
Nova Esperança, quinta-feira, 11 de outubro de 2012 - Nº 676 - Ano: XVIII - Edição RegionalNova Esperança, quinta-feira, 11 de outubro de 2012 - Nº 676 - Ano: XVIII - Edição RegionalNova Esperança, quinta-feira, 11 de outubro de 2012 - Nº 676 - Ano: XVIII - Edição RegionalNova Esperança, quinta-feira, 11 de outubro de 2012 - Nº 676 - Ano: XVIII - Edição RegionalNova Esperança, quinta-feira, 11 de outubro de 2012 - Nº 676 - Ano: XVIII - Edição Regional

Jornal Noroeste recepciona prefeitos eleitos
da região e vereadores de Nova Esperança

Na noite de 09 de ou-
tubro, terça-feira, no
Bistro Gourmet, os di-
retores do Jornal Noro-
este, Alex Fernandes
França, José Antonio
Costa e Osvaldo Vidual,
recepcionaram em alto
estilo prefeitos eleitos da
região para um jantar de
confraternização. Além
do prefeito eleito de
Nova Esperança, Gerson
Zanusso, Floraí-Fausto
Herradon, Uniflor-An-
tonio Zanchetti Neto,
Alto Paraná-Dr. Claudio
Golemba, Atalaia-Fábio
Vilhena, Cruzeiro do
Sul-Ademir Mulon,
Pres. Castelo Branco-Gi-
sele Faccin, também par-
ticiparam do evento
acompanhados de seus
vices-prefeitos. PÁG. 6
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Prefeito reeleito de Uniflor, Antonio Zanchetti Neto, Prefeito eleito de Nova Esperança, Gerson Zanusso, Prefeito eleito de Atalaia,
Fábio Vilhena, Prefeito eleito de Cruzeiro do Sul, Ademir Mulon, Prefeita eleita de Pres. Castelo Branco, Gisele Faccin,  Prefeito

eleito de Floraí, Fausto Herradon e Prefeito reeleito de Alto Paraná, Dr. Cláudio Golemba

Gerson e Fábio foram eleitos com 9.728 votos ou 58,87% dos votos válidos

Câmara de vereadores de Nova Esperança
obtém renovação de 77,77% - PÁG. 5

A Lotérica Caiuá foi inaugura-
da na manhã de sexta-feira, 05 de
outubro na presença de autorida-

des do município e da Caixa
Econômica Federal.

A implantação da Lotérica
Caiuá busca facilitar o acesso da
população aos serviços da CAIXA

e do Governo Federal.  PÁG. 12

Lotérica Caiuá é
inaugurada em
Nova Esperança

Aniversariou ontem,
10 de outubro, Dr.
Juarez de Oliveira,

recebendo os
parabéns da filha

Bruna (foto), Jéssica,
Dra. Emília e

centenas de amigos.

Professores do ensino médio

da rede pública receberão

tablets em 2013 - PÁG. 4

DIVULGAÇÃO
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Roberto Pasquini Pedro Paulo Graça Bordim

Issamu Kobayashi Eurides Fernandes Salvaterra

Moyses da Copel Dirceu Trevisan Professor Claudio
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A
 gratidão é o mais no-
bre dos sentimentos
humanos. Portanto,

não poderíamos deixar de
manifestar nosso agradeci-
mento pela demonstração
de apoio do nosso povo à
nossa campanha, uma
campanha sofrida, de ba-
talhas judiciais, até a vitó-
ria final nas urnas.

Comemoramos a vitória
graças ao esforço
de uma Equipe uni-
da, comprometida e
confiante, uma
Equipe maravilho-
sa.

A vitória de Zan-
chetti e Reginaldo ,
a vitória do 55, é
um atestado de en-
dosso à forma correta que
conduzimos a nossa admi-
nistração, cuidando prin-
cipalmente das pessoas e
trabalhando sempre em
PAZ com todos, indepen-
dentemente de raça, credo
e, principalmente, de par-
tido político.

Nossa luta não termi-
nou. Agora é hora de tra-

PREZADOS AMIGOS E AMIGAS DE UNIFLOR

balhar redobrado para re-
tribuirmos ao povo de
Uniflor a confiança depo-
sitada em nosso Projeto.
Temos um Plano de Gover-
no sério e vamos trabalhar
para cumpri-lo.

Queremos dizer tam-
bém aos adversários de
campanha, que passado o
pleito, é hora de esquecer

as diferenças. Vamos nos
unir em um único projeto
de desenvolvimento para
a nossa querida Uniflor,
trazendo a PAZ e a PROS-
PERIDADE que a nossa
cidade e o nosso povo me-
recem!

Obrigado, muito obri-
gado mesmo, a todos que
participaram dessa luta!

NOVA ESPERANÇA
Quinta-feira, 11 de outubro de 2012

GERAL - 11
www.jornalnoroeste.com



NOVA ESPERANÇA CIDADE - 3
www.jornalnoroeste.comQuinta-feira, 11 de outubro de 2012

OPINIÃO DO BLOG - 1
As urnas confirmaram as

pesquisas: Gerson é eleito Pre-
feito Municipal de Nova Espe-
rança

Com uma vitória esmagado-
ra, rotunda, o candidato do PSD
(55 ) Gerson Zanusso venceu o
seu principal oponente, Júnior
Moser do PSDB ( 45 )  pela con-
tagem elástica de  9.788 votos
(58,87% )  contra 4.905 votos (
28,68% ). O interessante é que
quem seria o candidato do gru-
po era o empresário Eduardo
Pasquini (PSDB), que não teve a
sua candidatura registrada por
trapalhadas e ambições do gru-
po de Júnior Moser que, inicial-
mente, era candidato do PMDB,
onde tinha tudo para ser eleito.
Diante do impasse, o tempo cor-
rendo, chamaram o Gerson para
que ele fosse o candidato do gru-
po, com apoio de Eduardo Pas-
quini, a prefeito Municipal de
Nova Esperança, tendo como
vice, o jovem vereador Fábio
Yamamoto de tradicional famí-
lia novaesperancense. O caris-
ma de Gerson aliado a juventu-
de de Fábio, conquistaram a
tudo e a todos,  somando cada
vez mais eleitores para a    ar-
rasadora vitória final. Nem o
montante de dinheiro gasto pelo
grupo de Júnior Moser foi o sufi-
ciente para oferecer qualquer
resistência à Gerson e Fábio. As
eleições passaram, a festa da
vitória continua, mas dentro de
poucos dias a nova equipe de-
verá ser formada, e que Deus ilu-
mine  os novos dirigentes para
uma Nova Esperança cada vez
melhor.

Opinião do Blog – 2
Pobre PMDB
Outrora, grande partido em

Nova Esperança, com 1.800 fi-
liados, presidido brilhante-
mente pelo médico. Mohamad
H. Abdallah,  cujas as eleições
tanto de prefeito como de
vereadores,eram sempre vito-
riosas, conforme você pode ver
na própria história  política de
município. De repente, nova-
mente as trapalhadas e ambi-

ENTRELINHAS
***Aos professores, recebam um abraço deste blog, com muito carinho pelo seu dia, 15 de

outubro. Vocês são os responsáveis pelo aprendizado de ler e escrever de todo o mundo.***” Minha
vida é de muita luta, algumas vezes, em ambientes hostis. Sou um sujeito que nunca pediu nada a
ninguém, nunca me curvei a ninguém e tive muita sorte.” (Joaquim Barbosa, Ministro do Supremo
Tribunal Federal ).***A mulher venceu a Guerra dos Sexos. Elas estudam mais. São mais valoriza-
das no trabalho e já nem querem saber de namorar para não atrapalhar a carreira. Os homens que
se cuidem.***Jovem, que pediu para não ser identificada, disse que achou o máximo o livro Cin-
qüenta Tons de Cinza, sucesso mundial. Conclama as mulheres para ler o badalado romance.***
Sheila, ex dançarina do Tchan, está grávida de Xuxa. Para evitar confusão, Xuxa é o apelido do ex-
nadador Fernando Scherer.***.

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

ções de um pequeno grupo do
partido, transformou o nosso
PMDB velho de guerra num bal-
cão de negócios, de compra e
venda, decidiu lançar a candi-
data Fátima Chaves a prefeito
Municipal de Nova Esperança,
cuja a população só veio saber
da sua candidatura, quando
apareceu o seu nome  nas pes-
quisas  de intenções de votos do
candidato Gerson Zanusso regis-
trada no Tribunal Regional Elei-
toral( TRE-PR). Como a candida-
ta não fez qualquer campanha e
uma pequena parcela  do PMDB
resolveu apoiar Júnior Moser, do
PSDB, candidatos a vereador do
partido foram terrivelmente pre-
judicados pois o partido inexis-
tiu nas eleições de 2012, sem
campanha, sem publicidade,
haja visto que a candidata Fáti-
ma Chaves fez somente 53 votos.
Que ridículo! Diversos compa-
nheiros, inclusive eu, iremos pe-
dir a desfiliação do partido, dado
as palhaçadas que campeiam o
PMDB local.

