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Junior Moser é indicado como candidato
a prefeito de Nova Esperança pelo PSDB

Durante Convenção realizada na noite de terça-
feira, 26 de junho, nas dependências da Câmara
Municipal, o vice-prefeito Junior Moser foi indi-
cado por unanimidade pelos 17 convencionais
aptos a votar. PÁG. 4

Vice-Prefeito Junior Moser com sua família durante a Convenção

Praça Mello Palheta vira reduto de
mendigos e usuários de drogas e álcool

DENÚNCIA

Nova
Esperança

sediou o 1º
Seminário
de Dança

com equipe
do Rio de

Janeiro
PÁG. 5

As drogas e o álcool não respeitam idade, cor, pobreza ou riqueza. Ameaça
não somente Nova Esperança como os demais municípios do País. A disse-
minação das drogas, principalmente do crack vem causando a mudança de
hábitos e o comprometimento dos padrões de conduta moral em jovens e
adolescentes, já consumidores da substância entorpecente no Município.
É lamentável observar que alguns jovens e adultos estão virando morado-
res de Rua em Nova Esperança. Constantemente ouvimos relatos de pesso-
as que são abordadas de forma violenta pelos usuários de drogas, no intui-
to de roubar algo para sustentar o vício. PÁG. 2

É comum ver, seja em plena luz do dia ou à noite pessoas no interior da
Praça Mello Palheta consumindo álcool ou outras drogas

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) oficializou na convenção
municipal, o nome do atual prefeito de Alto Paraná, o médico, dr. Cláudio Go-
lemba, como candidato a reeleição. A homologação foi prestigiada por dezenas de
lideranças da cidade em evento realizado na Casa da Cultura na manhã de do-
mingo, 24 de junho. PÁG. 6

PSDB de Alto Paraná realiza convenção e
confirma Cláudio Golemba candidato a prefeito

O médico dr. Cláudio Golemba (PSDB) foi
indicado pelos convencionais do partido

como candidato a prefeito de Alto Paraná

 O advogado dr. Jorge Gualberto
dos Anjos (PDT) formará a chapa

como vice-prefeito

JONATHAN GUIMARÃES

ALEX FERNANDES FRANÇA
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ALEX FERNANDES FRANÇA

NA POLÍTICA
MUNICIPAL,

“QUEM FICA EM PÉ”?
EDITORIAL - PÁG. 6



Efeitos imediatos do álcool: sonolência ou
agressividade, irritabilidade, agitação, altera-
ção de equilíbrio e marcha, alteração de me-
mória, vômitos, convulsões, coma e até morte.

Efeitos tardios: cânceres do sistema diges-
tivo, cirrose, pancreatite alcoólica, perda de
sensibilidade em membros inferiores, atrofia
do cérebro (alterações de comportamento,
convulsões, demência), arritmia cardíaca, im-
potência sexual, esterilidade e síndrome de
abstinência fetal (bebê nasce dependente de
álcool, apresentando os sintomas acima).
Abortamentos, baixo peso ao nascer e prema-
turidade, bem como retardos mentais, são fre-
qüentes em filhos de mães alcoólatras. As
conseqüências sociais são desajuste familiar,
mau rendimento e relacionamento no traba-
lho, predisposição a acidentes em linhas de
produção, falta ou atraso no emprego, susce-

É comum ver, seja em plena luz do dia ou à noite essas pessoas no interior
da Praça Mello Palheta (ponto mais central da cidade e um de seus principais

cartões postais) consumindo álcool e outras drogas

CONSEQUENCIAS DO CONSUMO DO ÁLCOOL
tibilidade para produzir e sofrer acidentes e
violência, assim como ocorrências policiais.
A ingestão exagerada em uma única vez in-
duz ao alcoolismo com regurgitação. Estu-
dos mostram que ingestões exageradas em
uma única vez tendem a matar mais que o
alcoolismo crônico, além de induzirem à de-
pendência química. O indivíduo está depen-
dente do álcool a partir do momento em que
não consegue mais realizar tarefas diárias
sem enxeri-lo, adquirindo-o mesmo quando
não pode e sentindo-se mais seguro junto do
mesmo. Visivelmente sob os efeitos do álco-
ol, um homem, L.G., de 49 anos e  uma
mulher, S.S., de 38 anos aparentavam bem
mais idade do que realmente possuem, pro-
va do efeito devastador  familiar, físico, emo-
cional e espiritual que esse tipo de droga,
considerada lícita, causa no indivíduo.

Pequenos furtos,

homicídios, violência

sexual, abusos

sexuais contra

crianças, mendigos

nas ruas como

zumbis é o cotidiano

entre usuários do

crack.  Considerada

uma droga lícita, o

álcool causa efeitos

devastadores tanto

familiares, físicos,

emocionais e

espirituais em quem

o consome

Numa espécie de reverência e apelo, os freqüentadores
da Praça se debruçam sobre o busto do ex-presidente
Getúlio Vargas (1882-1954).  Em seu governo, Vargas
criou a  Justiça do Trabalho (1939), instituiu o salário

mínimo, a Consolidação das Leis do Trabalho, também
conhecida por CLT. Os direitos trabalhistas também são
frutos de seu governo: carteira profissional, semana de

trabalho de 48 horas e férias remuneradas

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A
s drogas e o álcool não
respeitam idade, cor, po-
breza ou riqueza. Amea-

ça não somente Nova Esperan-
ça como os demais municípi-
os do País.

A disseminação das drogas,
principalmente do crack vem
causando a mudança de hábi-
tos e o comprometimento dos
padrões de conduta moral em
jovens e adolescentes, já con-
sumidores da substância en-
torpecente no Município.

