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Jornal Noroeste promoveu café-da-manhã com candidatos a prefeito
e representantes de partidos para sortear ordem de entrevistas

Corinthianos e Palmeirenses realizaram no sábado, 28 de julho no Clube da
Justiça um almoço e churrasco de confraternização. Tanto os Corinthianos quan-
to os Palmeirenses tinham motivos de sobra para comemorar. Os rivais da capi-
tal paulista no último mês levantaram a taça em competições diferentes. O Co-
rinthians foi campeão invicto da Libertadores da América e curiosamente seu
maior rival o Palmeiras também foi campeão invicto da Copa do Brasil.

CORINTHIANOS - Junior e seu filho; Ary; Serginho, Barbosa; Dielen; Fernando e
seus filhos. PALMEIRENSES: Wanderley; Olivatti e seu neto; Thiagão; Gabriel;

Saito; Jobson e seu filho e Guilherme

RIVAIS SIM, INIMIGOS NUNCA

O Jornal Noroeste promoveu na manhã de quarta-feira, 01 de agosto, em sua sede, um café da
manhã com a presença dos candidatos a Prefeito Moacir Olivatti (PPS), Rafael Kreling (PSDC),
Edgar Moser Júnior (PSDB) e com o Presidente do PSD, Dorival Boreggio. PÁG. 5

ATALAIA COMEMORA SEU
52º ANIVERSÁRIO COM
DIVERSAS FESTIVIDADES

O município de Atalaia, que tem por tradição a
realização de grandes eventos,  comemorou seu
52º aniversário com diversas festividades que en-
volveram toda a população atalaiense. PÁG. 2

Justiça Eleitoral impugna a
candidatura de Miguel

Pettenazzi em Uniflor - PÁG. 3

OSVALDO VIDUAL

Municípios vão participar do Consórcio
Intermunicipal de Gestão da Amusep

Em reunião geral da Amu-
sep, realizada em Atalaia,
prefeitos da região assina-
ram o termo de adesão ao
Consórcio Intermunicipal de
Gestão, que será denomina-
do Pró-Amusep. A ideia do
consórcio vem sendo deba-
tida e estudada há vários
meses com o objetivo de
permitir que os municípios
se unam, legalmente, para
aquisição e compartilha-
mento de equipamentos,
materiais, projetos e execu-
ções de obras, nas mais di-
versas áreas. PÁG. 9

O prefeito de Ivatuba, Vanderlei Santini,
presidente da Amusep

HAUNEY MALACRIDA

OSVALDO VIDUAL

DIVULGAÇÃO

CANDIDATOS: Júnior Moser e sua vice Paula Teodoro, Moacir Olivatti com a vice
Vera Boregas Santini, Rafael Kreling  com o vice Wagner Zecchin e o Presidente do PSD,

Dorival Boreggio participaram do sorteio que definiu a ordem das entrevistas que
serão publicadas pelo Jornal Noroeste
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Osvaldo Vidual
vidualevidual@hotmail.com

O município de Ata-
laia, que tem por
tradição a realiza-

ção de grandes eventos,
comemorou seu 52º ani-
versário com diversas
festividades que envol-
veram toda a população
atalaiense. A abertura
das comemorações deu
início no sábado, 21 de
julho, com culto de ação
de graças na Igreja As-
sembléia de Deus, no do-
mingo, 22, numerosa ca-
valgada ecológica, na
quinta,26, abertura ofici-
al do 8º Rodeio Show,
com a banda Brasil 2000,
na sexta, 27, no período
da tarde, Atalaia sediou
pela segunda vez, a reu-
nião da Amusep, no Clu-
be Recreativo, onde pre-
feitos da região, assina-
ram dentre outros con-
vênios, o termo de ade-
são ao Consórcio Inter-
municipal de Gestão, de-
nominado Pró-Amusep.
Autoridades e convida-
dos presentes mais uma
vez, elogiaram a 1ª dama
Elisangela e sua equipe,
pela organização impe-
cável da reunião dos pre-
feitos, à noite, seguiu a
programação com  ro-
deio, show de fogos e
show musical com a

Atalaia comemora seu 52º
aniversário com diversas festividades

REGIÃO

Autoridades e
convidados
presentes mais uma
vez, elogiaram a 1ª
dama Elisangela e
sua equipe, pela
organização
impecável da
reunião dos
prefeitos

banda Tchê Garotos.
Já no sábado, entrega

de CDI’s, (Certificado de
Dispensa de Incorpora-
ção) aos jovens, coma
presença do Tiro de
Guerra de Nova Espe-
rança, às 19;30 hrs, san-

ta missa em Ação
de Graças ao 52º
aniversário e após,
show com a dupla
Adson e Alana e Dj
DHJO DHJO, que
igualmente à sex-
ta-feira anterior, le-
vou grandioso pú-
blico ao Parque de
rodeios de Atalaia.

No  domingo,29,
às 15;00 hrs, show
com DJ DHJO
DHJO, semi final e

final do rodeio Show,
queima de fogos e show
na barraca que marcou
encerramento das come-
morações. O prefeito Nil-
son Martins, que entre-
gou juntamente com de-
mais autoridades uma
moto OKm ao grande

vencedor do rodeio,
agradeceu ao grande pú-
blico de Atalaia e região
pela presença, aos vo-
luntários que se doaram
incansavelmente, à Câ-
mara Municipal pelo
apoio, e, principalmente
aos patrocinadores que
sem patrocínio do co-
mércio seria impossível
a realização do evento.

Nilson, agradeceu pu-
blicamente aos deputa-
dos federais, Luiz Nishi-
mori, pela doação em
ordem de empenho no
Ministério da Agricultu-
ra,  de equipamentos
para a agricultura, de
uma pá carregadeira, re-
troescavadeira e um
trator, e, Edmar Arruda,
pela doação de 01 ca-

minhão e uma Pá carre-
gadeira (em exposição
no Parque de Rodeio),
deputado federal Odílio
Balbinotti, deputado
estadual Anibelli, ao
Governador Beto Richa
e secretários estaduais
pela atenção dispensa-
da à Atalaia e finalmen-
te ao Governo Federal
pelas conquistas.