OPINIÃO DO BLOG – 3
Renovação da Câmara Mu-

nicipal
Gostei  muito da eleição de

sete novos vereadores  pára a
Câmara Municipal de Nova Es-
perança (77,77% de renovação)
, num total de nove vereadores,
sendo reeleito apenas dois: Gra-
ça Bordim (DEM) e o professor
Claudio de Brito (PMDB). Os sete
novos vereadores são: Roberto
Pasquini (DEM), Pedro Paulo
(DEM), Issamu  Kobaiashi (PSD),
Eurides Fernandes (PSDB), Salva-
terra (PMDB), Moysés da Copel
(PPS) e Dirceu Trevisan (PSC) ,  A
renovação da Câmara Municipal
era uma necessidade premente
pois a atual Câmara é muito fra-
ca sendo cognominada de Câma-
ra Fria. O vereador não pode es-
quecer jamais que a sua função é
de legislar e fiscalizar os atos do
executivo e não ficar freqüentan-
do Gabinete de Prefeito.

COISAS DO COTIDIANO
· Por ser o vereador mais vota-

do entre os nove, Roberto Pasqui-

ni, que já foi vereador, com certe-
za, deverá se apresentar como
candidato a Presidente da Câ-
mara Municipal no dia da pos-
se. Não deixa de ser um bom
nome e experiente. Mas com cer-
teza, outros também irão pleite-
ar o cargo. Não podemos esque-
cer que, Pedro Paulo, que foi um
dos mais votados e pessoa de ex-
trema capacidade, poderá plei-
tear a presidência da Casa.

· As pesquisas oficiais já indi-
cavam a vitória de Gerson na
véspera das eleições por 54,6¨%
contra 24,5% de Júnior Moser. As
urnas apenas ratificaram as pes-
quisas;

· Simplesmente ridícula a vo-
tação de Fátima Chaves, candi-
data a prefeita pelo PMDB. Fez
somente 53 votos. Está servindo
de chacota pela imprensa. O que
você acha disso?

· Um poste de luz caído e cru-
zando a estrada da  Ivaitinga por
causa das chuvas e ventos da
terça feira a noite, 2 de outubro,
só foi retirado uma semana de-
pois, ficando os fios expostos so-
bre o terreno, trazendo o maior
perigo para quem por lá trafe-
gasse. Você que foi fazer campa-
nha na Ivaitinga, não ficou com
medo e indignado daquela situ-
ação?

· Pela primeira vez nas elei-
ções de Nova Esperança eu vi que
carros de som podiam fazer cam-
panhas até as 22hs de sábado,
véspera das eleições.  E no do-
mingo, dia da eleição, havia car-
ros e mais carros com propagan-
das de candidatos nas imedia-
ções dos postos de votação. Es-
tranho! Muitos visitantes esta-
vam também indignados !

· Sábado, a tarde, véspera das
eleições, já haviam bandeiras
amarelas (45 ) jogadas em terre-
nos baldios, já antecipando a
derrota iminente do 45;

· Ratinho e Gustavo Fruet vão
disputar o segundo turno o segun-
do turno das eleições em Curiti-
ba. PSDB venceu em 78 municí-
pios paranaenses. Álvaro Dias
disse que isso nada significa se
perder uma eleição como em
Curitiba, que é grande Colégio
Eleitoral. Quando você for can-
didato Álvaro Dias, fique só na
Capital, ta! Esqueça o interior
Senador depois vai lamentar o
resultado!

· O candidato a prefeito Moa-
cir Olivati (PPs)  com 1150 votos
fez 1 vereador   e a legenda 2025
votos, liderada pela vice Vera do
PT.  O normal em política é o can-
didato a prefeito fazer mais vo-
tos que a legenda. Conclui-se que
muitos eleitores da legenda op-

taram por outros candidatos a
prefeito;

· Agradeço o carinho com que
muitas pessoas ligaram, envian-
do mensagens, e-mails, telefone-
mas, cumprimentando pelo meu
aniversário ocorrido dia 10 de
outubro, assim como o trabalho
que eu desenvolvi para o cresci-
mento do PMDB em Nova Espe-
rança por 30 anos, cujo partido
estou me desfiliando, conforme
nota no blog do regiani10.com.br
e também no site do Jornal:
www.jornalnoroeste.com;

· Dançarinas chinesas estão
fazendo streaptease em funerais.
Com isso, aumentou a presença
masculina em velórios;

· Sr. João Zaninelo tomará pos-
se neste final de semana como
Presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Nova Es-
perança;

Mali Benatti
Durante a campanha políti-

ca quiseram atribuir o insucesso
do desempenho do candidato do
PSDB Júnior Moser à  uma even-
tual má administração da pre-
feita Maly Benatti, sendo esta
questão defendida por pessoas
dentro do seu próprio grupo, que
se preocuparam em achar cul-
pados pela derrota que se dese-
nhava. Como um observador e
crítico que sou, achei que a der-
rota de Moser iniciou-se com a
sua mudança de partido, saindo
do PMDB onde estava pratica-
mente eleito, gerando para ele
um grande desgaste extrema-
mente desnecessário junto à opi-
nião pública. O PSDB e sua equi-
pe se preocuparam demais em
atacar Gerson e Fábio e se esque-
ceram  de que este tipo de políti-
ca não existe mais, deixando de
convidar a prefeita para agregar
formas em seus palanques, já que
em seu segundo mandato fez inú-
meras obras como por exemplo
os asfaltos do Conjunto Nova Es-
perança e da Vila Regina, a ar-
quibancada do estádio munici-
pal, diversos postos de saúde,
quadras cobertas em Barão de
Lucena e Ivaitinga, obras do Pa-

racatu que possibilitarão o asfal-
tamento do Parque Industrial,
iluminação do Parque das Gre-
víleas dentre tantas outras  obras
de grande impacto social. Não
queiram culpar Maly, olhem
para trás e veja as inúmeras tra-
palhadas feitas no decorrer des-
te tempo. Maly, você vai deixar a
prefeitura como a 1ª Prefeita de
nosso município com muito su-
cesso e queira Deus que nossos
administradores sejam tão efici-
entes como você foi, pois sabemos
que é difícil administrar um mu-
nicípio como Nova Esperança.
Não estou autorizado a dizer
isto, mas se você for candidata a
deputada, serei uma bandeira
em sua defesa e conte desde já
com meu humilde voto e com a
força desta coluna.

Vai ser mais difícil roubar
A partir do julgamento do

mensalão, ficará mais complica-
do fazer caixa 2, montar esque-
mas para comprar apoio de par-
lamentar e apostar no foro privi-
legiado  como forma para se li-
vrar da cadeia. A condenação até
agora de 22 dos 37 réus  tem tudo
para fixar um importante lega-
do no combate a impunidade e a
corrupção no país  Na avaliação
de juristas, cientistas políticos e
dos próprios Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal ( STF).

Sem resultados
O exagerado volume de di-

nheiro gasto nas eleições muni-
cipais de Nova Esperança, nun-
ca visto antes em outras eleições,
com resultados pífios, podem
mudar a maneira de se fazer po-
lítica em nossa cidade. Como o
próprio povo fala nas ruas, é
muito perigoso esse tipo de com-
pra e venda de votos, como se o
povo fosse mercadoria, que sem-
pre vem acompanhado de outros
delitos, apesar de ser algo corri-
queiro e próprio do sistema polí-
tico brasileiro. No fundo, no fun-
do, o que se vê, é que o povo não
gosta de ostentação de poder,
luxo e riqueza, vencer na base
do dinheiro. Eu sou rico, posso

comprar tudo e a todos. Você é
pobre e se coloque em seu lugar.
Como diz a Bíblia Sagrada: “Por-
que o amor ao dinheiro é a raiz
de toda a espécie de males.” 1
Tim. 6:10. Os grupos derrota-
dos terão que se reciclar e mui-
to se quiserem pleitear a Prefei-
tura novamente, pois o vence-
dores já contam com nomes ca-
pacitados para disputar plei-
tos futuros como por exemplo
Eduardo Pasquini, Fábio Yama-
moto, Roberto Pasquini, Pedro
Paulo dentre outros.

Um pouco de história
O trunfo da Justiça
O menino Joaquim Barbosa

nunca se acomodou com aqui-
lo que o destino parecia lhe
reservar. Filho de um pedreiro
cresceu ouvindo dos adultos
nas festas  deveria sentar lá nos
fundos e só poderia comer al-
gum doce quando lhe era ofer-
tado. De infância pobre em Pa-
racatu, Minas Gerais, aos 58
anos, Joaquim Barbosa mostra
ao Brasil e ao mundo, com toda
sua convicção como relator do
mensalão, as falcatruas que os
políticos brasileiros fazem pro-
tegidos por leis absurdas. O mi-
nistro Barbosa está dando uma
nova dimensão de como a cor-
rupção deve ser tratada, levan-
do implacavelmente os infrato-
res para a cadeia,  tirando-os
da vida pública. Formado em
direito em Brasília, Joaquim
Barbosa foi aprovado no concur-
so para procurador da Repú-
blica. Fez doutorado na Sorbo-
ne, em Paris, foi professor de Di-
reito na Universidade de Co-
lúmbia, Nova Iorque e na Uni-
versidade da Califórnia EUA.
O ex-presidente Lula queria in-
dicar um ministro negro para a
Corte do STF e após pesquisas,
Joaquim Barbosa que fala flu-
entemente, Inglês, Francês, Ita-
liano e Alemão foi o escolhido,
sendo o ato assinado pelo então
ministro da Casa Civil, José
Dirceu, que agora é condenado
pelo ministro José Barbosa. Iro-
nia do destino!

