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Sicredi União 
PR realiza 
reunião de 

núcleo em Nova 
Esperança - Pág. 2

M.P. quer explicações da Sanepar sobre 
a falta de água em Nova Esperança

“A Sanepar é responsável  em entregar esse serviço para a população e a prestar 
um serviço com qualidade”, enfatizou o Promotor de Justiça Dr. Nivaldo Bazoti

A população de Nova Es-
perança sofreu, no último 
final de semana, com a falta 
de água, o que acabou geran-
do transtornos e incômodos .  
Talvez muitos desconheçam, 
mas água que o novaesperan-

cense utiliza vem do Ribeirão 
Paracatu, fonte de captação 
da Sanepar, empresa respon-
sável por levar aos domicílios 
a água devidamente tratada 
e com a qualidade a todos os 
munícipes. Pág. 3

José Antônio Costa

José Antônio Costa

Fausto Herradon encontra frota sucateada 
na garagem municipal de Floraí

O prefeito  Fausto Herradon 
encontrou em estado lastimável  
a frota de veículos da prefeitura 
de Floraí incluindo: Automóveis 
usados pela administração, im-
plementos agrícolas usados para 

a agricultura, ambulâncias para 
transportes de pacientes e ônibus 
escolares.

“O abandono é geral” segun-
do o prefeito que se assustou 
com a situação encontrada, in-

clusive ônibus novos doados pelo 
Governo em 2009, que não eram 
feitos as devidas manutenções, 
mesmo tendo uma verba de 10 
mil reais dedicadas às revisões 
para esses veículos.  Pág. 8

“Pegamos a secretaria 
sucateada, carros sem 
manutenção, farmácia 
sem medicação, obras 

inacabadas, hospital 
municipal interditado 
para procedimentos 

cirúrgicos” diz o 
Secretário de Saúde 

Eder Martins Sanches 
durante entrevista ao 

Jornal Noroeste
Pág. 9

Golemba continua no 
comando do PSDB 

em Alto Paraná - Pág. 7 

Osvaldo Vidual

MRG vence 
Marmogran nos 

pênaltis e conquista 
o 1º Campeonato 
Comerciário de 
Futsal de Nova 

Esperança - Pág. 5

Secretaria 
de Educação 

distribui ovos de 
Páscoa na rede 
municipal de 

ensino 

O Prefeito Gerson Zanusso 
e seu vice Fabio Iamamoto, 
realizaram a distribuição de 
ovos de páscoa nas Escolas 
Municipais e creches da Rede 
Municipal de Ensino. Pág. 6
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dentes.
• Muitos homens sentem inco-
modados pelo fato se a mulher 
ganhar mais do que ele. Segundo 
dado do IBGE, no Brasil, já são  
37%  das casas chefiadas pelas 
mulheres. Para evitar problemas  
nesse caso, muitas mulheres não 
revelam os seus salários  aos ma-
ridos;
• Já estão se tornando rotinas as 
mortes em épocas de chuvas nas 
serras fluminenses. Já morreram 
996 em cinco anos. Salve-se quem 
poder!
• Aqueles torcedores corintianos 
que ficaram presos na Bolívia 
há mais de um mês, estão sendo 
vítimas de torturas e chantagem 
do bolivianos que querem dinhei-
ro para libertá-los. Pelo jeito, o 
Corinthians não está  disposto 
a  gastar dinheiro com aquele " 
bando de loucos ";
• Escritora americana Mimi Al-
ford publica um livro em que 
conta os seus casos amorosos com 
o ex-presidente  dos Estados Uni-
dos,  John F. Kennedy;
• Alguns estádios construídos 
para grandes eventos, como Copa 
do Mundo, Jogos Olímpicos, etc., 
com certeza, cairão  no ostracis-
mo, ficarão obsoletos ou passarão 
a dar prejuízo.  Assim  aconteceu 
com o belíssimo estádio Green 
Point na Cidade do Cabo cons-
truído para Copa da África em 
2010 que poderá ser demolido 
pela ociosidade. No Brasil, qual 
será o futuro dos estádios de Ma-
naus e  Cuiabá onde não tem fu-
tebol?
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ENTRELINHAS
*** Mesmo com a eventual  renuncia do dep. Pr. Marco Feliciano da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 
Deputados não será afetado o poder crescente dos evangélicos no Brasil. ***E o Enem pode virar piada. Redações 
com receita de bolo, hino do Palmeiras e erros grosseiros de português foram bem avaliadas. Você acredita que os 
professores responsáveis pela correção leram  a redação? ***A funcionária Roseni Apª Mariano da loja Big Confecções 
é o exemplo de dedicação à empresa,tratando a todos com muita beleza e simpatia ***A jovem Gislaine Zanineli 
que  acaba de retornar de Londres, Inglaterra, onde residia, é  uma das responsáveis pela administração do Auto 
Posto Yala 1. Gislaine sabe tudo de administração.***A Assistente Social formada pela FANP, Paula Isamara, de 
Uniflor, enviando abraços. Obrigado e retribuo Paula.***Em breve um novo conceito de beleza e estética, lançamento 
do Espaço Studio B, de Bruna Beckhauser. Para maiores informações fone: 9963-9262***  “Seja você próprio a 
mudança que quer ver realizada no mundo.” ( Gandhi )

Opinião do Blog
Aborto: tema sempre polêmico
O Código Penal atual diz que a in-
terrupção da gravidez é conside-
rada crime, mas não há punição 
em casos de gestação resultante 
de estupro, risco de vida para a 
mãe e anencefalia. O anteprojeto 
sobre a reforma do Código Penal 
que tramita no Senado permitirá 
o aborto em qualquer circuns-
tância até a 12ª semana de gra-
videz, desde que haja um laudo 
médico ou psicológico, atestando 
falta de  condições psicológicas 
para a gestante. Eu acho que essa 
proposta é tão vaga, sendo o mes-
mo que dizer que o aborto  está 
legalizado. A partir do momento 
da união do espermatozóide com 
o óvulo, um novo ser humano foi 
gerado, com o seu próprio código 
genético e que orienta o seu de-
senvolvimento. Diante disso, esse 
limite de 12 semanas estabelecido 
na proposta é um absurdo pois 
não existe um feto de 12 semanas 
e um dia como de 11 semanas e 
seis dias para estabelecer o fim 
de uma gestação. O Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM) apoia  
essa ideia, defendendo a autono-
mia das mulheres. Seria bem me-
lhor se o CFM evitasse a criação 
de Cursos medíocres de Medicina 
que estão proliferando por todo 
o  país. O assunto aborto merece 
uma maior participação da so-
ciedade como um todo.