FOTOS OSVALDO VIDUAL



OPINIÃO DO BLOG
Sempre a mesma história
Mais uma edição dos Jo-

gos Olímpicos, desta vez, com
participação de 204 países
em Londres, Inglaterra. Sem-
pre que o Brasil participa de
uma competição dessa mag-
nitude eu fico me questio-
nando: Por que a nossa par-
ticipação em jogos Olímpicos
é tão fraca? Um país com 200
milhões de habitantes, sexta
economia do mundo, se con-
tenta com cinco medalhas de
ouro, atrás de países sem ex-
pressão nenhuma no contex-
to mundial? Estive nos Esta-
dos Unidos e lá praticamen-
te todas as escolas e univer-
sidade têm uma estrutura
muito forte para o esporte,
em praticamente todas as
modalidades. Na Austrália,
qualquer terreno vazio se
constrói quadra de tênis ou
piscina olímpica. Em outros
países, a situação e a mes-
ma. Imaginem vocês que
uma cidade como Nova Es-
perança não tem uma pisci-
na pública nem ao menos
um parque infantil. Conti-
nuamos com participação
pífia nesse tipo de jogos.
Além da falta de cultura, não
temos planejamentos para
esportes fora do coletivo.
Nossos governantes, assim
como a iniciativa privada,
investem pouco ou quase
nada nas modalidades espor-
tivas individuais em nosso
país. É sempre a mesma his-
tória. Em 2016 vamos fazer
uma Olimpíada para os visi-
tantes, pois até lá não con-
seguiremos formar grandes
atletas. Até quando seremos
meros figurantes? O tempo é

ENTRELINHAS
***A maratonista Emilia Ribeiro fala sobre o “Prazer de Correr” em entrevista a Revista

Viva Saúde de julho. Vale à pena conferir!***O renomado economista Delfim Neto tecendo
rasgados elogios a Dilma pela queda dos juros.*** O ministro do STF Gilmar Mendes apare-
ce numa lista de beneficiários do caixa 2 do PSDB em 1.998. Como é que ele vai julgar o
mensalão?***O cantor Osvaldo Montenegro canta no Teatro Marista em Maringá, neste
sábado, 4 de agosto.***Mais de um milhão de brasileiros são consumidores da maconha.
Cerca de 75% são contrários à legalização da droga “... Valsando como valsa Uma criança
Que entre na roda A noite tá no fim, Ela valsando só na madrugada Se julgando amada Ao
som dos bandolins....” (Música Bandolins. Canta Oswaldo Montenegro).

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

pequeno! Fica aí uma nova li-
ção! Faça o seu comentário
nesta coluna na internet.

Caminhões e trens
Alegando frete barato e a ins-

tituição do cartão-frete, cami-
nhoneiros do Brasil fizeram
greve. Problemas e mais pro-
blemas são criados com esse
tipo de greve, principalmente
de produtos perecíveis como os
hortifrutigranjeiros ou outros
alimentos.  Sempre que vem
bloqueio dessa natureza, le-
vanta-se a questão do por que
nós não investimos em ferro-
vias, como na Europa, Estados
Unidos? O frete sairia bem
mais barato e menos poluição.

Mensalão
Por volta de 2004, no gover-

no do então presidente Lula, o
deputado federal  Roberto Je-
fferson ( PTB), foi a tribuna da
Câmara Federal  e denunciou
a existência de um esquema de
pagamentos mensais de R$ 30
mil a deputados que apoiassem
os projetos do presidente Lula.
Jefferson acusou o ex-ministro
da Casa Civil José Dirceu (PT)
como comandante do mensa-
lão e o tesoureiro Delúbio So-
ares (PT) como operador. Jeffer-
son confirmou que também re-
cebeu quatro milhões de reais
do esquema em caixa dois. O
deputado ainda afirmou que o
dinheiro do mensalão vinha de
estatais e de empresas privadas
que tinham negócio com o go-
verno. José Dirceu, que era de-
putado federal, juntamente
com Roberto Jefferson e outros,
foram cassados. O julgamento
do mensalão é o grande acon-
tecimento do ano por ter mais
de trinta pessoas influentes en-

volvidas. Quem foi o manda-
tário desse esquema todo do
mensalão? “E a sorte está lan-
çada” – Júlio César (49 a.C) –
Imperador Romano.

Hoje não, querido
Um novo estudo revela o

verdadeiro motivo do “hoje
não, querido.” É com essas
palavras que muitas mulheres
dispensam os parceiros para a
realização do ato sexual. A pri-
são de ventre é um distúrbio
comum e tão constrangedor
que leva 57% das mulheres a
dispensarem os parceiros para
o ato sexual.  As mulheres ale-
gam que ficam com cansaço,
inchaço, preguiça do intestino
e ainda dor de cabeça.

COISAS DO COTIDIANO
· Simplesmente ridícula a

conduta da mulher do ladrão
e bandido Cachoeira, Andres-
sa Mendonça, ao tentar chan-
tagear o juiz federal Alderico
da Rocha Santos;

· O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal José Antônio
Dias Toffoli que fez a sua car-
reira jurídica dentro do PT, no
gabinete de José Dirceu, será
um dos julgadores do mensa-
lão que tem em José Dirceu o
seu principal réu. Você não
acha estranho?

· A lituana Ruta Meilutyle,
15 anos, medalha de ouro nos
100 metros nado peito, torna-
se a mais jovem medalhista da
natação desde 1996 e lidera gru-
po de teens que brulha na pis-
cina olímpica. A chinesa Ye
Shiwen, 16 anos, ouro nos 400
meddley (quatro estilos) é outra
da geração adolescente que bri-
lhou nas piscinas de Londres;

· Veja neste blog, na inter-
net, a beleza feminina de atle-
tas do vôlei de praia e do hó-
quei sobre a grama;

· Diretoria do Palmeiras vai
reclamar junto a CBF que o
clube está sendo prejudicado
pelos constantes erros de arbi-
tragem em seus jogos. Espero
que a diretoria reclame tam-
bém de que o time foi favoreci-

do pela roubalheira da arbitra-
gem nos jogos contra o Coriti-
ba pela Copa Brasil, tanto em
São Paulo como em Curitiba;

· Moradores da Rua Antonio
Molina, no Shangri-lá, estão
pensando em fazer um docu-
mento que será assinado pelos
candidatos a prefeito que fo-
rem até lá e fizerem promessa
de asfaltar aquela rua. Segun-
do eles, há anos estão ouvin-
do dos candidatos de que a
aquela rua será asfaltada. En-
tra prefeito e sai prefeito e nada
acontece;

· Telefonia celular de São
Paulo dígito 11, agora tem
mais um dígito (9) na frente dos
números;

E o chapéu voltou
Os chapéus voltaram à

moda e a febre entre as mu-
lheres são os modelos mascu-
linos. Seja para ficar mais sen-
sual ou quebrar o visual femi-
nino, o chapéu e até a gravata
são usados para completar o
look estiloso. O chapéu mode-
lo Panamá é o favorito. Até atri-
zes como a espanhola Penélo-
pe Cruz sempre é vista em
eventos importantes usando
um modelito. Nicole Kidman,
Cameron Diaz também já fo-
ram flagradas usando chapéu.
No Brasil, Aline Moraes, Dé-
bora Secco. Minha opinião:
acho muito elegante mulher de
chapéu ou boina de qualquer
estilo. Dá uma sensualidade
muita grande. Evidentemente
que cada uma terá o seu pró-
prio estilo de usar, assim como
a sua tonalidade. E não esque-

ça que ao provar um chapéu,
faça em pé, com visão do cor-
po inteiro no espelho.