TRAGÉDIA

Caminhão mata cicistas de Nova Esperança e em seguida
tomba na BR 376 nas proximidades do Parque Industrial III

Alex Fernandes França

alexnoroeste@hotmail.com

A
ntonio Luiz Gon-
çalves Neto de 43
anos, conhecido

por “Guairaça”, que tra-
balhava havia 22 anos
na Pré Moldados Razen-
te e Gilvanete Nascimen-
to de Almeida Faustino,
de 32 anos, funcionária
da empresa Gurito’s ,
quando faziam o percur-
so de retorno do traba-
lho, de bicicletas, no ho-
rário de almoço para
suas residências foram
atropelados por um ca-
minhão, que em seguida
tombou, causando con-
gestionamento na pista .
O acidente aconteceu na
segunda-feira, 08.

Segundo a Polícia
Rodoviária Estadual
(PRE) em Tamboara

O motorista do
caminhão
Mercedes Benz LS
1113 de placas
BWM 8415 de Jaci
(SP), Alexsandro
Luis de Oliveira,
de 25 anos,
relatou à PRE que
perdeu o controle
do veículo, cruzou
a pista e atingiu a
ambos

que atendeu a ocor-
rência, o acidente foi
registrado por volta
das 11h35, no km zero
da PR-463, no trecho
entre o entroncamen-
to da BR-376 em Nova
Esperança com o en-
troncamento da PR-
935, acesso a Nova Es-
perança. O motorista do
caminhão Mercedes
Benz LS 1113 de placas
BWM 8415 de Jaci (SP),
Alexsandro Luis de Oli-
veira, de 25 anos, rela-

tou à PRE que perdeu o
controle do veículo,
cruzou a pista e atingiu
Antonio Luiz Gonçal-
ves Neto e Gilvanete
Nascimento de Almeida
Faustino, de 31, que
empurravam bicicletas
às margens da pista.

Os ciclistas chegaram
a ser socorridos pelo
Corpo de Bombeiros e
encaminhados com feri-
mentos considerados
graves com risco de mor-
te ao Hospital Municipal

de Nova Esperança, mas
não resistiram aos feri-
mentos e morreram.

Os velórios de Anto-
nio Luiz Gonçalves Neto
aconteceram na Capela
do Prever e o de Gilva-
nete Nascimento de Al-
meida Faustino, no Ve-
lório Municipal. O se-
pultamento ocorreu na
tarde de quarta-feira, no
Cemitério Municipal e
um clima de profunda
comoção tomou conta
da cidade.

FOTO ANDRÉ ALVES/FACEBOOK

Após o atropelamento dos ciclistas, o caminhão tombou
no meio da rodovia BR 376

ARQUIVO DE FAMÍLIA

ARQUIVO DE FAMÍLIA

Gilvanete
Nascimento
de Almeida

Faustino,
de 32 anos
foi atingida

pelo
caminhão e
faleceu. Ela

deixa
esposo e

dois filhos:
uma menina
de 14 anos

e um garoto
de 09 anos

Antonio
Luiz
Gonçalves
Neto de 43
anos,
conhecido
por
“Guairaça”
não resistiu
aos
ferimentos
e faleceu
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Quando iniciamos com o Jornal Noroeste, o ex
prefeito Silvio Chaves estava no meio de seu man-
dato, em 1995. De lá para cá se passaram então:
os prefeito Silvio Chaves, Benatti, Gerson Zanusso
e agora Maly Benatti que está no findar de seu se-
gundo mandato, portanto, já passei por grandes
emoções, em showmícios(quando ainda eram
permitidos),e após os pleitos eleitorais acompanhei
choros de alegria pela vitória e também  choros
pela derrota.

Nada se compara ao que vi e senti na tarde
de 07 de outubro de 2012, quando começaram
as manifestações da população sobre a vitória
do candidato Gerson  Zanusso, hora em que a
camionete que carregava na carroceria o can-
didato vitorioso Gerson, seu vice, Fábio, ex de-
putado Basilio Zanusso, empresário Eduardo
Pasquini e demais colaboradores, chegou na
Concha Acústica.

A manifestação popular foi de uma espontanei-
dade e de uma necessidade de chegar perto e de
tocar na pessoa, que emocionou, levando muito
gente às lágrimas, principalmente Gerson Zanus-
so, que não disfarçou a emoção daquele momento
e também eu que estava agarrado à carroceria
para fotografar o melhor ângulo, tentando através
da fotografia passar para os leitores a emoção do
momento.

Nessa hora não tem como ser apenas um jorna-
lista que está ali, tentando ser racional para trans-
mitir o momento, um mix de emoções toma conta
da gente, que tenta entender a manifestação de mi-
lhares de pessoas que gritam como se estivessem
próximo ao seu Libertador, foi bem essa a sensa-
ção que senti, como se aquelas milhares de pesso-
as estivessem ali, na Concha, na av.14 de dezem-
bro e na Praça Mello Palheta, estivessem saudan-
do e agradecendo aquele que os Libertou das Cor-
rentes...

Osvaldo Vidual
JORNALISTA.

Comemoração da
vitória de Gerson
pela população,

emociona...
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Como explicar o fenô-
meno Gerson Zanusso?
Talvez seja pelo fato de que
existe nele um pouco de
todos nós. Com sorriso
aberto, jeitão esquálido e
brincalhão, esse é o Ger-
son que todos conhecem.
Capaz de chegar até as
vovozinhas e ouvi-las à
exaustão. Brincar com os
garotos como se fosse um
deles. Chega, cumprimen-
tando com a palma da
mão e depois dá os tradi-
cionais “soquinhos”. Mui-
tos não entendem. Há nele
um pouco de homem, um
pouco de menino, muito
de alma...

Seu jeito às vezes ataba-
lhoado causa espantos e
muitos pensam: O que o
Gerson vai fazer agora?
Até mesmo seus compa-
nheiros de campanha
eleitoral, que conviveram
de perto com ele se espan-
tam... Fato é que esse “jei-
tão” cativa e fideliza. “Ah
se alguém falar mal do
“seu Gerson” ouvi uma
velhinha dizer. Um grupo
de meninos brincava ale-
gremente, jogando bola na
rua quando de repente
avistam o Gerson. Para-
ram o que faziam e corre-
ram até ele. O Gerson pa-
recia mais um menino.
Parou de falar com os que
votam pra atender os ga-
rotos. Interesse despreten-
sioso? Não... Esse é o Ger-
son... Atitudes impensa-
das vão formando um fe-
nômeno de popularidade.
Diz seu irmão Basílio “O
Gerson é um menino... não
faz maldade pra nin-
guém”... Creio que é isso
mesmo. Quando intentam
algo mal pra ele (Gerson)
seus milhares de amigos se
revoltam... Os garotos que
brincam na rua, as velhi-
nhas dos abraços, os jo-
vens dos conselhos e con-
solos... Enfim...atitudes
simples e questionáveis
para muitos, fato é que o
“jeitão Gerson de ser”
agrada o povo.  O fenôme-
no em popularidade Ger-
son vai fazendo história,
como as estórias que as
crianças ouvem... Pra elas
também é que ele vai go-
vernar. Pro Gerson não
vale a antiga “Lei de Ger-
son”, de levar vantagem
em tudo... Ele nem liga pra
isso... Se diz realizado,
bem casado com a “pola-
ca” D. Miriam, como ele
carinhosamente a chama
-o amor de sua vida. Pai
de três filhos,  Giuliano,
Guilherme e Gerson
Jr.“todos homens” costu-
ma dizer. Não precisa de
nada mais na vida. Não
paga aluguel, tem o carro
pra andar e amigos pra
conversar, costuma afir-
mar. Esse fenômeno cha-
mado Gerson segue a
vida, com amor e respeito
às pessoas. Se magoa com
calúnias, mas logo passa,
perdoa... guardar mágoas
não combina com o Ger-
son. Parece saber e viver a
frase do poeta e dramatur-
go inglês William Shakes-

Simplesmente Gerson....
peare (1564-1616) que
diz “Guardar ressenti-
mento é como tomar ve-
neno e esperar que a
outra pessoa morra”. A
vida vai seguindo... o
tempo vai passando e a
comitiva de amigos do
Gerson vai aumentan-
do... aumentando... Esse
é o fenômeno Gerson..
jeitão sincero, amigo e
verdadeiro. Que gosta do
cheiro do povo e às ve-
zes fala “na lata” o que
pensa, mesmo que seja
politicamente incorreto.
Talvez na maneira de
ser ele incorpore muito
bem a palavra candida-
to, que tem origem no  la-
tim –“ candidatus”, isto
é, vestido de branco
(candidus). Na antigüi-
dade, aquele que dispu-
tava um cargo público e
precisava angariar votos
vestia-se de branco para
simbolizar sua pureza.
É lógico, portanto, que
exijamos de um candi-
dato ou candidata que a
sua vida, e não apenas
as suas roupas, estejam
limpas.

Costuma dizer que
“quem mente trai as pes-
soas”. Sua sinceridade,
às vezes até exacerbada
acaba conquistando a
muitos...muitos mesmo.

Dá-se a impressão
que em campanhas elei-
torais não somente a ca-
pacidade política/admi-
nistrativa é levada em
consideração. Os movi-
mentos vão ganhando
força, das vilas pro cen-
tro, como uma bomba
radioativa cujas ondas
vão formando um gran-
de raio. Assim aconteceu
com a candidatura que
culminou com a eleição
de  Gerson. Espera-se
agora que somado aos
apoios que obteve, ele
possa fazer a adminis-
tração que os novaespe-
rancenses anseiam.
Com investimentos nas
mais diversas áreas,
com destaque para a
Saúde, tão debatida em
sua campanha. Mas é
esse sujeito que Nova Es-
perança escolheu para
conduzir os seus desti-
nos. E é nele que temos
que apostar e torcer. Este
é um pouco do Gerson
Zanusso, ou como mui-
tos dizem: Simplesmen-
te Gerson!