É lamentável observar que
alguns jovens e adultos estão
virando moradores de Rua em
Nova Esperança. Constante-
mente ouvimos relatos de pes-
soas que são abordadas de for-
ma violenta pelos usuários de
drogas, no intuito de roubar
algo para sustentar o vício.

É comum ver, seja em ple-
na luz do dia ou à noite essas
pessoas no interior da Praça
Mello Palheta (ponto mais cen-
tral da cidade e um de seus
principais cartões postais) con-
sumindo álcool e outras dro-
gas. Esta semana,  enquanto
transitava pelo centro da cida-
de, a reportagem observou um
grupo de aproximadamente 08
pessoas, dentre estes uma
mulher, que, inquieta, por
conta do efeito de entorpecen-
tes, dizia coisas sem sentido
mesclando crises de choro
com momentos de evidente
descontrole emocional.

Pequenos furtos, homicídi-
os, violência sexual, abusos se-
xuais contra crianças, mendi-
gos nas ruas como zumbis é o
cotidiano entre usuários do
crack. Adultos, Jovens e ado-
lescentes passam dias sem
dormir sob o efeito da droga.
Perambulam pelas ruas, catan-
do lixo para vender e comprar
a “pedra”. Alguns chegam a
pedir esmolas sob o manto da
desculpa de comprar algo para
comer, quando o que se per-
cebe na verdade é que o di-
nheiro, angariado junto aos
transeuntes é na verdade uti-
lizado na aquisição de álcool
e drogas.

A presença da reportagem
não intimidou um dos dois
jovens F.L.R., de 24 anos
oriundo da cidade de Manda-
guari e F.C.F., de 22 anos que
continuou fumando seu “ba-
seado” enquanto
contavam suas
histórias de vida.
Os jovens fala-
ram que querem
trabalho e que tal-
vez isto os ajude
a sair desse mundo das dro-
gas. Também clamaram por tra-
tamento de ordem psicosocial
e até chegaram a sugerir inter-
namento. “Moço, é bom que
vocês estão aqui. Eu preciso
de ajuda”, relatou o jovem de
Mandaguari, enquanto pedia
para nossa reportagem uma

“Na minha opinião, especificadamente sobre estes usuários na
Praça Mello Palheta, deverá haver uma integração (reunião

para estabelecer ações) entre o Conselho Municipal de
Entorpecentes e o CAPS, apoiado pela Secretaria Municipal de

Saúde e também da Secretaria Municipal de Assistência Social,
traçando metas de como agir para alcançar este público. Veja-

se que são pessoas em sua maioria residentes noutros
municípios e que para cá migram, passando o dia ou alguns

dias e depois retornam ou vão-se para outras paradas”,
salientou o Promotor de Justiça, Dr. Nivaldo Bazoti

ajuda de R$5,00 para “comprar
algo para comer”. evidente

Cerca de cinco vezes mais
potente que a cocaína, o crack
gera dependência psicológica
logo a partir do primeiro con-

sumo. Assim, a
liberdade de ex-
perimentar é uma
prisão de onde
não é fácil esca-
par.

Com relação
aos usuários de álcool e dro-
gas, do ponto de vista das po-
líticas públicas para atuação
neste segmento, o Promotor de
Justiça, Dr. Nivaldo Bazoti des-
taca que:

* O Governo Federal insti-
tuiu o SISNAD - Sistema Na-
cional de Políticas Públicas

leva apenas 10 segundos para
fazer o efeito. Como um relâm-
pago, as primeiras sensações
são de euforia, poder e bem-
estar. A partir da segunda vez,
essas as sensações agradáveis
diminuem. Logo os neurôni-
os são lesados e o coração en-
tra em descompasso (de 180 a
240 batimentos por minuto).
Há risco de hemorragia cere-
bral, alucinações, delírios, con-
vulsão, infarto agudo e mor-
te”, comentou Dr.
Juarez. “A fumaça
do crack acaba
c o n t r i b u i n d o
para doenças pul-
monares crônicas
e doenças psiqui-
átricas como psi-
coses, paranóias e
a luc inações” ,
complementa o
médico.

“O pulmão se fragmenta.
Problemas respiratórios como
congestão nasal, tosse insisten-
te e expectoração de mucos
negros indicam os danos so-
fridos. Dores de cabeça, ton-
turas e desmaios, tremores,
magreza, transpiração, palidez
e nervosismo atacam o usuá-
rio. Outros sinais do crack são
a euforia sem motivo real, de-
sinibição, agitação psicomoto-
ra, taquicardia, dilatação das
pupilas, aumento de pressão
arterial e transpiração intensa.
São comuns queimaduras nos
lábios, na língua e no rosto
pela proximidade da chama do
isqueiro no cachimbo, onde a
pedra é fumada. “O crack in-
duz a abortos e nascimentos
prematuros. Os bebês sobrevi-
ventes apresentam cérebro
menor e choram de dor quan-
do tocados ou expostos à luz.
Demoram mais para falar, an-
dar e têm imensa dificuldade
de aprendizado. Crack: livre-
se dessa pedra do seu cami-
nho”, alertou de forma conclu-
siva o médico Pediatra Dr. Ju-

arez de Oliveira.
“Na minha opinião, especi-

ficadamente sobre estes usuá-
rios na Praça Mello Palheta,
deverá haver uma integração
(reunião para estabelecer ações)
entre o Conselho Municipal
de Entorpecentes e o CAPS,
apoiado pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde e também da
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, traçando metas
de como agir para alcançar

este público. Veja-
se que são pesso-
as em sua maioria
residentes nou-
tros municípios e
que para cá mi-
gram, passando o
dia ou alguns dias
e depois retornam
ou vão-se para
outras paradas.
Talvez fosse o

