1249, 1257, 1057, 1073,
1085, 1105, 1125, 1137.

· General Ciro Cardoso nº:
620, 520, 664, 674, 693, 710.
Rua Marins Alves de Camargo nº:
641, 623, 607, 591, 575, 557,
541, 576, 563, 590. Rua Mario
Aloisi nº: 863, 851, 839, 793,
779, 949, 927, 888, 867, 856,
836, 826, 814, 804, 805, 776.
Rua Jose Xavier nº: 527, 77, 217,
249, 211, 283, 305, 317, 327,
385, 395, 409. Emiliano Perneta
nº: 14. Prof. João Candido nº: 550,
509, 581, 591, 503, 611, 589,
587, 641, 669, 35, 725, 800, 763,
762, 750, 742, 642, 630, 622,
600, 594, 546, 854, 973, 995.
Rua Doutor Murici nº: 60,50, 39,
30, 41, 23, 25, 08, 09, 17, 63, 39,
151, 135, 160, 146, 306, Acama-
re, Chácara ZB, Chácara Palha-
no. Rua Francisco Beltrão nº:
545, 553, 575, 571, 585, 605, 09,
08, 07, 645, 667, 500, 677, 687,
733, 753, 763, 873, 805, 16, 12,
50, 52, 82, 102. Rua Do Bosque
nº: 14, 31. Rua Flor nº: 18, 86,
85, 88 89, 722.

ÁREA DO POSTO MATERNI-
DADE

· Conjunto Nova Esperança
· Jardim Shangrilá
· Granja Yamamoto
· Granja Capelinha
· Parque Industrial I e II
· Jardim aeroporto
· Jardim Brasil
· Conjunto Capelinha
· Parque Res. Village
· Jardim 2001
· Jardim das Amoreiras
· Vila Locateli
· Rua Peres Uchoa
· Av. Goes Vasconcelos
· Rua Souza Naves
· Rua Flamengo
· Rua Padre Anchieta
· Avenida Rocha Pombo nº

2129, 214, 2153, 2165, 2192,
2201, 2281, 2145, 2225, 2217,
2333, 2345, 2349, 2355, 2365,
2379, 2393, 2297, 2498, 2428,
2426, 2408, 2246, 2252, 2246,
2236, 2220, 2206.

· Rua Curitiba nº 497, 72, 516,
528, 534, 540, 652, 664, 660,
668, 700, 714, 754, 758, 772,
896, 864, 878, 866, 887, 896,
912, 946, 960, 972, 986, 1010,
1020, 1024, 1042, 1060, 1070,
1071.

· Rua Paraná nº 1066, 1077,
1040, 1049, 1030, 995, 1020,
1025, 1010, 984, 985, 969, 918,
903, 915, 926, 902, 890, 891,
858, 897, 848, 885, 834, 867,
885, 840, 823, 803, 796, 795,
773, 715, 714, 700, 678, 711,
673, 670, 661, 639, 646, 600,
588, 576, 588, 551, 539, 510,
528, 516, 501, 504, 490.

· Av. São José nº 653, 41, 619,
399, 587, 539, 329, 355, 303,
279, 619, 169, 143, 125, 109, 97,
81, 27, 71.

· Av. Felipe Camarão nº 170,
164, 110, 82, 72, 614, 622, 630,
638, 700, 720, 780.

· Rua Padre Manoel da Nobre-
ga nº 800, 34, 100, 104, 294, 352,
368, 454.

Área do Posto Vila Regina
· Conjunto Residencial Ouro

Branco
· Parque Cidade Alta
·  Rua Rio Grande do Sul nº

144, 164, 180, 189, 196, 210,

218, 236, 250, 268, 278, 296,
310, 320, 346, 362, 378, 384,
400, 414, 371, 349, 335, 291,
301, 321, 253, 261, 406, 450,
460, 474, 554, 564, 582, 586,
603, 587, 611, 621, 628, 630,
661, 689, 703, 725, 735, 770,
786, 797, 808, 809, 820, 834,
852, 902.