Alex Fernandes
França é Diretor do

Jornal Noroeste, For-
mado em Administra-

ção de empresas,
bacharelando em

Teologia pelo Instituto
Teológico do Paraná e

membro da Associação
dos Cronistas do

Estado do Paraná.

“O homem não
morre quando deixa

de viver, mas sim
quando deixa de

amar”
Charles Chaplin

(1889 - 1977).

ditorialditorialditorialditorialditorialEEEEE ALEX FERNANDES FRANÇA
alexnoroeste@hotmail.com

O
s 27 mil professores
de ensino médio da
rede pública estadu-

al começarão o ano letivo
de 2013 equipados com
tablets. Esta semana o go-
vernador Beto Richa auto-
rizou a formalização de
contrato com a Positivo In-
formática para o forneci-
mento de 32 mil tablets,
dos quais 5 mil formarão
estoque de reserva.

Os novos dispositivos
serão comprados com re-
cursos do Programa Na-
cional de Tecnologia Edu-
cacional (Proinfo) e com-
plementam o esforço do
governo estadual para
promover a inclusão di-
gital e a modernização do
sistema educacional pa-
ranaense.

O Proinfo prevê inves-
timento de R$ 150 mi-
lhões para a distribuição
de 900 mil tablets em to-
dos os estados do Brasil.
A empresa fornecedora foi
definida por licitação rea-
lizada pelo governo fede-
ral em 2011. No Paraná
serão investidos cerca de
R$ 9,5 milhões. A previ-
são é que os equipamentos
sejam distribuídos até o
início de janeiro. As esco-
las estaduais também rece-
berão 3,3 mil projetores
multimídia para apoiar o
trabalho dos professores.

“É um programa que
está de acordo com o nos-
so compromisso de inves-
tir na qualidade do ensi-
no no Paraná”, disse o go-
vernador Beto Richa. Ele

EDUCAÇÃO

Professores do ensino médio da rede

pública receberão tablets em 2013

citou outros avanços pro-
movidos pelo governo na
área da educação, como o
reajuste dos salários dos
professores, que nos últi-
mos dois anos totaliza
34,85%.

Segundo o vice-gover-
nador e secretário da
Educação, Flávio Arns, o
governo estadual será
responsável por toda a
estrutura para o funcio-
namento dos equipamen-
tos, bem como pelo trei-
namento dos professores
que vão receber o apare-
lho, para que possam po-
tencializar o uso da nova
ferramenta. “A tecnologia
vai ajudar os nossos pro-
fessores em diversas ati-
vidades, tanto na organi-
zação das aulas quanto

na pesquisa”, disse.

TABLETS
Fabricados no Brasil, os

tablets serão coloridos,
com telas de 7 e 10 pole-
gadas, bateria com duração
de 6 horas, peso abaixo de
700 gramas, tela multito-
que, câmera e microfone
para trabalho multimídia,
saída de vídeo, conteúdos
pré-instalados, entre ou-
tras características.

O governo pagará R$
276 pelo tablet de 7 pole-
gadas e R$ 462 pelo de 10
polegadas. Com o novo
equipamento, o professor
poderá preparar as aulas,
acessar a internet e con-
sultar conteúdos como re-
vistas pedagógicas e 60 li-
vros que estarão instala-

dos no equipamento. Esta-
rão disponíveis conteúdos
para aulas de disciplinas
como Física, Matemática,
Biologia e Química.

O diretor geral da secre-
taria da Educação, Jorge
Eduardo Wekerlin, disse
que o governo estadual
apresentou à União um
pedido para que sejam
comprados tablets tam-
bém para todos os alunos
e professores do ensino
fundamental. “É uma fer-
ramenta completa que me-
lhora a interação entre os
professores e alunos”, dis-
se ele. Segundo ele, com o
equipamento será possí-
vel, por exemplo, o profes-
sor registrar a presença dos
alunos diretamente no sis-
tema.

Os 27 mil professores de ensino médio da rede pública estadual começarão o ano letivo de
2013 equipados com tablets. Esta semana o governador Beto Richa autorizou a formalização

de convênio com a Positivo Informática para o fornecimento de 32 mil tablets,
dos quais 5 mil formarão estoque de reserva

O último dia 7 foi re-
pleto de surpresas, vitó-
rias para alguns e derro-
ta para outros. Nestas
eleições de 2012, o de-
putado federal Luiz
Nishimori, vice-líder do
PSDB na Câmara dos
Deputados, ficou feliz ao
contabilizar que mais de
60 municípios de sua
base tiveram prefeitos
eleitos para este manda-
to.

Para o parlamentar, a
eleição de prefeitos par-
ceiros é um grande avan-
ço para sua atuação
como deputado federal.
“Vou continuar dando
maior atenção aos mu-
nicípios que possuo
parceria de trabalho. O
número de aliados au-
mentou significativa-
mente e continuarei

Nishimori comemora eleição de mais
de 60 prefeitos parceiros no Paraná

trabalhando, em nível
estadual e federal, le-
vando recursos e empe-
nhos para o progresso e
desenvolvimento do
Paraná e de todo o Bra-
sil”, afirma Nishimori.
Além dos prefeitos, o
deputado também feste-
ja a eleição de vereado-
res que auxiliam no tra-
balho dentro dos muni-
cípios, repassando as
necessidades da popu-
lação para que a atua-
ção em cada cidade seja
mais pontual.

Nishimori sempre es-
teve presente e continu-
ará com seu trabalho e
dedicação nas regiões da
Amusep, Amunpar,
Amuvi, Amocentro,
Amerios e Comcam, so-
mando mais de 100 mu-
nicípios.

RESULTADOS EM ATALAIA E UNIFLOR

UNIFLOR
PREFEITO

* 1º Zanchetti - PSD - 97,30% - 973 VOTOS
* 2º Carlão - PTB - 2,70% - 27 VOTOS

* 3º Miguel - PP0,00% - 0 VOTOS
* BRANCOS - 0,56%  - (11)

* NULOS - 48,55% (954)
* VOTOS VÁLIDOS - 50,89% (1.000)

ATALAIA
PREFEITO

* 1º Fábio Vilhena - PT - 53,32% - 1.669 VOTOS
* 2º Braulio da Silva - PMDB - 46,68%1.461 VOTOS

* BRANCOS - 0,87% (28)
* NULOS - 1,37% (44)

* VOTOS VÁLIDOS - 97,75% (3.130)

DIVULGAÇÃO
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ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES
E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL
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A
conteceu no dia 29
de Setembro de
2012 ás 20h30 no

Ponto Alto Eventos, á 4ª
edição do Concurso Ofi-
cial Miss Infantil Alto Pa-
raná sendo realizado as
categorias Miss e Mister
Infantil, Miss Mirim e
Miss Boneca Baby tendo
nesta noite 36 candidatos
desfilando e mostrando a
beleza infantil deste mu-
nicípio.

O Concurso Miss In-
fantil tem como coordena-
dor Harim Eliézer Toral
que destacou que o Con-
curso tem como objetivo:
“VALORIZAR, DIVUL-
GAR e PROMOVER a
Beleza Infantil de nosso
Município” sendo que o
Concurso durante estes
quatro anos tem tido um
grande apoio do Prefeito
Municipal de Alto Para-
ná o Claudio Golemba e
de José Luiz Bellini Che-
fe do Departamento de
Desportos e Cultura.

Buscamos também re-
alizar um trabalho de pre-
paração destes futuros
candidatos, para estarem
participando do Concur-
so Miss Alto Paraná/
FASE ADULTA,  vendo
a necessidade de encon-
tramos candidatos prepa-
rados para este maravi-
lhoso evento, onde que-
remos que os nossos can-
didatos do concurso in-
fantil tenham já as noções
básicas para realizarem
uma excelente participa-
ção.

Na difícil tarefa de ele-
ger os novos eleitos esta-
vam Felipe Prandi - Mis-
ter Nova Esperança 2012,
Alex Fernandes França -
Diretor Proprietário do
Jornal Noroeste de Nova
Esperança, Jhonatan Gui-
marães - Fotografo, Rita
Garcia - Estilista e Kelly

Alto Paraná realiza com sucesso o Concurso Miss Infantil

Oliveira - Gerente de esti-
lo e produtora de moda.

Faziam parte da mesa
de apuração Willian Favo-
retto e Antonia Cristina
Dadalto Neves Garcia -
Servidores Públicos Mu-
nicipais, representando
os pais ficaram Pollyana
Amélia Fernandes e Lin-
dava Carlos Dalmolin.

A Comissão Organiza-
dora deste concurso sem-
pre busca encontrar um
padrinho ou madrinha
para os candidatos, onde
a função destes é estar
apoiando e orientando os
candidatos, se fazendo
presente no decorrer do
concurso para que tudo
possa transcorrer da me-
lhor forma possível.

Este ano a Comissão
Organizadora inovou no-
vamente convidando 02
Madrinhas sendo elas as
professoras e socialites
Maria Eloana Pasquini
Petris e Maria Doraci Pe-
tris Ereno, que aceitaram
prontamente nosso con-
vite. Onde as madrinhas
ofereceram um belíssimo
coquetel no dia 25 de
agosto para os candida-
tos, comissão organizado-
ra e convidados, sendo
que as madrinhas neste
dia entregaram uma lem-
brança aos candidatos.