Michael Phelps
O nadador americano Mi-

chael Phelps superou o recor-
de absoluto de 18 medalhas
em Jogos Olímpicos da ginasta
soviética Larisa Latynina, ao
conquistar a 19° medalha. Des-
tas 19 medalhas, 15 foram de
ouro.

O nadador americano, Mi-
chael Phelps, deve se aposen-
tar este ano e, infelizmente, já
afirmou que não estará no Rio
de Janeiro em 2016.

A ruim participação do Bra-
sil em todas as modalidades
nos mostra como há uma ne-
cessidade de incentivo ao es-
porte brasileiro. Sem incenti-
vo dificilmente a situação ten-
de a melhorar. Não podemos
nos iludir com as Olimpíadas
de 2016 que serão realizadas
no Brasil e não podemos espe-
rar que aqui aumente o nosso
número de medalhas. Com o
pouco incentivo nossos atletas
não estão tendo condições de
competir para subir ao pódio
deixando a desejar em todas as
modalidades.

O mundo nos conhece pelo
futebol. Mas e o esgrima, tiro
com arco, tênis, entre outros,
alguém está sabendo de algu-
ma coisa?

Diagnóstico da
Obesidade
O diagnóstico da obesidade

é feito através do levantamen-
to das condições nutricionais
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do indivíduo. O diagnóstico
é importante para indicar a
necessidade de tratamento
quando a condição é detec-
tada.

Um método bastante uti-
lizado para diagnosticar a
obesidade em adultos é o
cálculo do Índice de Massa
Corporal (IMC):

IMC = Peso (em quilogra-
mas) / Altura2 (em metros)

Resultado do IMC
Classificação
Menos que 18,5 - Baixo

Peso
18,5 a 24,99 - Normal
25 a 29,99 - Sobrepeso
Maior que 30 - Obesidade
O IMC não é o único mé-

todo para saber se a pessoa é
obesa ou não, porém é o mais
utilizado devido sua facilida-
de de aplicação. Contudo,
outros exames complementa-
res devem ser realizados para
concluir o diagnóstico e ver
se há outras doenças associ-
adas como diabetes e hiper-
tensão.

O monitoramento da situ-
ação alimentar e nutricional
da população é necessário
para o conhecimento dos
problemas de nutrição que
a afetam, como a obesidade
e as doenças crônicas não
transmissíveis (diabetes, hi-
pertensão). Objetiva tam-
bém, acompanhar de manei-
ra contínua tendências das
condições nutricionais, vi-
sando o planejamento e a
avaliação de políticas, pro-
gramas e prevenções.

Justiça Eleitoral impugna a candidatura
de Miguel Pettenazzi em Uniflor

O ex-prefeito Miguel
Pettenazzi (PP), da
“Coligação da Vitó-

ria”, formada pelos parti-
dos PP, PR e DEM, teve o
registro de sua candidatu-
ra a prefeitura de Uniflor
impugnado pela Justiça
Eleitoral, em primeira ins-
tância, na quinta-feira, 26
de julho. A decisão é do
juiz Dr. Fernando Moreira
Simões Júnior, da 71ª
Zona Eleitoral da Comar-
ca de Nova Esperança.

A Coligação “Paz e Pros-
peridade” apresentou Im-
pugnação ao pedido de re-
gistro de candidatura de
Miguel Pettenazzi, argu-
mentando, em síntese:

1 ) Não condiz com a
verdade a declaração do
requerido  Miguel Pettena-
zzi unto à Justiça Eleitoral
de que não possui bens,
pois ostenta riqueza e pos-
sui numerosos bens no
município de Uniflor e
outros municípios da re-
gião, destacando fazenda,
sítios, terrenos urbanos,
postos de gasolina, cami-
nhões para transporte de
combustível, revenda de

Decisão é do juiz Dr.
Fernando Moreira
Simões Júnior, da
71ª Zona Eleitoral
da Comarca de
Nova Esperança

automóveis e caminhone-
tes, os quais estariam regis-
trados em nome de tercei-
ros face condenação de so-
negação de tributos, testifi-
cando os imóveis das ma-
trículas 19730, 19733,
19734, 19735, 19736 e
19738, registradas no Car-
tório de Registro de Imóveis
de Nova Esperança, todos
em nome de seu filho Lu-
cas Miguel Pettenazzi, com
18 anos de idade;

2) foi condenado em se-
gundo grau de jurisdição
por Crime Contra a Ordem
Tributária,  configurando
em tese, Crime Contra a

Administração Pública;
3) restou denunciado

pelo delito do artigo 89 da
Lei n. 8.666/93 e artigo 1º,
inciso X do DL n. 201/67;

4) possui condenação
pela prática de ato de im-
probidade administrativa;

5) responde  por crimes
de lesões corporais em
face de Valdecir Bezerra
dos Anjos e Devair Ponze-
natto.

O juiz Dr. Fernando Mo-
reira Simões Júnior julgou
procedente a  Impugnação
apresentada pela Coliga-
ção Partidária “Paz e Pros-
peridade” e, declarou a

inelegibilidade do candi-
dato Miguel Ângelo Pette-
nazzi por aplicação do art.
1.º, I, alínea “e”, item “1”
da Lei Complementar n.º
64/90 (condenação por cri-
me contra a Administra-
ção Pública) e indeferiu o
pedido formulado pela
“Coligação da Vitória” de
registro de candidatura da
chapa (Prefeito e Vice)
para as eleições majoritá-
rias de 2012 no município
de Uniflor.

O Ministério Público,
por meio do Promotor de
Justiça, Dr. Nivaldo Bazoti,
apresentou parecer às fls

145/160, opinando pela
procedência da Impugna-
ção em razão da condena-
ção do ex-prefeito por órgão
colegiado pela prática de
Crime Contra a Adminis-
tração Pública, requerendo
ainda o traslado dos autos
n.º 368-20.2012.6.16.0071 e
instauração de inquérito
pela Polícia Federal para
apuração da ocorrência do
delito previsto no art. 350
do Código Eleitoral.