caso de cadastrá-los, tentar
contatar com o município de
origem, alcançar seus familia-
res e propor tratamento. Nes-
tes casos, na maioria das ve-
zes, a grande problemática re-
side no próprio usuário, que
recusa-se a submeter-se a tra-
tamento e acompanhamento.
Esta circunstância não deve
levar o Estado e a família a
desistir destas pessoas, mas
buscar estratégias para conven-
cê-las a entender ‘onde estão’
e ‘para onde vão’ se continua-
rem nesta situação. Não é um
trabalho fácil, mas deve ser
feito. Uma vez que o municí-
pio tenha uma política munici-
pal para enfrentar esta questão,
das duas uma, ou referidas pes-
soas (residentes noutras locali-
dades) vão parar de vir para
Nova Esperança porque sabem
que serão abordadas; ou se sub-
meterão à estratégia traçada pela
política municipal de enfrenta-
mento a esta situação específi-
ca”, ressaltou de forma conclu-
siva o Promotor de Justiça, Dr.
Nivaldo Bazoti.

com a qualidade que necessi-
ta; d) - entender que não basta
política ‘repressiva’ aos usuá-
rios; é necessário proporcionar
saídas com eficácia.

* Quanto aos serviços pú-
blicos nesta área - SERVIÇOS
DE SAÚDE NA ÁREA DE ÁL-
COOL E DROGAS, deve ser
dimensionada para modelos
até 20.000 habitantes e entre
20.000 e 70.000 habitantes (hi-
póteses dos municípios de
nossa comarca), com; a) - rede
básica de saúde mental +
NASF 3 núcleo de apoio á saú-
de da família) + referência
hospitalar regional + suporte
social), acrescentando para
Nova Esperança (20.000 a
70.000 habitantes) a criação e
funcionamento de um CAPS.

* Os NASF - Núcleos de
Apoio à Saúde da Família pre-
vê a contratação de equipes
multiprofissionais composta
inclusive por profissionais da
saúde mental, como médico
psiquiatra e psicólogo, desti-
nadas ao suporte das equipes
de saúde da família nas ações
em saúde mental desenvolvi-
das na atenção básica.

* O CAPS - Centro de Aten-
ção Psicossocial Alcool e ou-
tras drogas Funcionam duran-
te o dia, e, de forma geral, têm
as mesmas características dos
CAPS II, tendo como função
Coordenar, no âmbito de sua
área de abrangência e por de-
legação do gestor local, a ativi-
dades de supervisão de servi-
ços de atenção a usuários de
drogas, em articulação com o
Conselho Municipal de Entor-
pecentes.

EFEITO DEVASTADOR
De acordo com o médico Dr.

Juarez de Oliveira, estudioso
no assunto “O crack é uma
droga tão devastadora, que

sobre Drogas (Lei n. 11.343/
06), tendo como objetivos: a) -
contribuir para inclusão soci-
al do cidadão; b) - promover a
integração entre as políticas de
prevenção do uso, atenção e
resinserção social de usuários
e dependentes.

* Nesta mesma linha o Mi-
nistério da Saúde lançou o
PEAD - Programa Emergenci-
al de Ampliação de Acesso ao
Tratamento e Prevenção de Ál-
cool e Drogas (Portaria MS n.
1109/09), com o objetivo de:
a) - garantir o tratamento ao
usuário de álcool e drogas; b)
- reduzir a lacuna assistencial
específica para o usuário; c) -
tratá-los com dignidade com o
objetivo de proporcionar-lhes
acesso a tratamento de saúde

É comum ver, seja em plena luz do dia ou à noite
pessoas no interior da Praça Mello Palheta

consumindo álcool ou outras drogas

 HAUNEY MALACRIDA
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“Pequenos furtos,

homicídios,

violência sexual,

abusos sexuais

contra crianças,

mendigos nas ruas

como zumbis é o

cotidiano entre

usuários de drogas”

“Adultos, Jovens e

adolescentes passam

dias sem dormir sob

o efeito da droga”
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Praça Mello Palheta vira reduto de
mendigos e usuários de drogas e álcool
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Resultados do I Torneio Pequenos Craques/Gol de Placa

ENTRELINHAS
***Mesmo na cadeia, o bicheiro Carlinhos Cachoeira continua aprontando. Agora são os juízes

que estão com medo do homem pelas suas ameaças, abandonando o processo por estarem constan-
temente ameaçados.***Conversei com professora  Ana Caroline Sakurai  Ferreira que está  assu-
mindo  a função de educadora  da disciplina de matemática para alunos do segundo grau do
Colégio São Vicente de Paula. Conversei também com a pedagoga Clariana Figueiredo Lopes que
vai exercer a sua profissão em escola pública no Distrito de Barão de Lucena. Assim como a
professora de química  Geovana Firmino e a minha colega de trabalho, Enfermeira  Claudinéia
Silva Ponhozi da  Unidade de Pronto Atendimento UPA) de Maringá e Santa Casa, todas  elas são
leitoras assíduas deste blog. Felicidades em seus trabalhos!***Vale tudo para tentar ganhar a
eleição. É o caso de Lula e Maluf de mãos dadas em São Paulo para apoiarem Fernando Haddad.
64% dos petistas paulistas são contra. Que vergonha!*** “Quem fala inglês fala com o mundo”(dr.
Juarez de Oliveira)