Aos Clubes de serviços
LIONS e ROTARY de
Alto Paraná que contri-
buirão para a divulgação
deste.

A senhora Ineri Toral
Dionísio e toda equipe da
LOJA HASRA MODAS,
patrocinadora oficial das
blusinhas e camisetas que
os candidatos desfilarão
no dia do concurso.

Aos meus apresentado-
res Patrícia Landim e
Adriano Vasconcelos Ri-
ato que com certeza abri-
lhantaram ainda mais este
evento. A o coreografo
oficial do concurso Adri-
ano que mais um ano se
superou e fez uma bela
abertura.

Aos nossos patrocina-
dores máster: Deposito
Marconi, J.V. Flotté Con-
fecção, Frutaria Horta
Viva, Louribol Celular,
Fest - Serve America, Far-
mácia AltoFarma, Gráfica
e Papelaria Alto Paraná,
Marcenaria Beldan,
Info@juda,Restaurante
Bom Sabor, Márcia Festas,
ICONE HD, Ponto Alto
Eventos estes patrocina-
dores que apóiam a reali-
zação deste concurso des-
de sua primeira edição no
ano de 2009, não desme-
recendo a nenhum patro-
cinador.

Miss Infantil Alto Paraná 2012 - Emanuelle Maria
Silva

1ª Princesa - Amanda Frederico Satim
2ª Princesa - Camila Vicente de Pádua do Nascimento
4ª Lugar - Maria Eduardo Brun
Miss Simpatia - Camila Vicente de Padua do Nascimento
Miss Elegância - Isabela Carvalho Lopes
Miss Personalidade - Fernanda Ortiz
Miss Fotogenia - Rayane Knapki Blasius

Mister Infantil Alto Paraná 2012 - Júlio Cesar Rodri-
gues

2º Lugar - Murilo Henrique Berlim
3º Lugar - Lucas Yuki de Oliveira
4º Lugar - Edivaldo José da Silva Junior
Mister Simpatia - Hilquias Dias Mozzer
Mister Elegância - Hilquias Dias Mozzer
Mister Personalidade - Matheus Lucas de Camargo
Mister Fotogenia - Edivaldo José da Silva Junior

Miss Mirim Alto Paraná 2012 - Raquel Candido Ga-
gliarde da Silva

1ª Princesa - Leticia Veronica Rizatto Graciano
2ª Princesa - Julia Dalmolin
4º Lugar - Flávia Gimenez Berti
5º Lugar - Anna Clara Zerbato Floté
6º Lugar - Maria Vitoria Fernandes Rosini
7º Lugar - Maisa Maria Manzotte
Miss Simpatia - Carla Beatriz Silva de Souza
Miss Elegância - Yasmin Cripa Fernandes Santos
Miss Personalidade - Camille Giovana Rodrigues
Miss Fotogenia - Yasmin Carvalho Lopes

Miss Boneca Baby Alto Paraná 2012 - Maria Vitoria
Vieira Silva

1ª Princesa - Maria Vitoria Fracarolli Rodrigues
2ª Princesa - Mariana Fernandes Rosini
4ª Lugar - Ana Clara Landim Pasquali
Miss Simpatia - Ana Clara Landim Pasquali
Miss Elegância - Maria Vitoria Vieira Silva
Miss Personalidade - Kesya Quintino
Miss Fotogenia - Gabrielly Aparecida Frachincone da Sil-

va

Marcaram presença no concurso a Miss Alto Paraná
2012 - Paloma Vasconcelos, Miss Teeneger Alto Paraná 2012

A COMISSÃO ORGANIZADORA TEVE TAMBÉM O
APOIO PARA A REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DE:

* Artes Presentes e
Aviamentos;

* Banda PR Prisma;
* Beleza e estética Dr.

Aline Stavny;
* Cris Presentes;
* Deposito Marconi;
* Diva Cosméticos;
* Farmácia AltoFarma

Dr.Aline Floté Dadalto
* Frutaria Horta Viva;
* Giliane Confecção;
* Gráfica e Papelaria

Ortiz;
* Hasra Modas;
* Icone HD;
* Infoajuda Papelaria e

Informática;
* J.V. Floté confecções;
* Jornal Noroeste de Nova

Esperança;
* Loja Dois Irmãos;
* Loja Modelo;
* Louribol Celulares;
* Lua de Prata Modas;
* M.A. Modas;
* Marcenaria Beldan;
* Márcia Festas;
* Marcinho Moveis;
* Maria Monica Gime-

nes - Curso de inglês;
* Mini Mercado Serv-fest

América;
* Miriam Calçados;

* Pimenta Malagueta;
* Ponto Alto Eventos;
* R.M. Modas;
* Restaurante Bom Sa-

bor;
* Salão da Diva;
* Salão de beleza Idazil-

de;
* Tatá Modas;

O concurso além de ele-
ger os representantes máxi-
mos da beleza infantil tam-
bém faz um trabalho de fi-
lantropia repassando 72
caixas de leite integral, para
a PASTORAL DA CRIANÇA

que a mesma repassou
estas caixas de leite para
as pessoas com necessida-
de e desnutrição. Estas
caixas de leite foram do-
adas pelos candidatos
participantes na pré ins-
crição de etapa inicial do
concurso.

Os resultados do con-
curso 2012 ficaram assim
distribuídos, lembrando
que os títulos entregue
antes do resultado nada
implicaram nos candida-
tos concorrem as três pri-
meiras colocações.

- Patrícia Guimarães e o Mister Model Alto Paraná 2012 -
Caíque Pereira. E demais misses já eleitas.

Comissão Organizadora deste concurso realizar uma apre-
sentação artística dos candidatos já eleitos onde os mesmo
estiveram dançando com,as faixas oficiais deste concurso.

* Clara Paltanin Gomes - Miss Infantil Alto Paraná 2009
* Helena Fiats Ribeiro - Miss Mirim Alto Paraná 2009
* Maria Vitoria Ortiz - Miss Boneca Baby Alto Paraná 2009
* Thalissa Blasius - Miss Infantil Alto Paraná 2010
* Raiane Rizatto - 1ª Princesa 2010
* Jaqueline Previato - 2ª Princesa 2010
* Akilah Norrani Alves - Miss Simpatia 2010
* Maria Helena França - Miss Infantil Alto Paraná 2011
* Glória Paltanin Gomes - Miss Mirim Alto Paraná 2011
* Mailon Henrique Eing Gonsalves - Mister Infantil Alto

Paraná 2009
* Lucas Vinicius Palmieri  - Mister Infantil Alto Paraná

2010

Dentro dos camarins contamos ainda com o apoio da
Profissional de beleza Divanete Pirani que ficou voluntaria-
mente se propôs em auxiliar as candidatas em suas produ-
ções.

É COM ESTE PENSAMENTE QUE A COMISSÃO OR-
GANIZADORA VE O CONCURSO MISS INFANTIL ALTO
PARANÁ: “A vitória não é somente concedida à aqueles que
saem do seu porto seguro, mas sim daqueles que superam
suas próprias barreiras”.

Diretor Municipal do Concurso - HARIM ELIÉZER TO-
RAL

Comissão Organizadora e Apoiadores:
 - ALINE AKEMI YASMASHITA
 - ALAN HENRIQUE RUSSI
 - CAMILA EIKO YASMASHITA
  - CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE BARBON
  - EVANDRO PITTA
  - SIZUKA ENJU YAMASHITA

Madrinhas: MARIA ELOANA PASQUINI PETRIS e MA-
RIA DORACI PETRIS ERENO

Apresentadores: ADRIANO VASCONCELOS RIATO e
PATRICIA LANDIM

Coreografo: ADRIANO VASCONCELOS RIATO
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ELEIÇÕES 2012

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

ROBERTO PASQUINI
VEREADOR MAIS VOTADO

GERSON ZANUSSO
PREFEITO ELEITO

O poeta mineiro Carlos
Drummond de Andrade
(1902 – 1987) é um dos no-
mes mais lembrados da lite-
ratura brasileira, quem sabe
todos conhecem o inicío do
seu poema: ‘José’ que nos
diz: “E agora, José? A festa
acabou...”

Parafraseando Drum-
mond, “E agora, Gerson? A
eleição acabou...”, porém
ainda não é esse trecho do
poema que me chama a
atenção mas sim ainda na
primeira estrofe quando o
poeta diz: “Você que é sem
nome..., que ama, protes-
ta?”. Quando o autor escre-
veu essas frases ele referia a
sua vida, na década de 40.
Passados 72 anos remeto ao
poeta para um reflexo da
votação do dia 07 de outu-
bro.

Em uma análise das elei-
ções anteriores de Nova Es-
perança em 1996, José Be-
natti (PMDB) foi eleito com
6.678 votos ou 48,24% dos
votos válidos. Em 2000, Ger-
son Zanusso (PSC) foi eleito
com 5.301 votos ou 34,43%
dos votos válidos. Já em
2004, Maly Benatti (PSDB)
foi eleita com 7.890 votos ou
49,92% dos votos válidos.
Nas eleições de 2008, Maly
Benatti (PMDB) reelegeu
com 7.436 votos ou 46,47%
dos votos válidos. E agora,
Gerson Zanusso (PSD) é elei-
to com 9.728 votos ou
58,87% dos votos válidos.