A reportagem do Jornal
Noroeste conversou por
telefone na tarde de quar-
ta-feira, 01 de agosto, com
o advogado de Miguel Pet-
tenazzi, Dr. Luis Carlos de
Sousa. O advogado do ex-
prefeito a pedido da repor-
tagem encaminhou por e-
mail seu entendimento so-
bre o assunto. “A base da
sentença que impugnou a
candidatura entende haver
razão apenas no caso de
Crime Contra a Ordem
Tributária, por fatos ocor-
ridos no ano de 1998,
quando Miguel ainda não
era prefeito, devido a erros
na declaração de imposto
de renda. E desconsiderou
as demais alegações. Vale
ressaltar que o fundamen-
to do juízo não está corre-
to, pois não é este o enten-
dimento predominante, já
que há em processo do
mesmo tema parecer do
Subprocurador-Geral da

República onde afirma
que os Crimes Contra a
Ordem Tributária, dis-
postos na Lei n. 8.137/90
e nos quais baseou a im-
pugnação, não podem
ser equiparados aos Cri-
mes Contra a Adminis-
tração Pública. Resta es-
clarecer que tal decisão
judicial ainda padece de
parecer  de  Instância
Superior,  pois foi pro-
posto recurso, enquan-
to isso a campanha con-
tinua com Miguel can-
didato  a  prefe i to  de
Uniflor”, destacou o ad-
vogado Dr. Luis Carlos
de Sousa por e-mail.

A reportagem do Jor-
nal Noroeste conversou
também por telefone na
tarde de quinta-feira, 02
de agosto, com o advoga-
do da Coligação “Paz e
Prosperidade”, Dr. Sérgio
Silvio Ávila Pedrotti,
que informou que proto-
colou as contrarrazões ao
recurso interposto pela
Coligação da Vitória, sus-
tentando que a jurispru-
dência predominante do
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), entende que os
Crimes Contra a Ordem
Tributária, são subtipos
de Crimes Contra a Ad-
ministração Pública e
que aguarda decisão do
Tribunal Regional Eleito-
ral do Paraná.

DIVULGAÇÃO

REGIÃO

Forum Eleitoral da
Comarca de Nova
Esperança
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Mário Quintana – um grande poeta brasileiro

O representante de Ma-
caulay Culkin negou as
informações publicadas
em jornal norte-america-
no. Macaulay Culkin, que
ficou famoso após estrelar
Esqueceram de Mim na
década de 90, negou as in-
formações de que seria vi-
ciado em drogas que foram
publicadas no jornal nor-
te-americano National En-
quirer.

A publicação afirmou
que o ator gastaria mais de
12 mil reais, cerca de seis

Mário Quintana foi
um importante es-
critor, jornalista e

poeta gaúcho. Nasceu na
cidade de Alegrete (Rio
Grande do Sul) no dia 30
de julho de 1906. Traba-
lhou também como tradu-
tor de importantes obras
literárias. Com um tom
irônico, escreveu sobre as
coisas simples da vida,
porém buscando sempre a
perfeição técnica.

Sua infância foi marca-
da pela dor e solidão, pois
perdeu a mãe com apenas
três anos de idade e o pai
não chegou a conhecer
(morreu antes de seu Vi-
veu na cidade natal até os
13 anos de idade. Em
1919, mudou-se para a ci-
dade de Porto Alegre, onde
foi estudar no Colégio Mi-
litar. Foi nesta instituição
de ensino que começou a
escrever seus primeiros
textos literários.

Já na fase adulta, Mário
Quintana foi trabalhar na
Editora Globo. Começou a
atuar na tradução de obras
literárias. Durante sua

Mário de Miranda Quintana[1] (Alegrete, 30 de julho de 1906 —
Porto Alegre, 5 de maio de 1994) foi um poeta, tradutor e

jornalista brasileiro. Mário Quintana não se casou nem teve
filhos. Solitário, viveu grande parte da vida em hotéis

vida traduziu mais de cem
obras da literatura mundi-
al. Entre as mais importan-
tes, traduziu “Em busca do
tempo perdido” de Marcel
Proust e “Mrs. Dalloway”
de Virgínia Woolf.

Com 34 anos de idade
lançou-se no mundo da
poesia. Em 1940, publicou
seu primeiro livro com te-
mática infantil: “A rua dos
cataventos”. Volta a publi-
car um novo livro somen-
te em 1946 com a obra
“Canções”. Dois anos mais
tarde lança “Sapato Flori-
do”. Porém, somente em
1966 sua obra ganha reco-
nhecimento nacional. Nes-

te ano, Mário Quintana
ganha o Prêmio Fernando
Chinaglia da União Brasi-
leira dos Escritores, pela
obra “Antologia Poética”.
Neste mesmo ano foi ho-
menageado pela Academia
Brasileira de Letras.

Ainda em vida recebeu
outra homenagem em Por-
to Alegre. No centro velho

da capital gaúcha é mon-
tado, no prédio do antigo
Hotel Majestic, um centro
cultural com o nome de
Casa de Cultura Mário
Quintana.

Faleceu na capital gaú-
cha no dia 5 de maio de
1994, deixando um heran-
ça de grande valor em
obras literárias.

VIAGEM DE TREM
A vida não passa de uma viagem de trem, cheia de

embarques e desembarques, alguns acidentes, agra-
dáveis, surpresas em muitos embarques e grandes
tristezas em alguns desembarques.

Quando nascemos, entramos nesse magnífico trem
e nos deparamos com algumas pessoas, que julga-
mos, estarão sempre nessa viagem conosco, nos-
sos pais.

Infelizmente isso não é verdade, em alguma esta-
ção eles descerão e nos deixarão órfãos do seu cari-
nho, amizade e companhia insubstituível. Isso porem
não nos impedirá que durante o percurso pessoas que
se tornarão muito especiais para nós embarquem.
Chegam nossos irmãos, amigos, filhos e amores ines-
quecíveis!

Muitas pessoas embarcaram nesse trem apenas a
passeio, outras encontrarão no seu trajeto somente
tristezas e ainda outras circularão por ele prontas a
ajudar quem precise.

Vários dos viajantes quando desembarcam deixam
saudades eternas, outros tantos quando desocupam
seu assento, ninguém se quer percebe.

Curioso é constatar que alguns passageiros que se
tornam tão caros para nós, acomodam-se em vagões
diferentes dos nossos, portanto somos obrigados a fa-
zer esse trajeto separado deles, só que não nos impede
é claro que possamos ir ao seu encontro. No entanto,
infelizmente jamais poderemos sentar ao seu lado, pois
já haverá alguém ocupando aquele assento.

Não importa, é assim a viagem, cheia de atropelos,
sonhos, fantasias, esperas, despedidas, porém, ja-
mais retornos. Façamos essa viagem então, da me-
lhor maneira possível, tentando nos relacionar bem
com os outros passageiros, procurando em cada um
deles o que tiverem de melhor, lembrando sempre
quem algum momento eles poderão fraquejar e preci-
saremos entender, porque provavelmente também fra-
quejaremos e com certeza haverá alguém que nos

MÁRIO QUINTANA

acudirá com seu carinho e sua atenção.
O grande mistério afinal é que nunca saberemos

em  que parada desceremos, muito menos nossos
companheiros de viagem, nem mesmo aquele que
está sentado ao nosso lado. Eu fico pensando se
quando descer desse trem sentirei saudades.