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

Cinco anos deste Blog; 40
mil acessos únicos

Tudo começou num papo in-
formal entre eu e a minha fi-
lha Jéssica, há cinco anos. Eu
disse a ela que gostaria de in-
formar, reproduzir, discutir e
opinar diversos assuntos de
nossa região, do Paraná, do
Brasil e até do mundo, de uma
maneira clara e objetiva atra-
vés do jornal e da internet. Se
necessário fosse, fazia as de-
vidas considerações pessoais,
sabendo que poderia aconte-
cer retaliações, como diversas
vezes aconteceram, daí o nome
Pingos e Respingos. Com estes
objetivos, o Blog ganhou o seu
espaço através dos tempos, e
hoje contribui  com o Jornal
Noroeste que completa os seus
17 anos. Todas as notícias di-
vulgadas pelo blog são verídi-
cas, documentadas ou tiradas
dos principais órgãos de im-
prensa escrita, falada e tele-
visionada  paranaense, brasi-
leira ou internacional. Obri-
gado a minha filha Jéssica, jor-
nalista responsável pelo blog,
aos amigos  e diretores propri-
etários do Jornal Noroeste, ao
provedor Gmail e todos aque-
les que contribuíram para  o
sucesso de nosso trabalho, em
especial os leitores de Nova
Esperança, de  inúmeras ou-
tras cidades brasileiras e mun-
diais, destacando  países, além
do Brasil,  Estados Unidos, In-
glaterra, Canadá, França, Itá-
lia, Argentina, Paraguai, Chi-
le, Peru, México, Portugal, Es-
panha, Japão, Alemanha, etc.
Sem vocês, não estaríamos
completando cinco anos de
blog e nem os 40 mil acessos
únicos. Que Deus me dê forças
para continuar com este tra-
balho que eu gosto de fazer por
muito tempo!

OPINIÃO DO BLOG
Cresce a população dos

“cibercondríacos”
Você sabe o que são “ciber-

condríacos”?   São pessoas que

estão convencidas de que têm
todas as doenças descritas na
internet. Quando sentem algum
sintoma, fazem busca na web e
realizam o próprio diagnóstico.
Aliás, o “Dr. Google” é hoje o
grande adversário e problema
da relação médico-paciente. O
sujeito está com  “ o tornozelo
inchado”, digita no Google e vê
uma série de doenças que apa-
recem na tela, inclusive insufi-
ciência cardíaca. Aí ele vai ao
médico e  diz que está com  Insu-
ficiência Cardíaca e pede a re-
ceita para o profissional  afim
de tratar do caso. Nós médicos,
precisamos ter muita cautela
com esses pacientes e evitar
uma crise de relacionamento
médico- paciente, pois o diálo-
go é o melhor caminho.  Aliás,
quem sabe o cibercondríaco aci-
ma  referido tinha apenas uma
entorse de tornozelo, que nada
tinha a ver com insuficiência
cardíaca. Comente neste blog na
internet se você se identifica com
algo que comentamos aqui.

Sem noção
O governo aumentou em 7%

o preço da gasolina e tirou um
determinado imposto das em-
presas transportadoras do com-
bustível para que o reajuste não
fosse passado ao consumidor na
bomba. Pelo que se vê, o governo
quer aumentar o consumo da ga-
solina no país, deixando o álco-
ol em segundo plano com pou-
cos investimentos, permitindo
que o setor sucroalcooleiro pro-
duza mais açúcar do que  álcool
para exportação  aproveitando
o preço do dólar.  Todavia, es-
quece o governo a combustão da
gasolina produz maior quanti-
dade de gás carbônico que o ál-
cool, propiciando maiores con-
dições para o aumento do efeito
estufa. Pelo que notamos, não
aprendemos nada na  Rio +20
que foi um fracasso,  cujos os ob-
jetivos  do evento, eram  melho-
rar as condições  ambientais,
tornando o  planeta sustentável,
Faça o seu comentário neste blog

na internet.

É difícil entender
Essa história da Secretaria de

Estado de Educação do Paraná
e até municípios já aderiram de
ficar contratando professores
pára darem aulas por pouco
tempo ( 15, 30, 45, 60, 90 ou 180
dias ) pelo  sistema PSS está ge-
rando um mal estar na classe.
Há salas de aulas que muitas
disciplinas  têm vários professo-
res  durante o ano, prejudican-
do sobremaneira o aproveita-
mento dos alunos. Muitos  con-
tratados são alunos que ainda
não terminaram os seus cursos,
não tendo qualquer noção do que
é uma sala de aula  nos dias de
hoje, onde encontramos alunos
com os mais variados tipos de
problemas como drogados,
agressivos, mal educados, etc.
Tai um  importante assunto para
que nossos deputados e verea-
dores  lutem para a realização
de concursos  públicos já.

Qual o sentimento que a
LOUCURA te traz? Em que sé-
culo vocês está?

Texto da Psicóloga Vanes-
sa Thalita Romanini Amadeu
dos Santos

Certo dia estava em um  re-
cinto comercial de Nova Espe-
rança e entra neste lugar um
doente mental, já bem conheci-
do por toda a população e pude
observar  que embora todos os
conhece e soubessem que este
não causa  mau algum, o olhar
de repúdio, medo e estranheza
pairou sobre o ar. Por que isso
acontece???

Desde meados do século XVII,
ou até mesmo antes dessa épo-
ca, o assunto LOUCURA é dei-
xado de lado, visto que tem-se a
idéia de que o doente mental não
passa de um alienado, impossi-
bilitado de se apropriar de si mes-
mo e por esse motivo não precisa
de cuidados ou melhor,  precisa
ser excluído, como se  este não ti-
vesse direito de existir. E por que
pensamos assim?