Corrida de rua: Emília Ribeiro 
dá algumas dicas
Ex-Promotora de Justiça em 
Maringá e atual Procuradora de 
Justiça do Paraná, aos 55 anos, 

Emília Ribeiro Arruda de Oli-
veira coleciona conquistas em 
corridas de rua no Brasil e no 
exterior. Emília não costuma en-
cerrar o seu dia  antes de praticar 
o esporte que mais gosta: Corrida 
de Rua."Inúmeros desafios em 
distâncias  que vão dos 5 quilô-
metros à  21 quilômetros pelos 
asfaltos  das ruas de diversas  
cidades brasileiras e  estrangei-
ras só são possíveis se você le-
var a sério o prazer em correr", 
afirma Emília.  Correr, hoje, vi-
rou mania. Quem corre fala com 
empolgação pela sensação de 
bem estar. Que o exercício físico 
é garantia de bem estar não resta 
a menor dúvida.  Mas para que 
isso aconteça, aqui vão algumas 
dicas; 1) Primeiramente, consul-
te  um médico e  faça um check 
up; 2) É importante você ter um 
treinador experiente no assunto: 
3)Escolha um par de tênis bom e 
próprio para corridas, evitando  
lesões pois as corridas são exercí-
cios de impactos; 4) É preciso ter 
meta e disciplina para cumprir 
um programa de exercícios; 5) 
Boa alimentação,  não beber, não 
fumar, dormir bem; 6) Comer 
massas em vésperas de provas; 7) 
Não é recomendável correr todos 
os dias pois o corpo também ne-
cessita  recuperar dos esforços. A 
importância do treinador para 
orientá-lo é fundamental;8) Não 
tente ultrapassar os seus limites. 
Para correr 10 quilômetros vão 
meses de treinamentos.9) Em to-
das as provas em que participar 
procure sempre completá-las. 
Desistir nunca!  Os exercícios de-
vem ser progressivos, regulares e 

acompanhados de alongamentos. 
No mais, procure aproveitar tudo 
de bom que a Corrida de Rua 
possa lhe proporcionar, inclusive,  
fazer novos amigos.

Bando de safados
Depois de acabar com o 14° e 
15° salários que os deputados 
federais recebiam, o presidente 
da Câmara, Henrique Eduardo 
Alves (PMDB-RN), adotou um 
pacote de bondades para os par-
lamentares. Na semana passada, 
a  Mesa Diretora da Câmara de-
cidiu criar novos cargos comis-
sionados e aumentar a cota de 
ressarcimento usada para pagar 
despesas de exercício do manda-
to como telefones, combustíveis, 
passagens aéreas, escritórios, 
correios, alimentação, aluguel de 
carros, embarcação, alugueis, etc. 
O PSD será o partido mais favo-
recido pois terá vinte novos car-
gos comissionados a sua disposi-
ção. Tudo isso vai custar mais de 
trinta milhões em gasto extra em 
2013. É uma Vergonha! Vergo-
nha! Vergonha!

Novo Equilíbrio: Homem  e  
Mulher   
Assunto interessante  trouxe a  
Revista Época de 25 de março 
último sobre a busca de um novo 
equilíbrio entre o homem e a 
mulher. 50 anos depois que a es-
critora americana Betty Friedan 
escreveu em seu livro "A mulher 
mística"  que inspirou a mulher 
que conhecemos hoje  - inde-
pendente, forte e ambiciosa. Na 
época, era nítido que a escritora 
queria tirar a mulher da função 
tediosa de doméstica,  mudar a 
sua personalidade e atitude. Pas-
sados 50 anos, todas as mulheres 
de hoje têm um pouco de Betty 
Fridan. Com a evolução da mu-
lher, os homens foram os primei-
ros a  sentir os reflexos dessa mu-
dança. Os homens aceitaram o 
desafio e estão em plena reinven-

ção.  Diante de tudo isso, qual é o 
papel do homem hoje? Ao que pa-
rece, o homem necessita também  
de uma revolução.   A mulher já 
tem a capacidade de  procurar 
um homem ideal, apesar de dizer 
que sempre falta alguma coisa 
nele. As mulheres procuram hoje 
homens sob medida: a) sensível; 
b) prendado; c) bom pai; d) bem 
sucedido nos estudos e trabalho; 
e) vaidoso; f) bom de cama; g) be-
leza e virilidade. Pensando bem: 
"Será que existe o homem ideal 
que a mulher de hoje procura"? 

Coisas do Cotidiano
• Peixes e chocolates são as gran-
des pedidas para esta Semana 
Santa. Ambos os alimentos  são 
fáceis de serem comprados. Cha-
mamos a atenção para quem tem 
alergia e para quem tem enxa-
queca: são terminantemente proi-
bidos ingerirem tais alimentos;
• Perigo à vista. Ciclistas e ska-
tistas teimam em andar nas ruas 
da cidade, na contra mão. É um 
perigo danado. Seria de bom al-
vitre se os órgãos responsáveis 
esclarecessem esses jovens antes 
de multá-los, chamando-os a res-
ponsabilidade.
• Feliz Páscoa a todos os leitores 
deste blog. Happy Easter to all the 
readers of this blog around the 
world
• Os cavaletes de trânsito impedi-
do deveriam  ser melhor sinaliza-
dos, com adesivos coloridos, por 
exemplo. Em ruas escuras, como 
atrás da Câmara Municipal por 
exemplo, a sua visibilidade é pre-
cária, podendo proporcionar aci-

Quem apagou as ve-
linhas no último dia 
25 deste mês, foi a 
belíssima Rosimeri 
Garcia Pasquini. A 
coluna, juntamente 
com seus familia-
res e amigos, desejam parabéns 
e felicidades! Deus te abençoe, 
Rosi! 

Apagará as veli-
nhas amanhã, 29 
de março, a ba-
charel em direito 
Marta Canoas. 
Marta é novaes-
perancense e atualmente reside 
em Maringá, mas nos acompa-
nha pelo blog. Parabéns Marta!

A belíssima An-
dréa Bush Boregas, 
filha do casal Mar-
ley e  Luis Antônio, 
está radiante. O 
Motivo? Amanhã 
estará completan-

do idade nova. Receba os abraços 
dos seus amigos e da coluna An-
dréa!

Nossa primeira 
Dama, Miriam 
Cecconi estará 
completando idade 
nova no próximo 
sábado, 30 de março. Desejamos 
desde já saúde e sucesso Miriam!

JUSTIÇA

Ministério Público quer explicações da Sanepar 
sobre a falta de água em Nova Esperança

De acordo com o Promotor de Justiça, 
Dr. Nivaldo Bazoti, “a empresa é 
responsável pelo fornecimento de 
água para a população e tem que 

manter esse serviço com qualidade”

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A população de Nova 
Esperança sofreu, no 
último final de sema-

na, com a falta de água, o que 
acabou gerando transtornos 
e incômodos .  Talvez muitos 
desconheçam, mas água que 
o novaesperancense utiliza 
vem do Ribeirão Paracatu, 
fonte de captação da Sane-
par, empresa responsável por 
levar aos domicílios a água 
devidamente tratada e com 
a qualidade a todos os muní-
cipes. Inclusive recentemente 
a Organização das Nações 
Unidas declarou que o acesso 
à água é um direito humano 
essencial e universal. O direi-
to à água potável e ao sanea-
mento básico está intrinse-
camente ligado aos direitos à 
vida, à saúde, à alimentação e 
à habitação.