Acredito que sim, me separar de muitos amigos
que fiz será no mínimo doloroso, mas me agarro na
esperança quem em algum momento estarei na es-
tação principal e com grande emoção os verei nova-
mente. Estarão com uma bagagem que não possuí-
am quando embarcaram e o que me deixará mais
feliz será ter a certeza de que de alguma forma eu fui
uma grande colaborador para que ela tenha crescido
e se tornado valiosa.

Gente façamos com que a nossa estada nesse
trem seja tranqüila, que tenha valido a pena e que
quando chegar a hora de desembarcarmos o nosso
lugar vazio traga saudades e boas lembranças para
aqueles que prosseguirem a viagem.

Existe somente uma idade para a gente ser feliz,
somente uma época na vida de cada pessoa em que
é possível sonhar e fazer planos e ter energia bastan-
te para realizá-los a despeito de todas as dificuldades
e obstáculos.

Uma só idade para a gente se encantar com a vida
e viver apaixonadamente e desfrutar tudo com toda
intensidade sem medo nem culpa de sentir prazer.

Fase dourada em que a gente pode criar e recriar a
vida a nossa própria imagem e semelhança e vestir-
se com todas as cores e experimentar todos os sa-
bores e entregar-se a todos os amores sem precon-
ceito nem pudor. Tempo de entusiasmo e coragem
em que a gente enfrenta com toda disposição de ten-
tar algo NOVO, de NOVO e de NOVO, e quantas
vezes for preciso.

Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se
presente e tem a duração do instante que passa...

Macaulay Culkin - Astro de
Esqueceram de Mim nega
envolvimento com drogas

mil dolares, em drogas
todo mês e que o seu vício
teria piorado há 18 me-
ses, quando ele terminou
o seu relacionamento
com Mila Kunis. Segun-
do o Daily Mail, a asses-
soria de Culkin, no en-
tanto, negou a história
afirmando que ela é men-
tirosa, destrutiva e um
insulto ao ator.

Não é apenas categorica-
mente sem mérito, mas
também é ridículamente
fictícia.

NA SUÍÇA
Numa reunião com o Pre-

sidente da Suíça, Dilma apre-
senta os seus Ministros:

- Este é o Ministro da Saú-
de, este é o Ministro da Edu-
cação, este é o

Ministro da Cultura, este é
o Ministro da Justiça....

E assim foi.
Chegou a vez do Presi-

dente da Suíça:
-Este é o Ministro da Saú-

de, este é o Ministro da Fa-
zenda, este é o

Ministro da Justiça, este é
o Ministro da Educação, este
é o Ministro

da Marinha...
Nessa altura, Dilma come-

ça a rir.
- Desculpe Sr. Presidente,

mas para que o senhor tem
um Ministro da

Marinha, se o seu país não
tem mar?

E o Presidente da Suíça
responde:

-Quando Vossa Excelên-
cia apresentou os Ministros
da Justiça, da

Educação e da Saúde, eu
não ri!

TAL DONO, TAL CÃO!
O Engenheiro ordenou a

seu cachorro:
Escalímetro, mostra tuas

habilidades!
O cãozinho pegou um

martelo, umas tábuas e num
instante construiu um casinha
para cachorros. Todos admiti-
ram que era um façanha.

O Contador disse que seu
cão podia fazer algo melhor:

Cash Flow, mostra tuas ha-
bilidades!

O cachorro foi à cozinha,
voltou com 24 bolinhos, divi-
diu os 24 bolinhos em 8 pi-
lhas de 3 bolinhos cada. To-
dos admitiram que era geni-
al.

O químico disse que seu
cão podía fazer algo melhor:

Óxido, mostra tuas habili-
dades!

Óxido caminhou até a ge-
ladeira, pegou um litro de lei-

HUMOR
te, umas bananas, colocou
tudo no liquidificador e fez
uma vitamina. Todos aceita-
ram que era impressionante.

O Informático sabía que
podía ganhar de todos:

Megabyte, vamos lá !
Megabyte atravessou o

quarto, ligou o computador,
verificou se tinha vírus, redi-
mencionou o sistema opera-
tivo, mandou um e-mail e ins-
talou um jogo excelente. To-
dos sabíam que este era mui-
to difícil de superar.

Todos olharam para o polí-
tico e disseram: E seu cão, o
que pode fazer?

O político chamou seu cão
e disse:

Deputado, mostra tuas ha-
bilidades!

Deputado deu um salto, co-
meu os bolinhos, tomou a vi-
tamina, fez cocô na casinha,
deletou todos os arquivos do
computador, armou a maior
zorra com os outros cachor-
ros. E expulsou todo mundo,
exibindo um título falso de pro-
priedade. Em seguida, alegou
imunidade parlamentar...

DUAS DOSES
Um bêbado foi a uma con-

sulta em um médico muito
bom e então o médico pensa
em tirar toda informação ne-
cessária. Terminados os exa-
mes clínicos o médico per-
guntou… - O senhor bebe? E
o homem sem pensar duas
vezes - Pode colocar duas
doses!

PUM, O CALABOCA
E O RESPEITO
Eram 3 irmãos: o Pum, o

Calaboca, e o Respeito. O
Pum cometeu um crime e foi
preso e o Calaboca e o Res-
peito foram soltá-lo da cadeia.
O Respeito tinha medo da de-
legacia e então ficou na esqui-
na e o Calaboca entrou. O de-
legado logo perguntou… - Qual
é o seu nome: - Calaboca. -
Uai. Cadê o Respeito? - Ficou
na esquina. - O que você veio
fazer aqui? - Soltar o Pum.

PRINCIPAIS OBRAS
DE MÁRIO QUINTANA:

POESIAS
A Rua dos Cataventos,1940
Canções,1946
Sapato florido,1948
O aprendiz de feiticeiro,1950
Espelho mágico,1951
Poesias,1962
Quintanares,1976
A vaca e o hipogrifo, 1977
Esconderijos do tempo,1980
Baú de espantos,1986
Preparativos de viagem,1987
Da preguiça como método de trabalho, 1987
Porta giratória,1988
A cor do invisível, 1989
Velório sem defunto,1990
Água, 2001

LITERATURA INFANTIL
O batalhão das letras, 1948
Pé de pilão,1968
Lili inventa o mundo,1983
Nariz de vidro,1984
O sapo amarelo,1984
Sapato furado, 1994

ANTOLOGIAS
Antologia poética, 1966
Prosa & verso, 1978
Na volta da esquina,1979
Nova antologia poética,1981
Literatura comentada,1982
Primavera cruza o rio,1985
80 anos de poesia,1986
Ora bolas, 1994

FRASES
- "Quem pretende apenas a glória não a merece."
- "A amizade é uma espécie de amor que nunca

morre."
- "O que faz as coisas pararem no tempo é a sau-

dade."
- "Os anjos não dão os ombros, não; quando que-

rem mostrar indiferença os anjos dão as asas."