A votação de 2012 supe-
rou todas as eleições anteri-
oes aqui citadas. É obvio que
o número de eleitores era me-
nor porém a porcentagem de
votos válidos  deve ser consi-
derada, e o leitor pode obser-
var que é difícil o candidato
conquistar mais que 50% do
eleitorado, fato que Gerson
Zanusso conseguiu na vota-
ção de 07 de outubro.

O resultado reflete a soma
de muitas coisas: populari-
dade, carisma, organização
de grupo, força política e
muita articulação nos bas-
tidores. Em 2000 quando
Gerson Zanusso ganhou
pela primeira vez o comen-
tário da época foi que hou-
ve uma divisão do grupo po-
lítico da situação, pois na-
quela eleição, Silvio Chaves
(PMDB) disputou a eleição
fazendo 3.465 votos ou
22,51% dos votos válidos e
José Benatti (PSDB) 4.119
votos ou 26,75% dos votos
válidos. A matemática das
eleições em 2000 era que Be-
natti e Silvio juntos somari-
am mais de 7.500 votos.

Em 2004 houve nova-
mente a união do grupo que
manteve Maly Benatti na
prefeitura por dois manda-
tos, esse último que se en-
cerra no dia 31 de dezem-
bro. O que aconteceu que os
mais de 7.000 votos do gru-
po reduziram aos 4.905 vo-
tos ou 29,68% dos votos váli-
dos obtidos por Junior Moser
(PSDB) já que o grupo apa-
rentemente é o mesmo? A
mesma pergunta cabe a Mo-
acir Olivatti (PPS) que em
2004 obteve 7.140 votos ou
45,17% dos votos válidos e
nesta eleição caiu para 1.150
votos ou 6,96% votos válidos.

Em 2004 Moacir Olivatti
teve o apoio dos seguintes
partidos:  PTB / PSL / PSC /
PPS / PFL/ PHS, já Maly Be-
natti foi eleita com a ajuda
de: PSDB / PMDB / PL / PV.
Alguns partidos mudaram a
sigla mas seus líderes conti-
nuam os mesmos. O PTB e o
PSC  que estiveram juntos
com Olivatti em 2004, nesta
eleição apoiáram Junior Mo-
ser (PSDB) juntamente com
o PMDB e PV. Já o PSL e o
DEM  antigo PFL juntamen-

joseantoniorc@ig.com.br
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E agora, Gerson?
te com o PR antigo PL apoi-
áram Gerson Zanusso. Dos
apoios a Moacir em 2004 so-
brou o PHS e acrescentou o
apoio do PT e PP.

Alguns nomes se desta-
cam nesta vitória de Gerson
Zanusso como novos estra-
tegistas políticos de Nova Es-
perança, o empresário
Eduardo Pasquini que após
inúmeros embates na justi-
ça pela presidência do PSDB
com o objetivo de assegurar
sua candidatura optou por
apoiar a candidatura de Ger-
son e Fabio, candidatura
essa que ganhou as ruas já
em agosto, além dele, Lean-
dro Cardoso, Bel Cardoso,
Edson Elias de Andrade,
Roberto Pasquini e inúmeras
pessoas que coordenaram a
campanha.

O fato é que o grupo que
tem como grande líder o ex-
deputado Basílio Zanusso
saiu fortalecido desta eleição
com uma votação expressi-
va. Na eleição de 2008 o PR
(Partido da República) que é
presidido pelo advogado Ed-
son Elias de Andrade ajudou
a eleger a prefeita Maly. O
vice-prefeito de Gerson Za-
nusso, advogado e vereador
Fabio Yamamoto também
pertencia ao grupo da situa-
ção e hoje é oposição. Lean-
dro Cardoso e Bel Cardoso
já no final do primeiro man-
dato da atual administração
romperam com o grupo e co-
meçaram a montar um novo
grupo de oposição em Nova
Esperança. Eduardo Pasqui-
ni um grande articulador,
também é um dos nomes que
saí vitorioso deste pleito com
uma vantagem, quem sabe
até para uma disputa para
a Câmara Federal em 2014,
já que possui amizade com
o deputado estadual Evan-
dro Junior e existe a possibi-
lidade de uma “dobradi-
nha”, Pasquini tem livre
acesso com o governador
Beto Richa e terá o apoio do
prefeito Gerson Zanusso em
sua eventual campanha.

E agora, Gerson? 9.728
votos, a responsabilidade é
enorme diante do povo de
Nova Esperança.

Por melhor que tenha tra-
balhado uma administra-
ção, asfaltando ruas, pro-
porcionando infraestrutura,
construído e reformando es-
colas, investindo em todas as
áreas que as pessoas so-
nham e necessitam, se o lado
humano para operacionali-
zar com um atendimento de
qualidade e pessoas compro-
metidas e dedicadas em al-
gum momento pecou, a po-
lítica tende a se misturar
com o futebol e a ser igual
ao meu Palmeiras que não
joga com a mesma raça e
vontade que o vi jogar em
93/94 mas apenas cumpre
tabela e luta para não ser
rebaixado...

A diferença é que no fu-
tebol os torcedores gritam,
vibram, os mais exaltados
xingam mas não entram em
campo, já na política quem
sabe o poema bem traduz:
“Você que é sem nome...,
que ama, protesta?”. As pes-
soas consideradas “anôni-
mas”, amam também e pro-
testam no voto pela mudan-
ça... e após o resultado das
urnas fica a pergunta: E ago-
ra, Gerson? Acabou a políti-
ca e você foi aprovado nas
urnas com a maioria dos vo-
tos. Aos 6.796 eleitores que
optaram por outros candida-
tos parabéns pela escolha
pois a democracia é isso, é a
liberdade de escolha. Nova
Esperança após a eleição é
apenas uma, a soma de for-
ças fará esta cidade cada dia
melhor.

“Toda alma esteja sujeita às autoridades
superiores; porque não há autoridade que não

venha de Deus; e as que existem foram ordenadas
por Deus”. Romanos 13:1

FÁBIO YAMAMOTO
VICE PREFEITO

CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA
ESPERANÇA OBTÉM RENOVAÇÃO DE 77,77%

 Décimo Caetano (PSDB), Luiz Longhin – Poca,  Xandi Zacharias (PMDB) e
Dorival Boreggio (PSD) não se reelegeram. Da atual legislatura, apenas Graça

Bordim (DEM) e Professor Cláudio (PMDB) permanecem.

VEREADORES ELEITOS PARA
A LEGISLATURA 2013/2016

Alex Fernandes França

alexnoroeste@hotmail.com

A
 composição da Câ-
mara de Nova Es-
perança, que pos-

sui 09 cadeiras,  vai apre-
sentar 07 novos verea-
dores para a próxima le-
gislatura. Esta nova Câ-
mara está altamente mo-
dificada. O número re-
presenta um índice de
77,77% de renovação.
Da atual legislatura per-
maneceram apenas os
vereadores Cláudio de
Brito (PMDB) e Graça
Bordim (DEM).

Décimo Caetano
(PSDB), Luiz Longhin –
Poca e Xandi Zacharias
(PMDB) e Dorival Bore-
ggio (PSD) não se reele-
geram. Não disputaram
o cargo Júnior Alberton
(DEM) além de Fábio
Yamamoto (DEM) can-
didato a vice vitorioso
na Chapa de Gerson Za-
nusso (PSD) e Vera Bo-
regas Santini (PT) can-
didata a vice-prefeita da
chapa com Moacir Oli-
vatti (PPS). Os evangé-
licos elegeram 02 no-
mes. Graça e Issamu, da
Batista Ebenézer e As-
sembleia de Deus, res-
pectivamente. Um caso
curioso foi o de Boreg-
gio que com 715 votos
(4,37%), sendo o quin-
to mais votado, mas
que por causa das re-
gras de proporcionali-
dade, acabou não en-
trando na lista dos elei-
tos. A base aliada do
novo prefeito Gerson Za-
nusso fez 04 vereadores:
Roberto Pasquini, Pedro
Paulo e Graça Bordim
(DEM) e Issamu Ko-
bayashi, do PSD.

Roberto Pasquini
DEM - 1.191 votos

(7,29%)

Pedro Paulo
DEM - 1.155 votos

(7,07%)

Graça Bordim
DEM - 748 votos

(4,58%)

Issamu Kobayashi
PSD - 720 votos

(4,41%)

Eurides Fernandes
PSDB - 692 votos

(4,23%)

Salvaterra
PMDB - 563 votos

(3,44%)

Moyses da Copel
PPS - 547 votos

(3,35%)

Dirceu Trevisan
PSC - 496votos

(3,03%)

Professor Claudio
PMDB - 434 votos

(2,66%)
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“Nós temos inúmeros desafios a serem enfrentados em
Nova Esperança, e sem dúvida um dos maiores é em relação
à Saúde Pública”, declara o prefeito eleito Gerson Zanusso

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Z
anusso diz que irá abrir
às portas do gabinete do
prefeito à população, com

foco no desenvolvimento hu-
mano e social a partir das fa-
mílias da cidade, zona rural e
dos distritos: Barão de Luce-
na e Ivaitinga.

Gerson Zanusso, filho de
Pedro Zanusso e Filomena
Monaro Zanusso. É casado
com Mirian Cecconi Zanusso.
Da feliz união, vieram os filhos
Giuliano, casado com Luciana
Colosio e pais de Pietra; Gui-
lherme, casado com Patricia
Santos e pais de Gabriela e
Gerson Junior, casado com
Danielle Radade e pais de
Davi.