RESPONSABILIDADE
Procurado pela reporta-

gem, o representante do Mi-
nistério Público da Comarca 

de Nova Esperança, Promotor 
de Justiça Dr. Nivaldo Bazoti 
foi enfático: “O fornecimento 
de água é um serviço essen-
cial, que é prestado em Nova 
Esperança pela Sanepar, a 
empresa é responsável pelo 
fornecimento de água para a 
população e tem que manter 
esse funcionamento, porque 
a população paga por essa 
água; sábado (23) houve fal-
ta de água, e isso é um fato 
notório, a população foi pre-
judicada, então hoje o Minis-
tério Público instaurou um 
procedimento administrativo 
já com um ofício requisitan-
do para a empresa uma expli-
cação sobre o que aconteceu, 
as razões que a levaram a ces-
sar o fornecimento de água 
nesse determinado período. 
A Sanepar vai ter o seu espa-
ço para explicar as razões  da 
falta de água.  Baseado no que 
esta disser, com as justificati-
vas apresentadas, é que nós 
vamos dar o próximo passo.  
O local de captação da água 
estava ou está assoreado? O 
aumento da turbidez da água 
que impediu o tratamento e 

que suspendeu o fornecimen-
to à população foi causado 
por negligência da Sanepar, 
por fatores da natureza (ex-
cesso de chuvas) ou por obra 
da ação humana (terceiras 
pessoas)?   O Ministério Pú-
blico investigará este e outros 
detalhes para a conclusão das 

responsabilidades e conse-
quentes medidas ulteriores. 
O fato é que a população/
consumidores paga pelo ser-
viço, que foi descontinuado; 
pessoas e empresas foram 
prejudicadas”, frisou Bazoti.

 O representante do Mi-
nistério Público explicou que 

a Sanepar será acionada. “Se 
precisar traremos técnicos 
do Ministério Público, enfim, 
justificativas todos podem 
dar, mas temos que realmen-
te saber o que aconteceu, 
porque a população não pode 
ficar 1 dia sem água. Vamos 
investigar, não estamos omis-

sos, nem negligentes, nem va-
mos nos aquietar em relação 
a isso, se alguém estiver que 
ser responsabilizado, será”, 
concluiu Dr. Nivaldo Bazoti.

A reportagem procurou 
a Sanepar que no momento 
não se manifestará sobre o 
assunto.

“A Sanepar é responsável  em entregar esse serviço para a população e a prestar 
um serviço com qualidade”, enfatizou o Promotor de Justiça Dr. Nivaldo Bazoti

José Antônio Costa
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A páscoa é uma das fes-
tividades mais gostosas do 
ano, quem não gosta de se de-
liciar com um chocolate? Seja 
ele branco ou preto indepen-
dente do teor de cacau existe 
para todos os gostos, o preço 
também se adapta a todos os 
bolsos.

Alem de ser uma delicia o 
chocolate é nutritivo, contém 
vitaminas e sais minerais, 
além de alto teor de flavonói-
des que tem ação antioxidan-
te que pode ajudar a reduzir 
os riscos de doenças cardio-
vasculares, é responsável pela 
sensação de prazer e bem-
-estar por possuir substâncias 
precursoras da serotonina.

Os antioxidantes pre-
sentes no chocolate amargo 
combatem os radicais livres, 
retardando, assim, o enve-
lhecimento, e ajudam a dimi-
nuir os níveis de LDL (o mau 
colesterol) no sangue. Ele 
contém vitaminas A, B, C, 
D e E e sais minerais, como 
o ferro e o fósforo. De qual-
quer modo, por ser altamente 
calórico, deve ser consumido 
com moderação inclusive por 
pessoas saudáveis. O chocola-
te ao leite e o branco são os 
menos recomendados, devido 
às gorduras saturadas pre-
sentes no leite.

Quando o dia está es-
tressante ou frustrante uma 
das opções é se refugiar nos 
chocolates, pois ao estimu-
lar a ação e a produção dos 
neurotransmissores ajuda a 
combater a depressão e a an-
siedade, além de estimular os 
centros de prazer e de bem-

-estar, este é também um dos 
fatores onde se acredita que 
os chocolates sejam afrodi-
síacos.

 Algumas pessoas que 
possuem algum tipo de pato-
logia ou está de dieta optam 
pelos chocolates light ou diet 
acreditando que não engor-
da. Como não tem açúcar na 
composição, o teor de gordu-
ra do diet precisa ser maior, 
para garantir a mesma con-
sistência. Em alguns casos, 
ele chega a ser mais calórico 
que o chocolate comum, por 
isso é indicado apenas para 
diabéticos, não para pessoas 
com restrição calórica. Já os 
“light” têm menos gordura e, 
por isso, menos calorias.

Não deve comer chocolate 
de jeito nenhum, pessoas pro-
pensas a ter enxaqueca, esta 
pode ser provocada devido à 
ação de substâncias vasodi-
latadoras presentes no cho-
colate, além de irritações na 
pele, no estômago e na muco-
sa intestinal. A diarreia pode 
ser causada pelo consumo ex-
cessivo, devido ao alto teor de 
gordura, razões pelas quais 
pessoas com problemas no fí-
gado devem evitá-lo. Estima-
-se também que pessoas com 
doenças labirínticas tenham 
problemas com o metabolis-
mo de açúcar.

Chocolate é mais do que 
um doce, é uma paixão na-
cional, agora que você já sabe 
um monte de coisas sobre 
o chocolate, vai poder con-
sumi-lo sem medo, e ainda 
aproveitar os benefícios que 
este alimento lhe fornece.

Chocolates: 
Prós e contras

Jurídico:

Es
pa

ço Direito de propriedade, 
dever de proprietário

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

LEKÃO - AUTO 
ESCOLA REGIONAL 

WILIAM CÉSAR MATIAS 
- PANIFICADORA A 

PREDILETA

PAULO CESAR TRASSI 
(TECO) - PIRAPÓ 

TRANSPORTES ATALAIA

CARMO IVO TORRENTE 
- PRES. CAMARA MUN. 

ATALAIA

SEPARADOS NA MATERNIDADE

Silvio Brito Nilton Sambini - Contador

Projeto Jornal Noroeste:

Poema & Poesia...
Soneto da espera

Vinicius de Moraes (1913-1980) 

Rio de Janeiro
Aguardando-te, amor, revejo os dias 
Da minha infância já distante, quando 
Eu ficava, como hoje, te esperando 
Mas sem saber ao certo se virias. 

E é bom ficar assim, quieto, lembrando 
Ao longo de milhares de poesias 
Que te estás sempre e sempre renovando 
Para me dar maiores alegrias. 

Dentro em pouco entrarás, ardente e loura 
Como uma jovem chama precursora 
Do fogo a se atear entre nós dois 

E da cama, onde em ti me dessedento 
Tu te erguerás como o pressentimento 
De uma mulher morena a vir depois.

A verdadeira Páscoa 

Na tentativa de “cris-
tianizar” uma prá-
tica que nada tem a 

ver com o verdadeiro sentido 
bíblico da festa da Páscoa, 
outros artifícios são utiliza-
dos deturpando a páscoa, 
utilizando como símbolos o 
coelho e o ovo. Historiado-
res retratam o surgimento 
do coelho como símbolo a 
partir de festividades prati-
cadas anualmente pelos egíp-
cios. Já os ovos começaram 
a ser dados como presentes 
pelos persas e egípcios. Os 
cristãos primitivos da Meso-
potâmia foram os primeiros 
a usar ovos coloridos espe-
cificamente na Páscoa. O 
livro de Êxodo, capítulo 12, 
nos mostra a verdadeira ori-
gem e significado da Páscoa. 
Depois de o povo de Israel 
passar mais de quatrocentos 
anos de escravidão no Egi-
to, Deus decidiu libertá-lo. 