FOTOS DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O Jornal Noroeste pro-
moveu na manhã de
quarta-feira, 01 de

agosto, em sua sede, um
café da manhã com a pre-
sença dos candidatos a
Prefeito Moacir Olivatti
(PPS), Rafael Kreling
(PSDC), Edgar Moser Júni-
or (PSDB) e com o Presi-
dente do PSD, Dorival Bo-
reggio.

O objetivo da reunião foi,
de forma democrática e
transparente, realizar o sor-
teio da ordem das entrevis-

ATLETISMO

Novaesperancense conquista quatro medalhas de ouro e
uma de prata no Campeonato Paranaense Universitário

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Nos dias 23 e 24 do mês
de julho aconteceu o para-
naense universitário, com-
petição em que o atleta no-
vaesperancense Cleiton
Cezario (Nardo) partici-
pou e conquistou cinco
medalhas, das cinco pos-
síveis, ele ganhou quatro
medalhas de ouro e uma
de prata. O atleta partici-
pou das seguintes provas,
800 metros rasos, 1500
metros rasos, 3000 metros
com obstáculo e dos reve-
zamentos 4 por 100 e 4 por
400, sendo a medalha de

O atleta compete
pela cidade de
Paranavaí, onde
disse à
reportagem
encontrar
melhor estrutura
e apoio

prata da prova do reveza-
mento 4 por 100. O atleta
Cleiton foi o que conquis-
tou mais medalhas de ouro
da competição e confir-
mou os seus dois recordes
que ele possui, na prova de
1500 metros com o tempo
de 4.05.12 e na do 3000 m

Cleiton Cezario (Nardo) mais uma vez foi
destaque nas provas de atletismo

c/obstáculo com o tempo
de 9.40.01. ele represen-
tou a Universidade Esta-
dual do Paraná (Fafipa)
aonde ele é acadêmico do
curso de educação física
no terceiro ano, com o re-
sultado dele e de outros
acadêmicos a Unespar Fa-

fipa ficou em primeiro lu-
gar no quadro de medalhas
no masculino e em quarto
lugar no feminino

Mais não é só isso o atle-
ta Cleiton Cezario, já ha-
via entrado para a historia
do atletismo paranaense,
por conta do seu resulta-
do no ultimo troféu Bra-
sil que aconteceu do dia
26/06 ao dia 01/07 na ci-
dade de São Paulo, em que
ele participou da prova
dos 800 metros rasos e
conseguiu uma marca que
desde 1993 nenhum atle-
ta registrado aqui em nos-
so estado tinha feito, uma
marca expressiva  que o
colocou em oitavo do Bra-
sil no ranking da confede-
ração brasileira de atletis-
mo (CBAt), com o tempo
de 1.48.16 ele consegui
um feito que só o atleta
Silvio Victor havia conse-
guido em 1993 que até en-
tão é o recordista dessa
prova.

ARQUIVO

ELEIÇÕES 2012

Jornal Noroeste promoveu café-da-manhã com candidatos a prefeito
e representantes de partidos para sortear ordem de entrevistas

Ao destinar
espaços iguais
aos candidatos e
promover o
sorteio de forma
transparente, o
Jornal Noroeste
dá mostras de
maturidade
política e respeito
às mais diferentes
correntes
partidárias

17 DE AGOSTO: Moacir Olivatti (PPS)
14 DE AGOSTO: Dorival Boreggio (Presidente

do PSD) – Terá uso do espaço o candidato a pre-
feito que o partido/coligação indicar.

31 DE AGOSTO: Rafael Kreling (PSDC)
07 DE SETEMBRO: Edgar Moser Júnior (PSDB)

LIBERDADE DE EXPRESSÃO
A linha editorial do Jornal Noroeste entende

que a liberdade de expressão é um principio bá-
sico de uma sociedade que pretende ser demo-
crática. Ela manifesta um espaço de disputa por
projetos, convicções e sentidos na busca por um
determinado “consenso” em uma sociedade que
cujos “ditames” democráticos creditam a maio-
ria dos homens e mulheres a exercerem um po-
der de decisão. Ao destinar espaços iguais aos
candidatos e promover o sorteio de forma trans-
parente, o Jornal Noroeste dá mostras de maturi-
dade política e respeito às mais diferentes linhas
partidárias. Caberá ao eleitor analisar as propos-
tas de cada candidato e escolher o que melhor
expressar a vontade popular.

Candidatos: Júnior Moser e sua vice Paula Teodoro, Moacir Olivatti com a vice
Vera Boregas Santini, Rafael Kreling  com o vice Wagner Zecchin e o Presidente do PSD,

Dorival Boreggio participaram do sorteio que definiu a ordem das entrevistas que
serão publicadas pelo Jornal Noroeste

HAUNEY MALACRIDA

tas com cada candidato.
A ocasião serviu tam-

bém para a apresentação do
projeto de cobertura do jor-
nal durante as eleições
deste ano, incluindo o que
é permitido ou proibido de
acordo com a legislação
eleitoral vigente.

Todos os candidatos a
prefeito registrados no site
do TSE foram convidados
a participar.

Na ocasião, os diretores
do Jornal Noroeste Alex
Fernandes França, José
Antonio Costa e Osvaldo
Vidual explicaram os pro-
cedimentos que serão ado-
tados pela linha editorial
do Jornal. As regras visam
a uma cobertura isenta,
com tratamento equilibra-
do para os candidatos.

Por unanimidade os can-
didatos e representante de

partido definiram que as
entrevistas, com temas
de interesse público em
geral, deverão iniciar-se
no dia 17 de agosto e se-
guem semanalmente até o
dia 07 de setembro. Todos
os candidatos receberão
um questionário contendo
as mesmas perguntas e
que dizem respeito à co-
munidade novaesperan-
cense.

A DATA DA PUBLICAÇÃO
DAS ENTREVISTAS FICOU

ASSIM ESTABELECIDA:

Paraná tem 87 novos casos de gripe A e oito mortes decorrentes da doença
Informe divulgado esta

semana pela Secretaria da
Saúde mostra que na última
semana foram registrados
no Paraná 87 novos casos
de gripe A (H1N1). O bo-
letim também confirma
mais oito mortes decorren-
tes da doença – das quais
três ocorreram na última
semana e cinco são anteri-
ores, mas tiveram a asso-
ciação com a gripe A con-
firmada agora, por exames
complementares.