Porque pensar na Loucura é
pensar no inexplicável, é pensar
que eu, você ou qualquer pessoa
intelectual ou não, rico ou pobre,
pode em algum momento vir a
apresentar um episódio de “lou-
cura”. Portanto, pensar em loucu-
ra e pensar  na fragilidade huma-
na, e isso causa temor.  E talvez
por isso a sociedade tenha tanta
dificuldade em aceitar que o do-

ente mental possa estar inserida
nela, considerando a exclusão em
um hospital psiquiátrico a melhor
forma de tratamento, afinal o que
não vejo, não me incomoda e as-
sim não me causa temor.

Nota-se que historicamente o
homem nunca soube lidar com a
questão da Loucura. Na  idade
média acreditava-se que a sua
causa era sobrenatural, demoní-
aca e para tanto, a fogueira era a
única solução.  Já no século XIX,
cria-se espaços para o “ tratamen-
to “ dessas pessoas, os Manicômi-
os. Parece que é mais fácil encar-
cerar o doente  mental e manter
com ele a própria loucura encar-
cerada, é como se assim ficásse-
mos todos “protegidos” desse mau
chamado LOUCURA.

COISAS DO COTIDIANO
• Parabéns aos Amigos e Dire-

tores proprietários  do Jornal No-
roeste pelos seus 17 anos de lutas
e glórias. Indiscutivelmente, é o
grande periódico da região e do
Paraná e veio para ficar e infor-
mar!

• A novaesperancense  e  ma-
ratonista Emília Ribeiro Arruda
de Oliveira, atleta do 4º Batalhão
da Polícia Militar de Maringá,
venceu a prova feminina dos dez
quilômetros em sua categoria  re-
alizada durante a Maratona de
São Paula  no dia 17 de junho úl-
timo na capital paulista com o
tempo de 51minutos e trinta e oito
segundos. Parabéns Emília, a
Nova  Fera das Corridas de Rua; .

• Em virtude do aumento de
pessoas que estão contraindo a
gripe suína ( H1N1), cresce tam-
bém a procura por vacina contra
a doença  que é a melhor preven-
ção.

• Eu penso que a deposição de
Lugo, ex-presidente do Paraguai,
pelo Congresso Nacional daquele
país amigo deve ser encarado com
um ato  normal. Aliás, ate Lugo

não questionou a sua deposição.
Não sei por que o Brasil está se
doendo todo pela questão, pois
não houve golpe;

• O árbitro safado Péricles
Bassols (RJ) que apitou o jogo San-
tos e Coritiba domingo último, 24
de junho, na Vila Belmiro, em
Santos, anulou um gol do zaguei-
ro Pereira do Coritiba aos 47 mi-
nutos do segundo tempo que foi
vergonhoso. Será que ele faria isso
se o jogo fosse em Curitiba?

• E por falar em Santos, o joga-
dor Neymar passou a jogar de ar-
mador para não levar cacete das
defesas. Não jogou nada e o seu
futebol passou a ser questionado;

• Bispo Argentino  da Diocese
de Merlo-Moreno, é flagrado
numa praia mexicana trocando
carinhos, intimidades  e muito ex-
citado com uma bela loira num
complexo luxuoso de Puerto Vi-
llarta, México. O bispo Fernando
Maria Bargallo, 59 anos, presi-
dente  para a América Latina e o
Caribe das Caritas, atuando nas
áreas de inclusões sociais, refor-
ço escolar, nutrição, e até fomen-
to para as pequenas   empresas,
reconheceu o erro mas será julga-
do pelo Tribunal. Católico do Va-
ticano; Realmente o bispo  namo-
rador está num enrosco eclesial!

• Eleita a celebridade mais
poderosa do mundo, a atriz e can-
tora Jennifer Lopes que arrecadou
em 2011 nada mais nada menos
que 100 milhões de reais e possui
12 milhões de fãs em seu Face-
book.

• Continua indefinida a can-
didatura do PSDB a Prefeito
Municipal de Nova Esperança.
O registro das candidaturas
para as próximas eleições de ou-
tubro irão até o dia 05 de julho
próximo. Mas com certeza, o
caso poderá não parar por aí,
pois os Tribunais deverão ficar
cheios de liminares do candida-
to derrotado.

Segunda Língua
Ser fluente em inglês é mais

do que um diferencial e um
bom curso, é hoje, necessidade
básica para dialogar com o
mundo. Há 20 anos, falar in-
glês era coisa para poucos, um
item importante no currículo
do brasileiro. Hoje, é tão im-
portante quanto o diploma de
curso superior. Faz parte da
educação básica de  qualquer
profissional. Quem não fala
inglês ou pelo menos uma se-
gunda língua, perde oportuni-
dade  de  crescimento, quer
dentro da empresa ou  mesmo
oportunidade de conseguir
uma grande colocação profis-
sional. Inglês é também a lín-
gua oficial da internet, dos
grandes eventos, dos filmes, do
mundo acadêmico, dos gran-
des eventos. Fique plugado no
inglês através do computador,
celular ou tablet. O inglês con-
tinua sendo a língua franca
dentro da globalização. Quem
sabe um dia, teremos que
aprender também o chinês que
está entrando com tudo no
mercado mundial.

Comportamento
O Novo Feminismo ganha

corpo em todo o mundo. Com
suas irreverências, seminuas,
elas vão ocupando as ruas das
cidades, usando o corpo para
se expressar e têm como ban-
deira a liberdade e a diversi-
dade. Considerado o mais bem
sucedido movimento social do
século passado, pintou através
dos tempos inúmeras possibi-
lidades às mulheres que hoje
podem ser o que quiserem e
andarem por onde quiserem.
Desde a década de 1970, as
mulheres lutam contra a sua
exploração pelo homem e pela
sociedade que ainda a consi-
deram submissas.