E para convencer Faraó de 
sua rebeldia, Deus estabele-
ceu dez pragas. E a ultima, 
Deus enviou um anjo destrui-
dor através da terra do Egito 
para eliminar“(…)todos os 
primogênitos,(…)”(Êxodo 
12.12). E para livrar as famí-
lias israelitas e escapar da sen-
tença, eles deveriam tomar 
um cordeiro macho de um 
ano de idade, sem defeito e 
sacrificá-lo. O sangue do cor-
deiro deveria ser aspergido 
nas ombreiras da porta de 
cada casa. Quando o anjo des-
truidor fosse enviado àque-
la terra, ele apenas “passaria 
por cima” das casas marca-
das com o sangue, sem tocar 
mortalmente nos primogê-
nitos israelitas. Daí o termo 
Páscoa, do hebraico “pesah”, 
que significa “passar ou saltar 
por cima”. Os israelitas deve-
riam também comer ervas 
amargas e pães asmos (sem 

fermento). As ervas amargas 
representariam os anos de 
sofrimento que o povo havia 
passado no Egito, enquanto 
que o pão asmo representava 
o próprio Jesus, o pão vivo 
que haveria de descer do céu 
(Jo. 6.48,51,58) sem o fer-
mento do pecado. A partir 
daí, o povo de Israel passou a 
celebrar a Páscoa como uma 
festa perpétua, um memo-
rial. O fato de Jesus, muitos 
anos mais tarde, ter morrido 
exatamente durante a cele-
bração da festa da Páscoa não 
aconteceu apenas por coinci-
dência, mas para cumprir um 

propósito profético de Deus. 
Jesus foi o nosso “Cordeiro 
Pascal”, enviado por Deus 
para tirar o pecado do mundo 
(Jo. 1:29). Não podemos, por-
tanto, denegrir a importância 
de tão grande sacrifício, cujo 
sangue precioso foi aspergido, 
não nas portas de algumas ca-
sas, mas nos nossos corações, 
possibilitando-nos desfru-
tar de uma vida abundante, 
longe da escravidão do Egito 
(mundo) e da tirania de faraó 
(Satanás).  A Bíblia contem 
dois testamentos, e testamen-
to serve para expor direitos 
e obrigações, segui-los nos 
garante a herança, e diga-se 
de passagem,... a herança é o 
céu.

Pr. André Luis de Souza

(Exerça se não o bicho pode pegar)

Vivemos tempo de dengue, 
caramujos africanos, es-
corpiões, mas certamente 

estas não são chagas bíblicas que 
caem sobre a população como si-
nal do juízo final ou retaliação di-
vina dos nossos pecados terrenos.

O que assistimos atualmente é 
a cobrança da população por uma 
maior atuação dos nossos gover-
nos, que emerge do direito consti-
tucional, raiz do exercício da cida-
dania. O cidadão acende a luz do 
seu direito de ver resultados pro-
filáticos no combate de riscos epi-
dêmicos ou riscos comuns a saúde 
humana, mais apaga a mesma luz 
aos seus deveres de inclusão social 
responsável. 

Assim, é comum nos deparar-
mos com vizinhos que fazem má 
utilização de suas propriedades. 
Muitos, provavelmente, são aco-
metidos de um transtorno psi-
quiátrico chamado ‘Síndrome de 
Diógenes’, cujos sintomas mais 
comuns são o abandono da higie-
ne pessoal e o acúmulo de grande 
quantidade de materiais inúteis. 
Aliás, tal transtorno não é trans-
mitido pelos seres vivos aqui ci-
tados, mas igualmente devem ser 
combatidos.

Notoriamente, a pesquisa re-
vela um caso ocorrido no ano de 
2.006, quando a espanhola Violeta 
Martinez Rodriguez, com 80 anos 
de idade acumulou, por 18 anos 
seguidos, 250 toneladas de lixo no 
sobrado (de 600 m2) em que vivia 
(na Rua João Cachoeira, no Itaim 
Bibi, Zona Oeste de São Paulo), 
ela acabou sendo indiciada pela 
polícia por colocar em risco a saú-
de pública, violação de medida sa-
nitária e porte de material explo-
sivo sem autorização (teriam sido 
encontrados entre o lixo que ela 
acumulava 24 frascos de pólvora.

Hoje, a má conservação da 
propriedade, evidente que por 
uma minoria, ameaça toda a vi-
zinhança com as pragas urbanas 
aqui citadas.

A nossa Constituição Federal 
no caput de seu artigo 5º, consa-
gra a inviolabilidade do direito à 
propriedade, mas ironicamente no 
mesmo artigo estende tal preceito 
à vida e segurança.

 “Art. 5º (CF/88) Todos são 
iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, ga-
rantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segu-
rança e à propriedade, nos termos 
seguintes:

[...]
XI - a casa é asilo inviolável do 

indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de fla-
grante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação judicial…”

Então, sendo a casa do “vizi-
nho” um asilo inviolável no qual 
só poderíamos penetrar com o 
consentimento do mesmo, nos 
restaria fugir para outro lugar?

Entendo que não! Há casos 
que se tem que tolerar as interfe-
rências à propriedade em razão 
do interesse público (artigo 1.278 
CC) podendo se requerer a qual-
quer tempo à redução ou a própria 
cessação da atividade considerada 
como nociva, basta que se prove 
que tal fato não traria prejuízo à 
atividade em prol do interesse pú-
blico. 

O direito de vizinhança é uma 
restrição ou limitação ao direito 
de propriedade em benefício do 
direito privado. San Tiago Dantas 
preleciona: “para que haja conflito 

de vizinhança é sempre necessário 
que um ato praticado pelo possui-
dor de um prédio, ou o estado de 
coisas por ele mantido, vá exercer 
seus efeitos sobre o imóvel vizinho, 
causando prejuízo ao próprio imó-
vel ou incômodo ao seu morador”.

Esgotados todos os meios per-
secutórios da administração pú-
blica em ter acesso à propriedade 
privada, para atuar no combate de 
mosquitos da dengue, caramujos 
africanos ou escorpiões pode sim 
o Poder Judiciário intervir com 
as ferramentas jurídicas que estão 
ao seu alcance, possibilitando que 
ação dos órgãos de vigilância sa-
nitária possam livremente agir. É 
a supremacia do interesse público 
sobre o particular.

Destacamos que o acesso com-
pulsório aos ambientes privados 
pelos agentes da vigilância epi-
demiológica incumbidos do pro-
grama de combate à dengue não 
depende da autorização judicial a 
que se refere o art. 5º, XI, da Cons-
tituição Federal. Caso, no entanto, 
por apego à literalidade da regra se 
queira obter essa autorização - até 
por cautela, visto o rigor da sanção 
penal contra a violação de domi-
cílio (Código Penal, art. 150) - o 
requerimento poderá ser genérico, 
englobando a totalidade dos imó-
veis a vistoriar, já que a causa da 
medida é o combate universaliza-
do a uma epidemia, não qualquer 
circunstância ligada a uma casa 
em particular. Não é preciso que a 
autoridade comprove previamen-
te a resistência do morador, pois 
a causa do pedido não é a recusa, 
mas a necessidade de entrar.

Portanto, é pacífico que como 
todo o direito, o direito de pro-
priedade também encontra limite 
no direito das outras pessoas e que 
a própria constituição já disse que 

a propriedade atenderia à sua fun-
ção social.