Os óbitos ocorreram nos
municípios de Marilena, São
João, Prudentópolis, Lapa,
Campo Mourão, Castro, Pon-
ta Grossa e Marmeleiro.
“Como aconteceu nas sema-
nas anteriores, as mortes re-
gistradas neste informe são
também de pacientes com
comorbidades ou que pro-
curaram o serviço de saúde
tardiamente”, disse o supe-
rintendente de Vigilância em
Saúde, Sezifredo Paz.

De acordo com evanta-
mento feito pela Secretaria
da Saúde, 70% das mortes
por influenza A (H1N1)
ocorridas em 2012 foram de
pacientes que tinham doen-
ças pré-existentes, como
cardiopatia crônica, doença
mental, pneumopatia e di-
versos tipos de cânceres.

Desde o início do ano,
foram confirmados no Para-
ná 986 casos e 33 mortes
por influenza A (H1N1). O
boletim desta semana con-
firma uma tendência de que-
da no registro de novos ca-

sos da doença. O informe da
semana passada registrava
139 novos casos e o da se-
mana anterior, 172. O perí-
odo com maior número de
novos casos de gripe A foi a
semana de 24 a 30 de junho,
quando ocorreram 328 con-
firmações.

“Mesmo havendo um de-
clínio no registro de casos
novos de gripe A, é preciso
reforçar as estratégias ado-
tadas: prevenção, oferta do
medicamento oseltamivir e
vacina dos grupos prioritá-
rios, para evitar principal-
mente as mortes pela doen-
ça”, afirma Paz.

A comparação com as es-
tatísticas dos estados do sul
mostra que o número de
mortes pela doença é menor
no Paraná. Santa Catarina
registra 741 casos e 72 mor-
tes e o Rio Grande do Sul
tem 340 casos graves e 47
mortes.

VACINA
No sábado (28) o Paraná

recebeu mais 240 mil doses
da vacina, que já estão sen-
do enviadas para os muni-
cípios. As 160 mil restantes,
das 400 mil anunciadas pelo
governo federal, deverão
chegar ao Estado ainda nes-
ta semana. A vacina é a mes-
ma oferecida durante a cam-
panha de vacinação de maio
e protege contra os três ví-
rus influenza que mais cir-
culam no país: Influenza A
(H1N1), Influenza A
(H3N2) e Influenza B.
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CIRCULAÇÃO
Nova Esperança, Alto Paraná,

Atalaia, Presidente Castelo
Branco, Floraí, Uniflor,

Cruzeiro do Sul,
Paranacity e Colorado.

Jogadas em velocida-
de, trocas rápidas de pas-
se e gols... Muitos gols.
Assim foi definida a Se-
leção pela imprensa in-
glesa após as três vitóri-
as e os nove tentos mar-
cados na primeira fase
do torneio de futebol
masculino das Olimpía-
das. E rapidamente a re-
ferência levantou a dis-
cussão entre os brasilei-
ros de que o time de
Mano Menezes tem atu-
ado de forma parecida ao
Santos de 2010, coman-
dado no primeiro semes-
tre daquela temporada
por Dorival Júnior.

As peças tinham até
características pareci-
das. Neymar e Paulo
Henrique Ganso, que
não participou do jogo
desta quarta-feira, fazi-
am parte do elenco da

Neymar vê
semelhanças entre
Santos de 2010 e
Seleção de Mano

equipe que marcou
mais de 100 gols em
quatro meses. Danilo e
Alex Sandro, que tam-
bém têm passagem pelo
Peixe, ainda não. Só no
primeiro semestre de
2010, a equipe da Vila
Belmiro conquistou o
Campeonato Paulista e
a Copa do Brasil. E o ca-
misa 11 da seleção bra-
sileira até vê semelhan-
ças nas duas equipes.

- Tem um pouco de se-
melhança por ser um
time rápido e jovem, que
trabalha bem a bola, que
sabe atacar e se defender
– analisou o atacante.

Neymar aproveitou
para elogiar o entrosa-
mento demonstrado
pela Seleção, principal-
mente por ter atuado ao
lado de Danilo e Alex
Sandro, com quem
atuou no Santos e con-
quistou a Libertadores
de 2011.

- O entrosamento foi
na conversa. Mas co-
nheço bem o Alex San-
dro e o Danilo dos tem-
pos de Santos. Foi uma
formação nova e que deu
certo. O Alex Sandro
teve uma ótima atuação
na partida – elogiou
Neymar.

Globoesporte.com

Neymar, titular da
seleção que pega
Honduras no
sábado

O Paraná já tem quatro
centros de treina-
mento confirmados

para receber seleções de
futebol durante a Copa
2014. São dois em Curiti-
ba (o CT do Caju, do Atlé-
tico Paranaense, e o Está-
dio Durival de Brito e Sil-
va, do Paraná Clube), um
em Cascavel (Estádio Ar-
naldo Busato) e um em
Maringá (Estádio Willie
Davis). Os quatro CTs fa-
zem parte da primeira ver-
são do Catálogo Oficial de
Centros de Treinamento,
divulgada nesta quarta-fei-
ra (01), em São Paulo, pelo
Comitê Organizador Local
da Copa 2014(COL).

O Comitê definiu tam-
bém os locais que hospe-
darão as seleções. O CT do
Clube Atlético Paranaense
tem hotel próprio. A equi-
pe que treinar no estádio
do Paraná Clube ficará no
Hotel Slaviero. Em Casca-
vel, a hospedagem será no
Hotel Deville Express e em
Maringá, no Hotel Devil-
le.

A primeira versão do
catálogo lista 54 locais de
43 municípios que se en-
quadraram nos critérios
técnicos. A expectativa do
secretário estadual para
Assuntos da Copa do
Mundo, Mario Celso Cu-
nha, é de que mais muni-
cípios paranaenses façam
parte da relação. “As cida-
des ou clubes que não fo-

Curitiba, Maringá e Cascavel terão centros
de treinamento durante a Copa 2014

ram relacionados nesta
primeira edição do catálo-
go poderão aparecer nas
duas próximas edições,
desde que cumpram os
quesitos definidos pela
Fifa”, afirmou o secretário,
que acompanhou o anún-
cio no Museu do Futebol,
no estádio do Pacaembu.

Entre os relacionados
nesta primeira versão, a
maioria está localizada
na região Sudeste (30. O
restante fica na região Sul
(14), Norte (4), Centro-
Oeste (4) e Nordeste (4).

Duas novas versões
atualizadas dos catálogos
serão divulgadas, no pri-
meiro e no segundo se-
mestre de 2013. O COL
recebeu 279 inscrições
dos estados e inspecionou
244 locais, levando em
conta mais de 100 detalhes
técnicos nos campos e ho-
téis. No Paraná, as cidades
de Londrina, Paranavaí,
Paranaguá, Ponta Grossa,
São José dos Pinhais e Foz

do Iguaçu seguem no pá-
reo, sem contar o CT da
Graciosa.