A
conteceu na manhã de
domingo, 24, no campo
de grama sintética do

Gol de Placa, o I Torneio de
Futebol Pequenos Craques/
Gol de Placa, nas categorias
1995/97 e 1998/2000, sob a
coordenação dos professores
Willian Lazari dos Santos e
Airton Felipe.

Pais, professores, incentiva-
dores e grande público com-
pareceu para prestigiar aque-
les que prometem ser o futuro
do futebol brasileiro. Com be-
las jogadas e lances arquiteta-
tos no raciocínio rápido e ha-
bilidade dos jogadores o resul-
tado final do torneio foi come-
morado com um alto índice no
saldo de gols.

CATEGORIA 95-96-97
1° FASE
Gol De Placa (Nova Esperan-

ça) 0 X 2 Era Paranavaí
Pequenos Craques  (Nova

Esperança)0 X 1 Uniflor
Força Jovem (N. Esperança)

0 X 3 Tribo Apache (N. Espe-
rança)

REPESCAGEM
Gol De Placa (Nova Esperan-

ça) 2 X 1 Força Jovem (Nova
Esperança)

SEMI-FINAL
Tribo Apache (Nova Espe-

rança) 4 X 0 Gol De Placa

(Nova Esperança)
Era (Paranavaí) 4 X 1 Peque-

nos Craques (Nova Esperança)
DISPUTA 3° LUGAR
Pequenos Craques (Nova

Esperança) 2 X 0 Gol De Placa
(Nova Esperança)

FINAL
Era (Paranavaí) 2 X 5 Tribo

Apache (Nova Esperança)
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1° Tribo Apache (Nova Es-

perança)
2° Era (Paranavaí)
3° Pequenos Craques (Nova

Esperança)
4° Gol De Placa (Nova Es-

perança)
5° Uniflor
6° Força Jovem (N. Esperança)
ARTILHEIRO
Vitor - Tribo Apache (Nova

Esperança)
GOLEIRO MENOS VAZA-

DO
Brayan – Tribo Apache

(Nova Esperança)
CATEGORIA 98-99-00
1° FASE

Gol De Placa B (Nova Espe-
rança) 2 X 2 Pequenos Craques
B(Nova Esperança) Tempo
Normal

Gol De Placa B (Nova Espe-
rança) 3 X 2 Pequenos Craques
B(Nova Esperança) Penalt

Pequenos Craques A (Nova
Esperança) 6 X 0 Cecap (Para-
navaí)

Meninos Da Vila (Nova Es-
perança) 5 X 0 Gol De Placa
(Nova Esperança)

REPESCAGEM
Gol De Placa A (Nova Espe-

rança) 1 X 2 Pequenos Craques
B (Nova Esperança)

SEMI-FINAL
Pequenos Craques A (Nova

Esperança) 4 X 2 Gol De Placa
B (Nova Esperança)

Meninos Da Vila  (Nova Es-
perança) 5 X 1 Pequenos Cra-
ques B (Nova Esperança)

DISPUTA 3° LUGAR
Pequenos Craques B (Nova

Esperança) 8 X 0 Gol De Placa
B (Nova Esperança)

FINAL
Pequenos Craques A (Nova

Esperança) 2 X 1 Meninos Da
Vila (Nova Esperança)

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1° Pequenos Craques A

(Nova Esperança)
2° Meninos Da Vila (Nova

Esperança)
3° Pequenos Craques B

(Nova Esperança)
4° Gol De Placa B (N. Esperan-

ça)
5° Cecap (Paranavaí)
6° Gol De Placa A (Nova Es-

perança)
ARTILHEIRO
Matheus Castro – Pequenos

Craques A (Nova Esperança)
GOLEIRO MENOS VAZA-

DO
João Vitor – Meninos Da

Vila (Nova Esperança)



José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

O
 Partido da Social De-
mocracia Brasileira
(PSDB) oficializou

na convenção municipal,
o nome do atual prefeito de
Alto Paraná, o médico, dr.
Cláudio Golemba, como
candidato a reeleição. A ho-
mologação foi prestigiada
por dezenas de lideranças
da cidade em evento reali-
zado na Casa da Cultura na
manhã de domingo, 24 de
junho.

Entre os nomes de des-
taque que foram confirmar
o apoio ao candidato, es-
teve presente o deputado
estadual Douglas Fabrício
(PPS). A coligação denomi-
nada “Unidos pelo Muni-
cípio”, conta com cinco
partidos: PSDB, PDT, PPS,
PTB e DEM.

“Hoje, damos continui-
dade ao projeto que esta-
mos construindo, focado
no desenvolvimento de
nosso município. Mos-
trando que sempre é pos-
sível, ser arrojado e admi-
nistrar da melhor manei-
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ditorialditorialditorialditorialditorialEEEEE ALEX FERNANDES FRANÇA
alexnoroeste@hotmail.com

NA POLÍTICA MUNICIPAL,
“QUEM FICA EM PÉ”?

Confesso que não sou fã
do apresentador de TV José
Luiz Datena, da Band, po-
rém admito que o seu novo
programa “Quem fica em
pé” é no mínimo interes-
sante. O jogo, que testa os
conhecimentos gerais é im-
previsível e capaz de fazer
qualquer um perder o chão
quando comete algum erro.
Um concorrente enfrenta
10 desafiantes e quem é
eliminado cai direto em um
buraco. O participante pre-
cisa vencer a corrida con-
tra o relógio, as perguntas
e todos seus oponentes, fi-
cando em pé até o final,
para levar o sonhado prê-
mio de R$ 100 mil. Algo
interessante no quadro é
que, no momento em que
erra a pergunta e portanto,
estás prestes a ser derruba-
do, o apresentador incum-
be-se da tarefa de distrair
o candidato e no momento
em que este menos espera
“tchubum”... Abre-se o fun-
do falso do piso e este vai
diretamente para um bura-
co, no porão da emissora,
sumindo, portanto das vis-
tas dos outros participan-
tes e do público telespec-
tador.