A ministra do STJ Nancy An-
drighi muito bem enfatiza os li-
mites do direito de propriedade:, 
“nosso ordenamento coíbe o abu-
so de direito, ou seja, o desvio no 
exercício do direito, de modo a 
causar dano a outrem”. 

Desta mesma forma, o direito 
de vizinhança (arts. 1277 a 1333 
do Código Civil), surge exatamen-
te para impor limitações no direito 
de propriedade.  

O que o direito de vizinhança 
objetiva, a bem da verdade, é as-
segurar a coexistência pacífica de 
vários proprietários; além de evi-
tar o abuso do direito por quem 
quer que seja. A natureza jurídica 
dessas obrigações acessórias, seria 
‘propter rem’ (adviria da própria 
coisa e dela não poderia ser disso-
ciada).

Neste diapasão, o Direito, 
como não poderia deixar de ser, 
não admite o uso nocivo da pro-
priedade ou o abuso do direito, 
pois qualquer direito é limitado 
“em razão do princípio geral que 
proíbe ao indivíduo um compor-
tamento que venha a exceder o 
uso normal de um direito, cau-
sando prejuízo a alguém”.

Munícipe cobre das autorida-
des, exerça o seu direito, mas não 
se esqueça de também de fazer sua 
parte.

Goleiro ‘menos vazado’ – Ailton Basílio – MRG

Amaury Sérgio Santoro 
Felipe – advogado inscrito na 

OAB/PR sob nº 16.566.
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Esportes MRG vence Marmogran nos pênaltis e 
conquista o 1º Campeonato Comerciário 

de Futsal de Nova Esperança

A decisão do título entre MRG e Marmogran começou com as equipes se estudando 
muito em quadra, sempre buscando explorar a vulnerabilidade do time adversário

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Uma final emocio-
nante, com lindos 
dribles e jogadas de 

efeito que o futsal bem jo-
gado pode proporcionar. Foi 
assim a decisão do título do 
1º Campeonato Comerciário 
de Futsal de Nova Esperança, 
competição esta  que envol-
veu 18 equipes todas ligadas 
ao comércio e empresas lo-
cais  e que permitiu também 
a inscrição de 03 jogadores 
de linha além de um goleiro, 
estes sem quaisquer vínculos 
empregatícios com as referi-
das empresas.

A finalíssima do Futsal 
Comerciário envolveu os ti-
mes da MRG e Marmogran, 
equipes que se credenciaram 
à disputa do título após pas-
sarem pela fase de grupos e 
depois na etapa eliminató-
ria, conhecida como “mata-
-mata”. A presença maciça 
do público, que prestigiou a 
competição do início ao fim, 
cujos jogos foram disputados 
nas noites de segunda, quarta 
e sextas-feiras, foi um show à 
parte. Com muito profissio-
nalismo, o diretor de Espor-
tes do Município, Airton Fe-
lipe não conseguia esconder 
a emoção em poder propor-
cionar ao público e jogadores 
o resgate de um dos esportes 
mais tradicionais de Nova 

Esperança, o antigo “futebol 
de salão”. Na partida prelimi-
nar entre os times da Dyork 
e Fido Dio, ocorreu a decisão 
dos terceiros e quartos luga-
res. Com a vitória pelo placar 
de07 x 03,  no tempo normal, 
a equipe Dyork sagrou-se ter-
ceira colocada do Campeona-
to Comerciário de Futsal.

A DECISÂO
A decisão do título entre 

MRG e Marmogran começou 
com as equipes se estudan-
do muito em quadra, sempre 
buscando explorar a vulnera-
bilidade do time adversário. 
Mas num jogo, pautado sobre-
tudo pelo equilíbrio técnico e 
tático, o placar por 0x0 levou 
a decisão para as cobranças 
de penalidades máximas, já 
que o regulamento não pre-
via o tempo extra, chamado 
de prorrogação. Mesmo nas 
cobranças de pênaltis o equi-
líbrio entre as equipes perma-
necia, mas no final prevaleceu 
a eficácia da MRG ao  conver-
ter em gols as  suas 05 cobran-
ças disponíveis, alcançando 
assim 100% de aproveitamen-
to. O time da Marmogran, 
embora haja que se destacar a 
qualidade técnica de seus jo-
gadores, foi derrotado ao des-
perdiçar a cobrança de uma 
penalidade, sendo que dos 
05 pênaltis disponíveis, con-
verteu 04 e perdeu 01. Placar 
final: MRG campeã 05 x Mar-

A equipeda MRG, campeã do 1º Campeonato Comerciário de Futsal de Nova Esperança juntamente com 
as autoridades municipais  e torcedores posam para foto com o belíssimo troféu, símbolo da conquista

mogran vice campeã 04. 
Ao término da competição 

foram entregues os troféus às 
equipes melhores colocadas e 
também premiados os joga-
dores destaques durante todo 
o campeonato. O prefeito 
Gerson Zanusso parabenizou 
os atletas e sugeriu ao Diretor 

de Esportes de Nova Esperan-
ça, Airton Felipe que se faça 
a Seleção de Futsal de Nova 
Esperança, escolhendo os me-
lhores atletas de cada equipe 
participante do Torneio.  O 
Diretor de Esportes Airton 
Felipe disse que para breve 
será organizado o Campeona-

to Municipal de Veteranos de 
Futsal, para atletas acima de 
40 anos, sendo o goleiro com 
idade livre, também o Cam-
peonato Regional de Futsal, 
Campeonato Municipal de 
Futebol Suíço além de com-
petições envolvendo outros 
esportes. 

A seleção de Futsal de 
Nova Esperança foi formada e 
começou a treinar já na últi-
ma segunda-feira, 25 em pre-
paração ao Campeonato Re-
gional de Futsal, promovido 
pela Liga de Paranavaí e que 
acontece na segunda-feira, 01 
de abril.

Marmogran – Equipe vice campeã

Fotos: Alex Fernandes França

Kayo Urbano, da Marmogran, recebe o troféu 
das mãos do empresário Eduardo Pasquini

Melhor jogador do Campeonato, Éverton 
Lopes (MRG) recebeu seu prêmio entregue 

pelo Secretário da Indústria e Comércio, 
Jean Flávio Zanchetti

Goleiro ‘menos vazado’ – Ailton Basílio – MRG

Demerval Cardia atleta do Posto Shangri-
-lá recebe o troféu de jogador destaque 

das mãos do vereador Pedro Paulo

Adriano Ferreira, atleta da equipe Marmogran 
recebe seu prêmio como jogador destaque, 

entregue pelo vereador Dirceu Trevisan

Goleiro/atleta destaque Heitor Siga-
ki – Posto Shangri-lá recebe o troféu 

entregue pela vereadora Graça Bordim

Dyork -  Equipe terceira colocada da competi-
ção, recebeu o troféu entregue pelo Secretário 

da Administração, Dr. Alexandre Manzotti
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IMÓVEIS

VÁRIOS

VENDE:

ALUGA:

VEÍCULOS

CASA MISTA R. MASCARENHAS 
DE MORAES, TERRENO COM  17,75 
FRENTE x 34,50, PRÓX. Á CLINICA .R$ 
270.000,00 - 9972- 2438

 11 alqueires em cana, a 10 km de Nova Es-
perança, R$45.000,00 o alqueire - 9972-2438

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

CHÁCARA COM 31.131,85 m² , ATRÁS 
DA COCAMAR, R$7,00 O M² - 9972-2438

CASA no Cidade Alta rua Alagoas , 56 - R$ 
70.000,00 – 9972-2438

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

CASA NOVA EM ALVENARIA R. PA-
DRE MANOEL DE NOBREGA, Nº451.
COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, 
BWC, ÁREA DE SERVIÇO, GARAGEM, 
EDÍCULA COM DESPENSA. 100M² DE 
CONSTRUÇÃO. VALOR R$155.000,00 
-3252-0012 - 9972-2438.