Gerson é técnico em conta-
bilidade e foi diretor da Esco-
la Técnica de Comércio. Pre-
sidiu o Lions Clube de Nova
Esperança onde juntamente
com alguns amigos, vieram a
fundar a APAE, onde também
atuou como Presidente.

Trabalhou por muitos anos
como Despachante Oficial do
Detran. Foi chefe da 18ª Cire-
tran, durante 10 anos aproxi-
mados.

Entre 2001 a 2004, foi elei-
to Prefeito de Nova Esperan-
ça, tendo uma administração
marcada pela promoção de
ações públicas mais expressi-
vas nas áreas da Saúde, Edu-
cação, Assistência Social, pri-
orizando setores vitais na Agri-
cultura e Obras Públicas. Sua
administração municipal ficou
registrada por sanear as enor-
mes dívidas deixadas para o
município pela administração
que o antecedeu e por haver
concluído seu mandato dei-
xando como legado significa-
tivo montante nos cofres pú-
blicos, tendo Nova Esperança
constado entre os 10 municí-
pios brasileiros (consideran-
do-se dados relativos a arreca-
dação e população), com os
melhores índices de recursos
financeiros deixados em caixa
pelo prefeito.

Fábio Yamamoto, é o vice-
prefeito com Gerson Zanusso.
Filho de Jorge Yamamoto (de
saudosa memória) e Maria Izue
Yamamoto, vem de numerosa
família e tem 37 anos de ida-
de. É Advogado pós gradua-
do em Direito do Estado, com
ênfase em Direito Administra-
tivo. Nascido em Nova Espe-
rança, aqui concluiu seus estu-
dos até ingressar na faculdade
de Direito. É atirador do Tiro
de Guerra turma 1993 e residiu
no Japão por 1 ano e meio, onde
trabalhou como operário inspe-
tor de vidro. No ano de 2005,
voltou ao Japão para participar
do Programa de Lideranças Jo-
vens Nikeis da América Latina,
tendo participado das palestras
nas cidades de Tókio, Kyoto e
Hiroshima. Foi eleito vereador
por duas legislaturas, tendo
exercido o cargo de Presidente
do Legislativo nos anos de
2009/2010. É presidente licen-
ciado da ACENE, e já exerceu
o cargo de Procurador da As-
sociação dos Sericicultores de
Nova Esperança.

Jornal Noroeste - O
que o credenciou a ser
prefeito?

Gerson Zanusso - O que

nos credenciou a por nosso
nome à disposição para ser
prefeito, primeiro, é a vonta-
de de fazer. Segundo, é o apoio
que estou recebendo da popu-
lação, graças à expressiva vo-
tação obtida pois  ninguém vai
governar uma cidade como
Nova esperança sozinho, que-
ro governar com um grupo de
pessoas e, acima de tudo e o
principal, com o povo, se o
povo quiser, esse será o maior
credenciamento que habilita
qualquer pessoa a ser o pre-
feito de Nova esperança . Mi-
nha história de vida está mar-
cada pela trajetória de serviços
que minha família vem pres-
tando à nossa comunidade e
região. No ano de 1951, quan-
do meus pais aqui chegaram,
eu contava 7 anos de idade.
Na criação do município, em
1952, tudo estava por fazer,
especialmente combater a ero-
são urbana que ameaçava en-
golir parte da cidade. Meu pai,
Pedro Zanusso, de saudosa
memória, foi eleito Prefeito
Municipal para a gestão 1957/
1960, lutando bravamente para
estruturar nossa cidade para o
progresso que tanto ansiáva-
mos. No ano de 1960, meu ir-
mão Basílio Zanusso foi eleito
vereador por Nova Esperança
e em 1971 foi eleito Deputado
Estadual, posição que mante-
ve por 32 anos consecutivos,
durante 8 mandatos. Em 2001,
fui eleito Prefeito Municipal,
juntamente com o vice-prefei-
to Carlos Rigonato, um parti-
cular amigo, que nos ajudou a
gerir o município na gestão
2001/2004. Dessa maneira que-
ro ilustrar a minha convivên-
cia com a Administração Mu-
nicipal, tendo aprendido com
meus familiares a valorizar
cada morador, provendo con-
dições dignas de vida.

Na gestão 2001/2004 reali-
zamos uma administração po-
sitiva, embora enfrentando
grandes adversidades ao assu-
mir. Salário dos Servidores
Municipais atrasado; Compro-
missos financeiros com forne-
cedores e comerciantes não
quitados, a Prefeitura sem cre-
dibilidade para adquirir o bá-
sico necessário para tocarmos
a administração; Veículos e
maquinários em péssimas con-
dições de manutenção; Ruas
e avenidas esburacadas; enfim
foram 2 longos anos sem ter-
mos capacidade de endivida-
mento para obtenção de em-
préstimos na Secretaria Esta-
dual de Desenvolvimento Ur-
bano, porque a administração
anterior havia comprometido
nossas finanças.

Ao concluir nosso primei-
ro mandato, entregamos aos
sucessores uma nova realida-
de. As dívidas encontradas
foram quitadas, os pagamen-
tos dos fornecedores pagos em

dia, veículos e máquinas recu-
perados, funcionários públi-
cos com salários em dia e uma
atenção muito especial aos dis-
tritos de Barão de Lucena e
Ivaitinga. A Saúde Pública foi
priorizada e havia então aten-
dimento médico acessível,
medicamentos, ambulâncias e
muita atenção as necessidades
básicas da população. Perto de
um milhão de reais foram dei-
xados em caixa e nossa credi-
bilidade junto aos órgãos fi-
nanciadores do Estado e União
restaurada. Nossa capacidade
de obtenção de empréstimos
junto ao governo estadual foi
de zero, quando iniciamos a
gestão. Naquela ocasião o or-
çamento municipal era de 12
milhões, nos dias de hoje a
previsão chega em torno de 45
milhões. Se com dificuldades
administramos com dignidade
e honra, com recursos pode-
remos fazer muito mais.

Tenho compromisso com a
verdade, disposição para o tra-
balho, e principalmente capa-
cidade e honestidade para ad-
ministrar a nossa cidade com
responsabilidade no controle
dos gastos públicos. Transpa-
rência e muita dedicação, pro-
movendo ações públicas com
qualidade que nosssa popula-
ção merece, principalmente
nas áreas da SAUDE, Educa-
ção, agricultura, meio ambien-
te, obras e infra-estrutura, ge-
ração de empregos, esporte,
lazer, segurança e assistência
social.

JN - Qual será o pri-
meiro ato do Senhor
como Prefeito?

GZ - Nós temos inúmeros
desafios a serem enfrentados
em Nova Esperança, e sem dú-
vida um dos maiores é em re-
lação à saúde pública. A área
da saúde exige uma atenção es-
pecial, é um problema que
vem se agravando nos últimos
anos. Investiremos na preven-
ção de doenças, acabando tam-
bém com a fila de espera de
atendimento e exames médi-
cos. Não faltarão medicamen-
tos básicos e de uso contínuo
nos prédios colocados a dis-
posição da saúde de nossa
população.

A solução é: menos tempo
de espera, mais eficiência e
rapidez no atendimento. An-
tes de construir novos prédi-
os relacionados a saúde, a Pre-
feitura precisa fazer funcionar
bem o que já existe, através de
uma nova política de saúde.

Vamos abrir as portas do
gabinete do prefeito à popula-
ção, com foco no desenvolvi-
mento humano e social a par-
tir das famílias de nossa cida-
de.

Vamos investir na recupe-
ração asfaltica e pavimentação
de ruas sem asfalto, criaremos

as equipes tapa buraco, para
que possamos manter nossa
malha asfaltica em perfeito es-
tado de conservação.

Nova Esperança necessita
de respostas imediatas. Uma
delas é uma nova Política Ad-
ministrativa. Vamos compor
uma equipe com o perfil e o
sentimento de respeito pelo
povo de Nova Esperança, que
nos ajude a viabilizar nossos
projetos. Vamos moralizar a
máquina pública, fechando
todas as possibilidades para
aqueles que se aproveitam da
Prefeitura para desviar recur-
sos. Além dessas medidas, es-
taremos criando o Conselho
da Cidade, para sugerir e fis-
calizar a gestão política de de-
senvolvimento do município.
Este Conselho vai estar com-
posto por representantes de
todos os setores da população,
garantindo a igualdade de di-
reitos e oportunidades para
todos!

JN - Quais os maiores
problemas da cidade
hoje?

GZ - Na verdade são vári-
os, mas um dos maiores pro-
blema que precisamos resolver
de  imediato é saúde da popu-
lação, que está um caos. As
pessoas gastam horas para se-
rem atendidas no Hospital e
nos postos de saúde e na mai-
oria das vezes voltam para casa
sendo mau atendidas ou sem
os  medicamentos que tanto
necessitam.  Também quere-
mos priorizar a educação no
município, seja ela fundamen-
tal, seja profissionalizante. A
valorização do profissional e
dos trabalhadores na educação
é meta para melhorar ainda
mais a qualidade já reconhe-
cida pelo IDEB.