No universo político lo-
cal, o quadro “Quem fica
em pé” é uma espécie de
prefiguração do que vem
acontecendo em Nova Es-
perança, com o detalhe é
que muitas vezes o “elimi-
nado” ganha uma sobrevi-
da e volta aos holofotes da
política. Basta ver a alter-
nância de comando no
PSDB local. O que se per-
cebe é que ambas as fac-
ções do partido dão como
certa suas respectivas pre-
tensões. Por um lado, o gru-
po de Jr. Moser, que busca
judicialmente a garantia
do mando no diretório mu-
nicipal do Partido. Do ou-
tro lado, o grupo liderado
por Eduardo Pasquini, que
tem a nível  lideranças do
diretório estadual, como
por exemplo o Presidente
da Assembleia Legislativa,
Valdir Rossoni dentre ou-
tros, o respaldo para ga-
rantir a sua candidatura.
Já surgem apostas sobre o
que vai prevalecer... As
vias judiciais ou as deci-
sões do Diretório Estadu-
ais. São vertentes distintas
que visam caminhar para
um mesmo objetivo: Defi-
nir a quem será dada a
condição de candidatar-se
via convenções, que vão
acontecendo e novos fatos
surgindo a todo o momen-
to, seja em nível das esfe-
ras partidárias ou judiciais,
que se antagonizam neste
momento, o que sem dúvi-
da causa um clima de ten-
são, desconfiança e ao
mesmo tempo de ansieda-
de  tanto aos eleitores em
geral quanto  aos articulis-
tas políticos de plantão.

Na política as coisas po-
dem sempre mudar, mas
para que isto ocorra, de-
manda prazo e articula-
ções nas mais variadas es-
feras. Correndo por fora,
surge o nome do empresá-
rio e ex-prefeito Silvio Cha-
ves (PMDB) numa eventu-
al impossibilidade de Juni-
or Moser não ser mesmo o
candidato pelo PSDB. Sil-
vio, como muita gente
sabe, é cunhado de Moser
e talvez o nome de maior
expressão dentro do PMDB,
já que foi prefeito entre
1993/1996 e sempre par-

ticipou direta ou indireta-
mente da política local. Res-
ta saber se a atual adminis-
tração, que tem compromis-
so político com Júnior Moser
para fazê-lo Prefeito, trans-
ferirá seu apoio a Silvio Cha-
ves para a disputa do pleito.
Talvez esteja aí o grande
imbróglio que só o tempo nos
dará a resposta.

 Enquanto todas essas de-
mandas se desenrolam, Mo-
acir Olivatti, filiado ao PPS
e que já foi candidato a pre-
feito em 2004, continua fa-
zendo o seu trabalho estilo
“formiguinha”, costurando
acordos e colocando o seu
nome para a apreciação po-
pular. Ele mesmo declara
isto, mas esta definição
como se diz na gíria futebo-
lística deverá ocorrer ape-
nas nos “45 min. do segun-
do tempo”, que é sábado, 30
de junho, prazo final para a
realização das convenções
partidárias. O que se ouve
pela cidade é que ele vai de
candidatura própria; tendo a
Vera do PT como vice.

O arquiteto Rafael Kreling
(PSDC), filho do ex-prefeito
Ercílio Kreling, que governou
Nova Esperança por duas
ocasiões (1973 a 1977 e
1989 a 1992) também está
no páreo. Fato é que, dentre
todos estes nomes apresen-
tados, deverão ocorrer com-
posições. Cada um dos pré-
candidatos vai construindo
seus nomes individualmen-
te para, no prazo final, jun-
tarem-se a outras siglas for-
mando seus respectivos blo-
cos rumo às eleições de 07
de outubro. “Há quem alme-
je apenas ‘beliscar” uma
vice-candidatura e já por si
só sairá no “lucro”. Existe a
expectativa também quanto
aos candidatos a vereadores.
É evidente a necessidade de
renovação na Câmara Mu-
nicipal. O crivo popular vai
ditar quem merece ou não
permanecer e também os
novos que devam entrar.
Neste contexto o “Quem fica
em pé” na política local se-
rão aqueles que forem apro-
vados pela expressão popu-
lar via direito democrático
que voto. No sábado, dia 30,
já saberemos quem sobrevi-
verá à primeira etapa do
“Quem fica em pé” na polí-
tica municipal. É só aguar-
dar. A segunda etapa é o re-
gistro das candidaturas. E a
terceira e quem sabe a últi-
ma etapa, em 07 de outubro,
data das eleições munici-
pais, pois é pela participa-
ção ativa da sociedade que
se efetiva a soberania popu-
lar e se constrói o poder so-
cial que, direta ou indireta-
mente, limita, controla e ori-
enta o poder público consti-
tuído, que deve responder
aos anseios e necessidades
de seu povo. Exerça sua ci-
dadania!

“O que mais preocupa
não é o grito dos violentos,
nem dos corruptos, nem dos
desonestos, nem dos sem éti-
ca. O que mais preocupa é
o silêncio dos bons” - Martin
Luther King – (1929-1968).

  * Alex Fernandes Fran-
ça é Diretor do Jornal No-
roeste, formado em Admi-
nistração de Empresas
pela Faculdade de Ciênci-
as e Letras de Paranavaí,
estudante de Teologia pelo
Instituto Teológico do Pa-
raná (ITEPAR) e Membro
titular  da ACEP – Associ-
ação dos Cronistas do Es-
tado do Paraná.