CHÁCARA COM 5.200 m² NO CONDO-
MÍNIO PORTAL DO SOL, DE ESQUINA 
, COM ENTRADA E CERCA NOVA . 
9988-2677

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

Sitio de 5 alqueires com 4 alqueires e meio 
em soja e meio alqueire em eucalipto, frente 
ao asfalto, próximo ao Barão de Lucena. 
R$45.000,00 o alqueire - 9972-2438

CHÁCARA FRENTE PARA A RODOVIA, 
IDEAL PARA INDÚSTRIA COM 30.000M² 
- R$12,00 O M² - 9972-2438

Casa  de laje 3 quartos, sala, cozinha, bwc c/ 
armário, Garagem, Quintal, Prox. a panifica-
dora. Rua Palmas. R$150.000,00 - 3252-0012 
ou 9988-2677

TERRENO COM APROXIMADAMENTE 
345m2
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO,COM CASA DE 
MADEIRA
AVENIDA ROCHA POMBO,809

R$130.000.00
(44)98685200

RESIDENCIA COM 02 DORMITORIOS 
(SENDO 01 SUITE), SALA, COPA, COZI-
NHA AMPLA, LAVANDERIA COBERTA 
COM 01 BWC,GARAGEM COBERTA
OTIMA LOCALIZAÇÃO 
RUA CURITIBA,259
Preço: R$ 249.000.00
(44)98685200

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

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COPA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA COBERTA, 01 VAGA CO-
BERTA NA GARAGEM
RUA FLAMENGO,55
RESIDENCIAL PARÁ APTO 102,TÉRREO
Preço: R$ 135.000.00 
  (44)98685200

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

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

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

CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA CO-
ZINHA, BWC SOCIAL, LAVANDERIA 
COBERTA, 01 VAGA NA GARAGEM, 
SALÃO DE FESTAS
RUA INÊS,364 CONDOMÍNIO AMOREIRA
R$135.000.00
 (44)98685200

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

VENDE CASA CONDOMINIO AMOREI-
RAS
3 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem. R$140.000,00, aceita proposta.
Falar Rose PRIME, fone 3252-1748

VENDE CASA JARDIM SANTO ANTONIO
3 quartos (sendo 1 suite), 1 sala, 1 cozinha, 
1 banheiro, area total 168m2, contrução de 
99m2.
Falar Rose Prime, fone 3252-1748

VENDE CASA CENTRO
R. Mascarenhas de Moraes, 380, 3 quartos 
(sendo 1 suite), copa e cozinha, sala, banheiro, 
com area total de 269,50m2 e 107,10m2 de 
construção.
Falar com Rose PRIME, fone 3252-1748

VENDE CASA CENTRO
R. Ana Rita de Cássia, 287
Falar com Rose PRIME, fone 3252-1748.

VENDE CASA CENTRO
R. General Euclides Bueno, 874, 3 quartos 
(sendo 1 suite), 2 salas, cozinha, banheiro, 
garagem ampla, dispensa.
Falar com Rose PRIME, fone 3252-1748

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

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

MERIVA 2010/2010 COMPLETA AUTOMA-
TICA BRANCA 1.8
RODA DE LIGA  4 PORTAS 2º DONO 
R$:34.000.00
F:9937-0201

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

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

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

RANGER 2001/2001 4X4 COMPLETA 4 
PORTAS branca  CAPOTA MARITIMA R$: 
37.500.00
F: 9937-0201

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

F-250 PRETA 6CC 2003/2003
CAPOTA MARITIMA 4 PNEUS NOVOS 
COMPLETA
R$: 60.000.00
F: 9937-0201

Saveiro - 1.6 / 2000 branca, a gasolina, roda + 
capota, direção hidráulica e vidro.
R$ 15.000,00 - Fone: 8863-2360

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

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

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

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

LOCAÇÃO CASA NOVA.R. PROFES-
SOR VITOR DO AMARAL, 92, COM 3 
QUARTOS, SENDO 01 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, BWC COM ARMÁRIOS, ÁREA 
DE SERVIÇO, GARAGEM, EDÍCULA , 
DESPENSA, COM 110 M² DE CONSTR. 
R$650,00 - 9988-2677

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA COBERTA, GARAGEM COBERTA
 RUA EUCLIDES DA CUNHA ,962
 R$470,00
 ALTO PARANÁ-PR
 (44)98685200
 
RESIDÊNCIA COM 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BWC
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 780 
CASA DO FUNDO-R$250,00
(44)98685200
PARANACITY-PR

CASA DE 02 DORMITÓRIOS,SALA,C
OZINHA,GARAGEM COBERTA,BWC 
SOCIAL,
RUA PIAUÍ S/N-FUNDOS
R$400,00 
(44)98685200

APARTAMENTO EDIFÍCIO MARABÁ,440-
-2º ANDAR,JARDIM SANTO ANTONIO
R$450,00 + CONDOMÍNIO  
(44)98685200

SALA COMERCIAL COM 
APROX.150M²,01 BWC E 
ESCRITÓRIO,EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO,AVENDIA BRASIL,1820
PARANACITY-PR
(44)98685200

COROLLA 2007/2007 XEI COMPLETO 
AUTOMATICO RODA DE LIGA 2º DONO 
R$: 35.000.00
F:9937-0201

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

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

VENDE-SE FILHOTES DE CÃES
Raça  boxer 
Informações  9806-6987 c/ Waldemar

PRECISA-SE
Procura-se uma casa pra alugar, no 
centro, somente um casal, no valor de 
aprox. R$ 600,00.
Falar com Maria Aparecida de Souza 
da Silva ou Madalena.
Fone: 9912-9103 / 9993-1402

Secretaria de Educação distribui ovos de 
Páscoa na rede municipal de ensino

A Secretária de Edu-
cação Cida Pas-
quini, acompa-

nhada do Prefeito Gerson 
Zanusso e do seu vice Fa-
bio Iamamoto, realizaram 
a distribuição de ovos de 
páscoa nas Escolas Muni-
cipais e creches da Rede 
Municipal de Ensino. As 
crianças aguardavam com 
alegria o momento de pe-
gar o seu pitéu.

ESTRADAS

Fluxo de veículos deve ser
20% maior no período de Páscoa

Divulgação

A  BR-376, sentido 
Paranavaí/Lon-
drina e, PR-317, 

sentido Maringá/Campo 
Mourão, devem receber o 
maior número de usuários 

 A partir das 16 horas 
desta quinta-feira (28) o 
movimento nas rodovias 
das regiões Norte, Noroes-
te e Oeste do Estado deve 
aumentar 20%. É que no 

domingo (31) será come-
morada a Páscoa, o que 
deve motivar muitas pes-
soas a pegar a estrada. O su-
pervisor do Centro de Con-
trole e Operações (CCO) da 
Viapar, Gesivaldo Amâncio 
Primo, empresa respon-
sável pela administração 
dos trechos, acredita que a 
BR-376, sentido Paranavaí/
Londrina e, PR-317, senti-

do Maringá/Campo Mou-
rão, recebam um número 
maior de usuários. Em dias 
normais, 65 mil motoristas 
trafegam pelas estradas da 
concessionária.