· Rua Prof. Tasso da Silveira nº
nº 9, 12, 19, 20, 31, 32, 84, 42,
52, 53, 62, 63, 74, 41, 75, 94, 97,
107, 114, 119, 124, 126, 129,
136, 122, 146, 149, 158, 585,
221, 241, 265, 277, 417, 429,
451, 463, 468, 473, 493

· Rua Santa Catarina nº 8, 18,
27, 28, 37, 38, 42, 49, 52, 59, 69,
72, 79, 84, 91, 94, 101, 104, 113,
114, 123, 126, 133, 143, 136.
(Barracão) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 – 7, 8, 9, 450, 439, 450, 655,
665, 668, 357, 439, 45, 210, 222,
376, 360, 376, 390, 404, 407,
390, 439.

· Rua Goias nº10, 20, 32, 42,
52, 62, 72, 343, 353, 357, 393,
424, 437, 454, 479, 407, 479,
503, 526, 523, 546, 556, 562,
563, 566, 381, 385, 401, 417,
536, 636

· Rua Mato Grosso nº 10, 9, 10,
11, 67, 76, 100, 108, 109, 110,
137

· Minas Gerais nº 232, 253
· São Paulo nº 231
· Rua Placido Vargas Viana nº

8, 9, 18, 19, 28, 31, 40, 50, 60,
63, 72, 53, 82, 85, 95, 92, 102,
112, 124, 73

· Rua Demiciano Francisco de
Souza nº 8, 9, 18, 19, 20, 30, 31,
40, 42, 43, 53, 62, 63, 75, 82, 85,
87, 92, 104, 107, 109, 114, 119,
124, 136, 97.

· Rua Aroldo Alberton nº 128,
140, 254, 264.

· Av. São Jose nº 15, 563, 2073,
55, 1850, 1856, 1984, 1998,
2078, 2088.

· Rua Bahia
· Rua Jose Cassiano
· Rua Hassan Ghani Hachicho
· Rua Ywao Nonose
· Av. Capelinha nº 551, 539,

563, 46, 55, 65, 75, 85, 97, 109,
119, 129, 130, 141, 185, 223,
286, 333, 363.

· Av. 14 de Dezembro nº 1250,
1397, 1526, 1552, 1574, 1575,
1589, 1594, 1601, 1612, 1623,
1635, 1643, 1654, 1856

· Rua Primo Gazola nº 08, 15,
18, 27, 30, 39, 40, 49, 52, 61, 62,
71, 74, 83, 84, 93, 96, 105, 106,
115, 118, 133, 136, 143, 146,
153, 156, 163, 168, 175, 178,
187, 190, 199, 200, 209, 212,
221.

· Rua Pernambuco nº 05, 28,
35, 48, 56, 66, 76, 86, 96, 106,
116, 311.

· Rua Espírito Santo nº 22, 32,
389.

ÁREA DO POSTO SANTO
ANTONIO

· Jardim das Flores
· Jardim Santo Antonio
· Jardim São Jose
· Vila Silveira
· Rua Dr. Jose Xavier, Av. Ro-

cha Pombo, Rua Barão de Cerro
Azul, Av. Santos Dumont com
inicio no cruzamento da Mario
Aloisi, segue para o cruzamento
Prof. João Candido e Finaliza na
Francisco Beltrão. Cobrindo tam-
bém a Rua Y. e Av. 13 de maio

Área do Posto do Barão:
· Todo o distrito do Barão.
Área do Posto da Ivaitinga
· Todo o distrito de Ivaitinga.
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Atiradores visitam subestação da Copel
ção do Combatente Bási-
co Territorial do Exérci-
to Brasileiro. O treina-
mento visa preparar os
soldados para salvaguar-
dar locais de grande im-
portância, tais como su-
bestações de energia, re-
servatórios de água, prin-
cipais torres de comuni-
cação - de televisão ou te-
lefonia- ou ainda estações
de rádio.”
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CADERNO 2