PSDB de Alto Paraná realiza convenção e
confirma Cláudio Golemba candidato a prefeito

Prefeito que é
presidente do
PSDB foi
indicado à
reeleição. PDT,
PPS, PTB e DEM
anunciaram que
apoiarão a
candidatura de
Cláudio
Golemba

O médico dr. Cláudio Golemba (PSDB) foi
indicado pelos convencionais do partido como

candidato a prefeito de Alto Paraná
 O advogado dr. Jorge Gualberto dos Anjos
(PDT) formará a chapa como vice-prefeito

ra os desafios”, disse
Cláudio Golemba em seu
discurso, assistido por fa-
miliares, políticos, filia-
dos, convencionais e de-
mais presentes, ele enfati-
zou a maneira transparen-
te de realizar uma conven-
ção partidária. Segundo
ele, o resultado da força e
da unidade dos partidos
coligados deu-se devido ao
amadurecimento e à von-
tade de fazer a política em
prol da população. “O que
houve, foi uma conversa
madura e consistente onde
existe a vontade comum
de continuar a promover a
transformação em todos os
setores públicos de Alto
Paraná”.

A coligação “Unidos
pelo Município” será en-
cabeçada por Cláudio Go-
lemba (PSDB) candidato a
prefeito e terá como vice-
prefeito o advogado, dr.
Jorge Gualberto dos Anjos

(PDT). A coligação lança-
rá 18 candidatos a verea-
dores obedecendo a ordem
legal que estabelece a re-
serva de 30% dos candida-
tos ao legislativo para o
sexo feminino.

O ex-vereador e atual
vice-prefeito, dr. Jorge
Gualberto aproveitou a
ocasião para ressaltar a
satisfação de ser parceiro
de um projeto de governo
inovador, que tem possi-

REGIÃO

FOTOS DIVULGAÇÃO

bilitado o retorno do de-
senvolvimento.

O candidato a prefeito
Cláudio Golemba reforçou
o comprometimento com
novos desafios.

O Partido dos Trabalha-
dores (PT) de Alto Paraná
reservou o prédio da Câma-
ra para realizar sua conven-
ção na noite de hoje, sexta-
feira, 29 de junho às 20h. Na
próxima edição o resultado
desta convenção.
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A maratonista novaesperancense Emília Ribeiro continua conquistando

excelentes resultados nas Corridas de Rua da qual participa. Recentemente

competiu na corrida dos 10 mil metros, uma das provas na Maratona de São

Paulo, conquistando o 1º lugar em sua categoria, com o tempo de 51 min.e 38

seg. Emília, que tem a corrida como seu hobby terá um novo desafio no dia 08

de julho que será a meia maratona (21 km) em Foz do Iguaçu, prova

semelhante a esta em Florianópolis, realizada este ano, a corredora ficou em

3º lugar. Pelos seus excelentes resultados, a Emília, que é atleta do 4º BPM de

Maringá, tem largado no Pelotão de Elite, juntos com os atletas de ponta

nacionais e internacionais. Receba os parabéns desta coluna e do

blog www.pingoserespingos.blogspot.com

A FERA
DAS CORRIDAS

DE RUA

DIVULGAÇÃO

O Deputado Estadual Evandro
Júnior (PSDB) visitou esta semana
amigos e correligionários em Nova
Esperança para tratar de assuntos

concernentes às eleições municipais.
Na foto, o deputado está com os

companheiros Dr. Leandro
Cardoso Leal e o empresário

Eduardo Pasquini

PSICOLOGIA EM ALTA: A
Psicóloga Vanessa Thalita
Romanini Amadeu dos
Santos está fazendo um
ótimo trabalho pelo PSF nos
Distritos de Barão e
Ivaitinga, recebendo os
maiores elogios daquelas
respectivas comunidades.
Vanessa escreveu para a
Coluna Pingos e Respingos
desta edição, uma matéria
interessante sobre Loucura

ASSESSORIA DE IMPRENSADIVULGAÇÃO



NOVA ESPERANÇA GERAL - 9
www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 29 de junho de 2012

CADERNO 2



NOVA ESPERANÇA10 - GERAL
www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 29 de junho de 2012

CADERNO 2



E X P E D I E N T E

E-mail: jornalnoroeste@jornalnoroeste.com

PROGRAMAÇÃO VISUAL: PNS - Editoração Gráfica

Fone/Fax: (44) 3267-6077 - 9963-1983

Email: pnspaulo@uol.com.br - pns2005@hotmail.com

IMPRESSÃO: O Diário do Norte do Paraná

FONE/FAX: (44) 3252-3908 - 9964-3531 e 9964-3537

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

* O JN não se responsabiliza por conceitos emitidos em artigos assinados.

DIRETORES PROPRIETÁRIOS

Allexandder Fernandes França

e Osvaldo da Costa Paiva

Filho  e José Antonio

Rodrigues da Costa

CONSULTORIA JURÍDICA

Dr. Luiz Carlos Marques

Arnaut  OAB 24.889 - PR

Fone: (44) 3026-6680

CIRCULAÇÃO
Nova Esperança, Alto Paraná,

Atalaia, Presidente Castelo

Branco, Floraí, Uniflor,

Cruzeiro do Sul, Paranacity e

Colorado

NOROESTEJORNAL
CNPJ 02.196.872/0001-OO

NOVA ESPERANÇA GERAL - 11
www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 29 de junho de 2012

CADERNO 2



NOVA ESPERANÇA12 - GERAL
www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 29 de junho de 2012

CADERNO 2