CTs - Os Centros de
Treinamento de Seleções
são locais que servirão
como base para as equipes
durante a Copa do Mundo
da FIFA. São compostos
por um local de treina-
mento e um hotel oficial.
O catálogo é apresentado
às seleções classificadas, a
quem cabe decidir sobre o
local onde ficarão concen-
tradas.

Tecnicamente, os locais
precisam atender a requi-
sitos como curta distância
para um aeroporto com
capacidade de pouso para
aeronaves de porte médio
e proximidade do local de
treinamento para um ho-
tel com 55 quartos exclu-
sivos.

Não existe limite de
CTS para uma mesma ci-
dade ou estado sendo le-
vada em conta a qualida-
de dos locais oferecidos.

Uma mesma cidade pode
ter mais de um CT enquan-
to outras poderão não ter
nenhum.

A análise dos técnicos
leva em conta mais de cem
quesitos nos campos e ho-
téis. Entre os pontos con-
siderados estão o sistema
de abastecimento elétrico,
de água, os acessos para as
equipes e para a impren-
sa, local para realização de
entrevistas, vestiários, de-
mais instalações para os
atletas, tipo de solo, irri-
gação e drenagem, vestiá-
rios completos, segurança
e gramado em condições
ideais.

A partir de 1º de setem-
bro as seleções podem in-
dicar suas preferências
para a Fifa, mas a escolha
final só acontecerá depois
sorteio das chaves da Copa
do Mundo, comentou o
gerente de competições do
COL e responsável pelas
vistorias, Frederico Nan-
tes. Agência Estado

DIVULGAÇÃO
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Em reunião geral da Amu-
sep, realizada em Atalaia,
prefeitos da região assina-

ram o termo de adesão ao Con-
sórcio Intermunicipal de Ges-
tão, que será denominado Pró-
Amusep. A ideia do consór-
cio vem sendo debatida e es-
tudada há vários meses com o
objetivo de permitir que os
municípios se unam, legalmen-
te, para aquisição e comparti-
lhamento de equipamentos,
materiais, projetos e execuções
de obras, nas mais diversas
áreas.

O prefeito de Ivatuba, Van-
derlei Santini, anunciou o
consórcio Pró-Amusep como
uma das metas da sua gestão
como presidente da Amusep,
em 2012. Para ele, o consór-
cio permitirá suprir necessi-
dades existentes por falta de
estrutura dos municípios,
com economia e avanços na
qualidade. 

O Consórcio Intermunicipal

Municípios vão participar do Consórcio
Intermunicipal de Gestão da Amusep

Habitação e agricultura também foram temas da reunião
da Amusep, com a participação de técnicos da Cohapar e da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná.

O engenheiro Douglas, da regional da Cohapar, fez uma
palestra, apresentando resultados de parcerias com os mu-
nicípios no programa estadual de habitação. Deputado fe-
deral Luiz Nishimori entregou 20 casas construídas com
recursos que ele viabilizou para Atalaia.

O regional da Seab-PR, engenheiro agrônomo Romualdo
Faccim, falou sobre a necessidade de uma novo modelo para
o desenvolvimento econômico do Brasil que priorize a agri-
cultura como alavanca de produção, industrialização e ex-
portações.

Habitação e Agricultura
de Saúde (Cisamusep), em
funcionamento desde julho de
2002, é hoje uma referência no
país, um sucesso que motiva
os municípios da Amusep a
se unirem para a criação de
mais um consórcio, agora de
gestão.

Santini explica que o con-
sórcio Pró-Amusep vai ampli-
ar a capacidade de realizar pro-
jetos, obras e serviços com
custos e investimentos com-
partilhados e reduzidos, ten-
do como critério o número de
habitantes e o local da realiza-
ção dos trabalhos.

A reunião teve como prefei-
to anfitrião Nilson Martins, de
Atalaia, e contou com a pre-
sença do deputado federal
Luiz Nishimori e o do depu-
tado estadual Teruo Kato.

Inspeção municipal – Uma
das áreas que poderá ser be-
neficiada pelo Consórcio Pró-
Amusep é a inspeção munici-
pal de produtos agroindustri-

jamento e Gestão da Agência
de Defesa Agropecuária do
Paraná (Adapar), a partir do
marco legal vigente do sistema
brasileiro (SISB-SUASA). 

Nesta reunião foram discu-
tidas alternativas para a padro-
nização da legislação e a ade-
quação dos serviços de inspe-
ção nos municípios da Amu-
sep, com a participação dos as-
sessores jurídicos, Médicos
Veterinários, Secretários Mu-
nicipais de Saúde e de Agri-
cultura de 20 municípios. A
palestra está publicada no site
da Amusep (http://
www.amusep.com.br).

Muitas áreas – Outras áreas
que poderão ser beneficiadas
pelo consórcio são o tratamen-
to e destinação do lixo urba-
no; a organização de conjun-
tos de patrulhas mecanizadas
para fins de uso na manuten-
ção de estradas rurais e obras
de infraestrutura rural e urba-
na; a elaboração de projetos de
desenvolvimento territorial,

com a possibilidade de ampli-
ar a captação de recursos para
sua gestão e execução, além de
muitos outros.

O consórcio terá importan-
te papel no apoio ao Programa
de Desenvolvimento da Região
da Amusep (Pró-Amusep), res-
paldando as propostas defini-
das no Fórum de Desenvolvi-
mento Econômico, em opera-
ção desde outubro de 2011,
parte do programa que reúne
as entidades parceiras Emater/
Seab, Sebrae, UEM, Cesumar,
Faculdades Cidade Verde, Co-
dem, Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Fundação
Terra, Sociedade Rural de
Maringá, Coordenação da Re-
gião Metropolitana de Marin-
gá, com apoio dos governos
Estadual e Federal. 

Mais informações: Celso
Daniel Seratto – Emater – Uni-
dade Regional de Maringá –
Fone (44) 3293-7400. Toninha
Santos – Amusep – (44) 3225-
7922.

O prefeito de Ivatuba, Vanderlei Santini, anunciou
o consórcio Pró-Amusep como uma das metas da

sua gestão como presidente da Amusep, em
2012. Para ele, o consórcio permitirá suprir

necessidades existentes por falta de estrutura
dos municípios, com economia e

avanços na qualidade

Um público
numeroso
lotou as
dependências
do Clube
Recreativo,
durante reunião
da Aumusep em
Atalaia

alizados (SIM), o que propici-
ará melhores condições para
que agricultores familiares pos-
sam empreender, com o pro-
cessamento e a transformação
de seus produtos a fim de ge-
rar valor e agregar renda. 

A proposta foi apresentada
pelo médico veterinário Horá-
cio Slongo, assessor de Plane-
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