Pré-candidato do PSDB Eduardo Pasquini tem encontro em Curitiba
com Ministro da Agricultura Mendes Ribeiro e Governador Beto Richa
MINISTRO OUVE LI-

DERANÇAS DO AGRO-
NEGOCIO - O ministro da
agricultura Mendes Ribei-
ro reuniu as principais li-
deranças do agronegócio
paranaense em Curitiba
neste segunda. O encon-
tro, realizado em Curitiba,
foi solicitado pelo minis-
tro para ouvir dos empre-
sários e entidades do agro-
negócio quais as potenci-
alidades e dificuldades
que o setor enfrenta. O go-
vernador Beto Richa afir-
mou neste encontro com o
ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento,
Mendes Ribeiro Filho, que
o Paraná deseja fortalecer
as parcerias com o gover-
no federal para enfrentar
os gargalos que prejudi-
cam o desempenho do
agronegócio estadual.
“Queremos intensificar o
diálogo com o Ministério
da Agricultura, para que
possamos corrigir e elimi-
nar as dificuldades”, dis-
se o governador. O minis-
tro Mendes Ribeiro estava
acompanhado dos secretá-
rios de Política Agrícola,
Caio Rocha, e executivo,
José Carlos Vaz, encarrega-
dos de encaminhar as rei-
vindicações do agronegó-
cio paranaense. O encon-
tro teve a participação do
Governador Beto Richa,
do secretario de agricultu-
ra Norberto Ortiguara, se-
nador Sergio Souza e dos
deputados federais André
Zacharow, Osmar Serra-
glio e Alex Canziani.

Eduardo Pasquini e o Governador Beto Richa
Eduardo Pasquini e  Cesar Silvestre, Secretário de

Desenvolvimento Urbano

Dep. Evandro Junior,  Secretário Segurança Publica,
Reinaldo de Almeida César e Eduardo PasquiniPasquini com o Ministro da Agricultura Mendes Ribeiro

POSSE DIRETORIA
DA ADAPAR - O governa-
dor Beto Richa empossou
nesta segunda-feira (07/
05), no Palácio Iguaçu, os
primeiros diretores da
Agência de Defesa Agro-

pecuária do Paraná (Ada-
par). A autarquia foi cri-
ada em dezembro de 2011
para executar serviços de
fiscalização e inspeção
de sanidade agropecuá-
ria no Estado.

Segundo o governador,
a criação da Agência vai
modernizar o sistema de
defesa sanitária estadual
e garantir a oferta de pro-
dutos paranaenses de
qualidade nos principais

mercados do mundo.
“Um objetivo especial é
atingir a condição de área
livre de febre aftosa sem
vacinação. Este é o com-
promisso que assumi
com o setor produtivo”,

lembrou Richa.
De acordo com o secre-

tário Norberto Ortigara, a
Adapar vai aperfeiçoar os
mecanismos de controle
dos rebanhos, emitir gui-
as de trânsito animal
pela internet e fortalecer
os conselhos municipais
de sanidade agropecuá-
ria, entre outras ações.
“O objetivo é promover
um ganho de qualidade
para a produção brasilei-
ra contribuindo para am-
pliar as exportações”.
Entre as atribuições da
agência está a elaboração
do Plano Estadual de De-
fesa Agropecuária, que
seguirá as diretrizes do
plano nacional e buscará
a inserção do Paraná no
mercado nacional e inter-
nacional. A Adapar terá
ainda um conselho de
administração composto
por 10 membros, que vai
definir as políticas e pri-
oridades da autarquia.

ENCONTRO COM SE-
CRETARIOS - O Pré-can-
didato do PSDB esteve re-
alizando algumas audien-
cia com secretarios de es-
tado para tratar de assun-
tos relacionados a munici-
pio. Na oportunidade es-
teve reunido com o Secre-
tario de Segurança Publi-
ca Reinaldo de Almeida
Cesar, com o Secretario de
Desenvolvimento Urbano
Cesar Silvestre e com o
Presidente da COHAPAR
Mounir Chauiche. Asses-
soria de Imprensa
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