   “A BR-369, sentido 
Campo Mourão/Cascavel 
também deve ser bem mo-
vimentada”, informou ele, 
alertando para a volta. “No 
domingo, das 16 horas as 

22 horas, a atenção e os cui-
dados precisam ser redo-
brados, uma vez que deve 
ser o período de fluxo mais 
intenso. A fim de evitar 
acidentes os motoristas de-
vem respeitar a sinalização, 
os limites de velocidade e, 
principalmente, não ingerir 
bebidas alcoólicas antes de 
dirigir. Outra orientação é 
que o veículo seja revisado 

antes da viagem. Se mesmo 
assim ele quebrar a conces-
sionária estará com equipes 
de socorro durante as 24 
horas do dia”.

  “Para fazer uma viagem 
mais tranquila os motoris-
tas devem evitar os horá-
rios considerados de maior 
fluxo, para isso eles podem 
consultar as imagens dispo-
nibilizadas no site da em-
presa”, orientou o supervi-
sor do CCO.

A fim de coibir a impru-
dência, a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e Estadual 
(PRE) vão realizar opera-
ções durante os três dias do 

final de semana – a “Ope-
ração Páscoa” começa às 
16 horas de 28 de março e 
prossegue até as 8 horas do 
dia 1º de abril. As equipes 
vão estar em pontos especí-
ficos restringindo ultrapas-
sagens arriscadas, excesso 
de velocidade e, principal-
mente os casos de  embria-
gues  ao volante. “Também 
será verificado o uso do 
cinto de segurança, cadeiri-
nha, documentação, condi-
ções do carro, além de ou-
tras normas de conduta em 
geral”, alertou o Tenente da 
PRE, Rodrigo dos Santos 
Pereira.



www.jornalnoroeste.comQuinta-feira, 28 de março de 2013
GERAL - 7

Golemba continua no comando do PSDB em Alto Paraná
Diretório recebeu o apoio de 46  filiados, 
em votação realizada no domingo, 24 de 

março na Câmara de Vereadores

Em convenção realiza-
da no domingo, 24 de 
março pelo PSDB de 

Alto Paraná foi proclamada 
vencedora a chapa única que 
disputava o Diretório. 

O partido possui 135 fi-
liados na cidade, compare-
ceram para votar na Câmara 
de Vereadores 46 membros, 
confirmando a escolha da 
chapa. Os filiados elegeram 
o diretório e por sua vez o 
diretório elegeu a comissão 
executiva do partido.

A executiva municipal do 
PSDB de Alto Paraná ficou 
com Cláudio Golemba na 
presidência; João dos Santos 
na vice-presidência; José Luiz 
Bellini como secretário e 
Marlene Leles da Silva como 
tesoureira. Já como vogais: 
Lorival Francisco da Silva e 
Percival Ereno, na suplên-
cia: Sérgio Roberto Rizzato; 
Marta Cristina Rizzato; Pau-
lo Sérgio Avanço e Rubens 
Antônio Satim, tendo ainda 
como delegado a convenção 
estadual: João dos Santos e 
suplente José Luiz Bellini.

O secretário do PSDB, 
José Luiz Bellini, considerou 
que a participação dos par-
tidários no evento foi além 
da expectativa, ''infelizmente 

existe esta tradição nos parti-
dos políticos, muitos filiados 
deixam de votar e hoje foi um 
dia átipo devido ser domingo 
de ramos''.

O presidente do parti-
do em Alto Paraná, prefeito 
Cláudio Golemba destacou 
que quanto ao futuro da le-
genda na disputa eleitoral, a 
meta principal é a reeleição 
de Beto Richa. O prefeito de Alto Paraná, dr. Cláudio Golemba 

continuará na presidência do PSDB municipal.

Dr. Percival Ereno, prof. Bellini, dr. Cláudio, Danuta, Madalena 
e Alana durante a convenção que consolidou o nome do pre-

feito de Alto Paraná para a  presidência do partido.

Fotos: José Antônio Costa

Correligionários elegeram o diretório. Logo após o 
diretório elegeu a executiva do PSDB de Alto Paraná

Executiva Municipal do PSDB de Alto Paraná

Presidente: Cláudio Golemba
Vice-presidente: João dos Santos
Secretário: José Luiz Bellini
Tesoureira: Marlene Leles da Silva
Vogais: Lorival Francisco da Silva e Percival Ereno
Suplentes: Sérgio Roberto Rizzato, Marta Cristina Rizzato, 
Paulo Sérgio Avanço e Rubens Antônio Satim
Delegado à Convenção Estadual: João dos Santos
Suplente de Delegado à Convenção Estadual: José Luiz 
Bellini 

A Semana...

A reportagem flagrou uma belissíma obra. Tal obra não necessitou da intervenção 
humana para sua conclusão, quem sabe no início até houve uma “ajudinha do 
homem”. Hoje, engenheiros com toda a sabedoria em cálculo estrutural não pode-

riam empreender tamanha construção, paisagistas também seriam incapazes, pois somen-
te a natureza pode dar um espetáculo tão belo.

As árvores que um dia foram plantadas a beira da rodovia PR 551, hoje formam um 
belo túnel verde para quem trafega no sentido Ivatuba x trevo de Maringá, dando assim os 
sinais da criação Divina através da perfeição da natureza.

José Antônio Costa

final de semana – a “Ope-
ração Páscoa” começa às 
16 horas de 28 de março e 
prossegue até as 8 horas do 
dia 1º de abril. As equipes 
vão estar em pontos especí-
ficos restringindo ultrapas-
sagens arriscadas, excesso 
de velocidade e, principal-
mente os casos de  embria-
gues  ao volante. “Também 
será verificado o uso do 
cinto de segurança, cadeiri-
nha, documentação, condi-
ções do carro, além de ou-
tras normas de conduta em 
geral”, alertou o Tenente da 
PRE, Rodrigo dos Santos 
Pereira.
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Fausto Herradon encontra frota sucateada 
na garagem municipal de Floraí

O prefeito  Fausto 
Herradon encon-
trou em estado lasti-

mável  a frota de veículos da 
prefeitura de Floraí incluin-
do: Automóveis usados pela 
administração, implementos 
agrícolas usados para a agri-
cultura, ambulâncias para 
transportes de pacientes e 
ônibus escolares.

“O abandono é geral” 
segundo o prefeito que se 
assustou com a situação en-
contrada, inclusive ônibus 
novos doados pelo Governo 
em 2009, que não eram fei-
tos as devidas manutenções, 
mesmo tendo uma verba de 
10 mil reais dedicadas às re-
visões para esses veículos. 
Além de veículos o teto da 
garagem municipal estava 
parte destelhado, fez-se en-
tão uma urgente reposição 
das telhas, aumento na altura 
do muro e construção de cal-
çada ecológica, com tijolos 
que estavam abandonados 
no pátio da garagem.