Atrair novas empresas, atra-
vés da modernização do Par-
que Industrial se faz urgente
para o desenvolvimento da ci-
dade e consequentemente a
criação de novos empregos.
Vejo que Nova Esperança per-
deu os melhores anos de cres-
cimento econômico do Pais,
precisamos atrair novas em-
presas para o município, não
podemos deixar nossos traba-
lhadores levantar de madruga-
da para se deslocar até outros
municípios para trabalhar, te-
mos que ter empresas fortes
aqui gerando empregos para
manter nossos trabalhadores
aqui e com isso fortalecendo
nosso comercio. Outro proble-
ma a ser atacado é a formação
da mão de obra qualificada, se
queremos novas empresas, te-
mos que e buscar a instalação
de Escola Profissionalizante
para que possamos oferecer
esta mão de obra.

Temos uma vocação essen-
cialmente agrícola, que carece
de diversificação. Implementar

programas de atenção á famí-
lia rural, trazendo novas pos-
sibilidades no aumento da ren-
da familiar e melhorar as con-
dições de vida do trabalhador
diarista é um problema para
enfrentamento imediato.

A acessibilidade a sede do
município para os moradores
da áreas e da vila rural através
de acostamento e ciclovias, e
a segurança para as famílias
atravessarem as rodovias atra-
vés de passarelas também são
problemas que precisam de
atenção urgente.

Junto com a ACINE, quere-
mos resolver a dificuldade do
estacionamento na área comer-
cial, alem de reubanizar as áre-
as centrais da cidade. Precisa-
mos investir novamente no
esporte, viabilizando a estru-
tura necessária para a pratica
de todos os esportes, nossa
cidade sempre foi referencia na
pratica de vários esportes, coi-
sa que não vem mais acontecen-
do, temos que investir na cons-
trução de campos de futebol
suíço e promover campeonatos
para nossos atletas. Um outro
problema grave que temos que
resolver de imediato é a violên-
cia que cerca nossas famílias,
as drogas que matam nossas
crianças e jovens, a epidemia
do crack, tudo precisa ser en-
frentado, e só com muita força
de vontade e apoio da popula-
ção poderemos resolver este
problema.

A meu ver, no que for pos-
sível e com a força da mobili-
zação comunitária, vamos lu-
tar para redirecionar o orça-
mento da cidade para as ques-
tões que a população mais ne-
cessitada precisa.

Descaso com o desenvolvi-
mento econômico (Comércio e
Industria) – Investimento de
qualidade, incentivando o
crescimento do comércio, dos
prestadores de serviços e das
empresas. Devemos melhorar
a infra-estrutura dos Parques
Industriais.

JN - Qual foi a sua prin-
cipal proposta de cam-
panha, que agora deve-
rá se cumprir?

GZ - O comprometimento
da administração municipal
para com as necessidades das
familias de nossa cidade, vol-
tado ao bem-estar e a preocu-
pação em investir na qualida-
de de vida. Investiremos, em
primeiro lugar, no ser huma-
no, atendendo suas necessida-
des na área da habitação, edu-
cação, assistência social, saú-
de, geração de emprego e ren-
da a toda faixa etária, porque
esta é nossa prioridade de nos-
so governo.

Transformaremos nossa ci-
dade, com foco no desenvol-
vimento humano e social a
partir da escola e creches, que

é um local privilegiado de for-
mação para a cidadania de
nossas crianças e jovens. Ofe-
recendo atividades esportivas,
culturais, educativas e de la-
zer, incentivando o convívio
social e fortalecimento da auto-
estima de nossos munícipes.

Queremos harmonizar três
propostas de governo munici-
pal. Na primeira delas iremos
executar as ações municipais
para o primeiro ano de man-
dato, o chamado Projeto Ope-
racional. Paralelamente, vamos
estabelecer o Plano de Gover-
no Estratégico, elencando as
prioridades para os próximos
quatro anos, concluindo com
o Planejamento Estratégico do
Município, uma direção admi-
nistrativa empresarial para a
próxima década.

Nosso objetivo número um:
Oferecer a população de Nova
Esperança uma qualidade de
vida mais adequada e de lon-
go prazo. Priorizar a todos,
focar o menos privilegiado!

JN - Por que o eleitor
votou no Gerson?

GZ - Nestas eleições, dife-
rentemente das anteriores, sur-
giram fatos e acontecimentos
políticos que mudaram os ru-
mos de nossas pretensões ini-
ciais. Há alguns meses traba-
lhávamos a possibilidade de
reunir vários partidos de opo-
sição a atual administração,
com um candidato a Prefeito
de consenso. Somente após as
convenções ao final do mês de
Junho passado, fui convocado
por amigos e companheiros de
vários partidos políticos para
disputar as próximas eleições
de 07 de Outubro, na condi-
ção de candidato a Prefeito
Municipal. Consultei meus fa-
miliares e com o apoio dos
companheiros e cidadãos,
aceitei o honroso convite. Na-
quela ocasião as lideranças dos
partidos que formam nossa
coligação indicaram, por una-
nimidade, o nome do ilustre
vereador Fábio Yamamoto para
ser nosso candidato a Vice Pre-
feito. O jovem advogado, ve-
reador com grande experiên-
cia na administração munici-
pal, membro da numerosa, pi-
oneira e honrada família Yama-
moto, a qual tem em sua his-
tória relevantes serviços pres-
tados ao desenvolvimento de
nossa cidade, veio completar
com sua inteligência e incan-
sável vontade, nossa disponi-
bilidade em servir ao povo de
Nova Esperança na próxima
administração. Creio que o
desejo de mudança prevale-
ceu, basta ver a expressiva
votação obtida por nós

JN - Existe algo mais
que o senhor acha im-
portante acrescentar?
Fique à vontade

GZ - Agradeço ao espaço
concedido pelo Jornal Noroes-
te. Tenham certeza de que va-
mos governar para todos, in-
distintamente de quem quer
que tenha votoado.Sabemos
que o município passa por
desafios políticos, sociais, am-
bientais, financeiros e na sua
forma de gestão. Assim, que-
remos pensar estrategicamen-
te, agir operacionalmente e ge-
rir competentemente. Vejo que
Nova Esperança perdeu os me-
lhores anos de crescimento
econômico do Pais, precisa-
mos atrair novas empresas
para o município, não pode-
mos deixar nossos trabalhado-
res levantar de madrugada
para se deslocar até outros
municípios para trabalhar.

É fundamental que haja res-
peito  por cada cidadão, de tal
maneira que o resultado das
eleições por nós obtido venha
a beneficiar a todos.

Finalizo citando a Bíblia
Sagrada, Salmos 33;12: “Feliz
a nação cujo Deus é o Senhor,
e o povo que ele escolheu para
sua herança”.

“Transformaremos
nossa cidade,
com foco no
desenvolvimento
humano e social
a partir da escola
e creches, que é
um local
privilegiado de
formação para a
cidadania de
nossas crianças e
jovens”.
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ENTREVISTA PREFEITO ELEITO

Candidato vitorioso
nas eleições
municipais deste ano
para prefeito, com
9.728 votos ou seja,
58,87% dos votos
válidos,  Gerson
Zanusso que tem
como vice-prefeito
Fábio Yamamoto,
concedeu entrevista
exclusiva ao Jornal
Noroeste
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Jornal Noroeste recepciona prefeitos eleitos
da região e vereadores de Nova Esperança

N
a noite de 09 de
outubro, terça-
feira, no Bistro

Gourmet, o s direto-
res do Jornal Noroes-
te, Alex Fernandes
França, José Antonio
Costa e Osvaldo Vi-
dual, recepcionaram
em alto estilo prefeitos
eleitos da região para
um jantar de confra-
ternização. Além do
prefeito eleito de Nova
Esperança, Gerson Za-

nusso, Floraí-Fausto
Herradon, Uniflor-An-
tonio Zanchetti Neto,
Alto Paraná-Dr. Clau-
dio Golemba, Atalaia-
Fábio Vilhena, Cruzei-
ro do Sul-Ademir Mu-
lon, Pres. Castelo
Branco-Gisele Faccin,
também participaram
do evento acompa-
nhados de seus vices-
prefeitos.

O evento que pro-
moveu um interação

entre os novos prefei-
tos eleitos que se des-
contraíram em longas
conversas, contou
com a presença tam-
bém de todos os vere-
adores eleitos em
Nova Esperança: Dirceu
Trevisan, Roberto Pas-
quini, Issamo Ko-
bayashi, Salvaterra,
Professor Claudio, Gra-
ça Bordim, Pedro Pau-
lo, Moisés da Copel e
Eurídes Fernandes.

Prefeito reeleito de Alto Paraná, Dr. Cláudio Golemba com sua
esposa Madalena e sua filha Danuta

Prefeito reeleito de Uniflor, Antônio Zanchetti Neto
e seu vice Reginaldo Pacheco de Sá Prefeito eleito de Atalaia, Fabio Vilhena com sua esposa Carla

Prefeito eleito de Floraí, Fausto Eduardo Herradon
com seu vice Maurílio Marangoni

Prefeito eleito de Cruzeiro do Sul,
Ademir Mullon com seu vice César Sugigan

Prefeita eleita de Presidente Castelo Branco, Gisele Potila
Faccin com seu vice Luiz Trolez

 Vereador Roberto Pasquini Vereador Pedro Paulo Vereadora Graça Bordim

Vereador Issamu Kobayashi Vereador Eurides Fernandes Vereador Salvaterra

Vereador Moyses da Copel Vereador Dirceu Trevisan  Vereador Professor Cláudio

Prefeito
eleito de
Nova
Esperança,
Gerson
Zanusso
com seu
vice Fabio
Yamamoto
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