Outro detalhe que es-
pantou a nova administra-
ção é o grande número de 
maquinários e implementos 
agrícolas abandonados e que 
poderiam estar sendo muito 
útil para os pequenos agri-
cultores do município, sendo 
eles os que mais precisam do 
apoio do poder público.

A frota de veículos da prefeitura de Floraí incluindo: Automóveis usados 
pela administração, implementos agrícolas usados para a agricultura, 

ambulâncias para transportes de pacientes e ônibus escolares

O teto da garagem municipal estava parte destelhado, fez-se 
então uma urgente reposição das telhas

Aumento na altura do muro e construção de calçada ecológica, 
com tijolos que estavam abandonados no pátio da garagem

Fotos: Osvaldo Vidual
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“Pegamos a secretaria sucateada, carros sem 
manutenção, farmácia sem medicação, obras inacabadas, 

hospital municipal interditado para procedimentos 
cirúrgicos” diz o Secretário de Saúde Eder Martins 

Sanches durante entrevista ao Jornal Noroeste

Na manhã de quarta-
-feira, 27 de março, 
o jornalista Osval-

do Vidual Filho, esteve na 
secretaria Municipal de Saú-
de entrevistando o Secretá-
rio Éder Martins Sanches, 
que respondeu as seguintes 
perguntas:

Jornal Noroeste: Qual a 
real situação da dengue no 
município de Nova Espe-
rança?

Eder Martins Sanches: 
Os últimos informes re-
passados ao ministério da 
Saúde, nos mostram Nova 
Esperança com aproxima-
damente 230 casos notifi-
cados, que são os pacientes 
consultados e suspeitos de 
terem contraído a doença, 
mas que ainda não são ca-
sos confirmados laborato-
rialmente e temos 35 casos 
confirmados laboratorial-
mente registrados em Nova 
Esperança.

JN: Quais as ações da 
secretaria de saúde no com-
bate ao mosquito da den-
gue?

EMS: O município de 
Nova Esperança, encontra-
-se em relação a dengue, 
com quadro que requer cui-
dados, pois já temos vários 
casos notificados e confir-
mados. Temos realizados 
trabalhos de orientação e 
conscientização da popula-
ção. pois a região e todo es-
tado tem sido assolado com 
a doença. temos uma equi-
pe reduzida, mas que esta 
se empenhando conside-
ravelmente no combate ao 
mosquito. solicitamos inter-
venção da regional de saúde 
quanto a disponibilização 
de equipamentos de contro-
le do mosquito, que se trata 
da utilização de equipamen-
to pesado, só liberado em 
casos de urgência.

JN: Como Nova Espe-
rança está em relação aos 
municípios circunvizinhos 
em números de casos de 
dengue?

EMS: Nossa situação re-
quer cuidados, visto a gran-
de epidemia sofrida pelos 

municípios circunvizinhos. 
temos ainda um numero 
baixo de casos de dengue 
em comparação aos outros 
municípios. mas temos de 
tomar cuidado, temos de 
atentar para nossos quin-
tais, vasos de flores, calhas, 
copos plásticos, pet’s, e tudo 
que possa acumular água e 
torna-se criadouro do mos-
quito.

JN: No próximo mês de 
abril, a administração es-
tará completando 100 dias 
frente ao governo munici-
pal, qual o balanço que o 
senhor faz sobre a saúde no 
município de Nova Espe-
rança, neste inicio de man-
dato do prefeito?

EMS: De modo geral 
pegamos a secretaria mu-
nicipal, sucateada, carros 
sem manutenção, farmácia 
sem medicação, obras ina-
cabadas, hospital municipal 
interditado para procedi-
mentos cirúrgicos e sem es-
toque para sua manutenção, 
mas já estamos conseguin-
do restabelecer o crédito 
da secretaria, observa-se já 

uma significativa melhora 
no atendimento hospitalar, 
os postos de saúde, com 
equipes completas, farmácia 
básica e especial com supri-
mentos suficientes para de-
manda da população, e em 
breve tudo estará normali-
zado, visto o compromisso 
do prefeito com seus muní-
cipes. de dar uma saúde dig-
na e para todos. garantindo 
acesso e resolutividade dos 
casos apresentados a essa 
secretaria municipal de saú-
de.

JN: Suas considerações 
finais:

 EMS: A secretaria mu-
nicipal não medirá esforços 
para garantir acesso e dis-
ponibilidade de recursos a 
seus munícipes conta com 
equipe comprometida com 
o bom desempenho dos ser-
viços a serem executados, 
busca novos recursos para 
implementar e  para reorga-
nizar a saúde de Nova Espe-
rança. com a ajuda e empe-
nho de todos vamos acabar 
com o mosquito da dengue 
em Nova Esperança.

“Nova Esperança encontra-
se em relação à dengue, com 
quadro que requer cuidados, 
pois já temos vários casos 
notificados e confirmados”, 

alertou o secretário

Osvaldo Vidual

Deputado Evandro Junior doa 
ovos de Páscoa aos alunos da 

APAE de Nova Esperança

No início desta sema-
na, os alunos e fun-
cionários da APAE 

foram alegremente surpreen-
didos pelo Deputado Esta-
dual Evandro Júnior, com a 
doação de ovos de Páscoa, 
realizada através de seu As-
sessor Daniel Matos.

Também estavam pre-
sentes na doação dos ovos 
de Páscoa, o Prefeito Gerson 
Zanusso, a Secretária de As-

sistência Social, Maria Isabel 
Cardoso Leal Escobar, João 
Joraci, Diretor da APAE, e 
Airton de Deus Mateus, pre-
sidente da APAE.

O Deputado Estadual 
Evandro Júnior, através desta 
iniciativa pôde proporcionar 
aqueles alunos especiais um 
dia com muita alegria, refor-
çando assim seu compromis-
so e dedicação com os muní-
cipes de Nova Esperança."
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A Sanepar está realizando 
o maior investimento de todos 

os tempos na ampliação dos 
sistemas de água e esgoto no 

Paraná, com mais de R$ 2 bilhões 
em obras em todas as regiões. 

São novas redes de distribuição de 
água e coleta de esgoto, adutoras, 

poços, reservatórios, Estações 
Elevatórias e Estações

de Tratamento. Porque cuidar
da água é cuidar da gente.

Veja as obras em www.sanepar.com.br

O MAIOR 
INVESTIMENTO 
DA HISTÓRIA 
DA SANEPAR 
É NA SUA 
QUALIDADE 
DE VIDA.

R$ 2 BILHÕES
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Social
9964-3537

vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Com apenas 4 anúncios divulgados, 186 convites já foram 
reservados para este evento que é o mais “in” da sociedade 

da região noroeste do Paraná. Personalidades, políticos, 
empresários e colunáveis, confirmando presença para o 

próximo dia 29 de junho no Amazon Eventos.

Paulo César Trassi (Teco) 
– Pirapó Transportes 

Atalaia

Casal Elissandra e Paulo – 
Spitter Floraí

Comemora idade nova, 
neste sábado, 30 de 

março, a Primeira Dama 
de Nova Esperança Mirian 
Cecconi Zanusso. Na foto, 
a aniversariante está com 
a Primeira Dama do Esta-

do Fernanda Richa, duran-
te convenção acontecida 

em Maringá

18º Jantar de Aniversário do Jornal Noroeste


