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ACINE promove evento que marca os seus 53 anos de
fundação e empossa diretoria para o biênio 2012/2014
D

urante grandioso jan-
tar acontecido na
noite de sábado, 26

de maio, no Salão de Fes-
tas do Buffet Rosa de Ouro,
a ACINE  comemorou os
53 anos de fundação da
Entidade no dia 3l de maio
e na presença  de toda a di-
retoria, personalidades
políticas, empresariais e
sociais, parceiros e demais
convidados, empossou a
nova diretoria para o biê-
nio 2012/2014, tendo o
empresário Mauro Cere-
zuela como presidente da
ACINE, a empresaria Sô-
nia Marina Caeiro presi-
dente da ACINE Mulher e
o empresário André Fras-
sati, como presidente da
ACINE Jovem.

Após o termo de posse
dos novos diretores, Jean
Flávio Zanchetti, que en-
tregava o cargo de presi-
dente, fez um breve relato
de sua atuação frente à
ACINE, durante os 4 anos
de sua gestão, em momen-
to algum de seu breve dis-
curso Jean usou o termo “eu
fiz”, pois segundo ele “nin-
guém consegue realizar
nada sozinho”, agradecen-
do assim, sua equipe, as
parcerias com a Prefeitura
Municipal, Câmara e Sicre-
di, que foram imprescindí-
veis para tantas conquistas.

Ao encerrar Jean Flávio
Zanchetti, deixou um pen-
samento que foi muito aplau-
dido por todos os presentes
“Os omissos e os covardes

Mauro Cerezuela, Presidente da ACINE, Sônia Marina Caeiro, Presidente da
ACINE Mulher e André Frassati, Presidente da ACINE Jovem

não escrevem a história”.
Por sua vez o presiden-

te empossado Mauro Cere-
zuela ressaltou frente à
sociedade empresarial
presente, o compromisso
de trilhar nesse caminho
de sucesso, e o empenho
de toda a equipe em prol
de uma ACINE  que tem a
responsabilidade de ser
uma das mais atuantes na
região noroeste do Paraná.

FOTOS: RAPHAEL GUIMARÃES
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ENTRELINHAS
***Ainda tem pais que são favoráveis que alunos usem os celula-

res em sala de aula, alegando que fica mais fácil a comunicação e
saber o paradeiro de seu filho. Que absurdo!!!***Ao amigo Renato e
sua esposa D. Irene, grandes companheiros de jornadas no Clube
Campestre Capelinha, ficaram registrados nos corações de minha fa-
mília e demais amigos que conviveram com o casal, a saudade dos
bons momentos vividos. Às filhas, Rachel e Rosana, genros e netos,
nossos mais sinceros pesares pelo fatídico acontecimento*** Para-
béns ao atleta Cleiton Cezário Abraão – O “Nardo” pelas conquistas
de duas medalhas de ouro nos Jogos Abertos Brasileiros, acontecidos
em Vitória, no Espírito Santo*** “Liberdade, essa palavra que o so-
nho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém
que não entenda” – Cecília Meireles (1901/1964)

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

OPINIÃO DO BLOG
Que pena Manezinho!
Na edição deste blog há algu-

mas edições passadas, comenta-
mos  o pedido de uma leitora que
prefere não ser identificada, sobre
a  falta de cobertura no ponto de
ônibus na Av. Brasil, ao lado da
Igreja Matriz, ficando os usuários
expostos às mais variadas intem-
péries  como sol e chuva. O Diretor
do Departamento de Obras Mane-
zinho tomando conhecimento da
notícia nos informou que havia
providenciado uma cobertura mo-
derna para o local pois também
viu a necessidade de resolver  a
questão. Na hora de colocar a co-
bertura que já estava em cima do
caminhão, eis que a proprietária
da calçada não permitiu que se
colocasse tal melhoria, alegando
que ali poderia ser usado para en-
contros de marginais, vândalos,
uso de drogas e até atos libidino-
sos. Temos que respeitar o seu di-
reito. Apesar de seu muro ser alto,
hoje ainda se encontra com fre-
qüência camisinhas em seu quin-
tal. Como moramos num país de-
mocrático, Manezinho contra ar-
gumentou mas não teve jeito. Le-
vou toda a cobertura para a gara-
gem do seu departamento pensan-
do numa nova solução. Que pena
Manezinho! Gostaria de que os
leitores comentasse esse assunto
na internet.

Lula: momento difícil
Desde que deixou o governo, o

ex-presidente Lula se empenha em
apagar da história o capitulo do
mensalão. O esquema de mensa-
lão dos petistas era para compra
de apoio de parlamentares, ganhar
simpatias e abastecê-los para fu-
turas campanhas políticas, abriu
uma brecha  de imoralidade sem
tamanho no governo de Lula. O
STF (Supremo Tribunal Federal )
vai julgar ainda neste primeiro se-
mestre os 36 réus do escândalo
conforme quer o ministro Gilmar
Mendes que  diz ter sofrido uma
proposta indecorosa por parte de
Lula em Brasília no dia 26 de abril
último, que solicitou que o men-
salão só fosse julgado depois das
eleições municipais onde o PT quer
conquistar mais de mil prefeituras..
O julgamento agora poderia atra-
palhar os planos do PT que tem
em José Dirceu o cabeça da orga-
nização do mensalão. Como seis
dos atuais ministros foram nome-
ados por Lula, o ex-presidente se
sente no direito de comandar as
ações. O constrangimento dos mi-
nistros quando se  fala no assun-
to é muito grande.

Uso de celulares nas escolas
Em Maringá duas escolas da

rede pública vão servir de base
para a implantação da regulamen-
tação do uso de celulares na sala
de aula até o final de ano.  Após a
avaliação dos resultados, outros
regulamentos poderão surgir como
atrasos, uso de uniformes e danos
ao patrimônio. O assunto está sen-
do tratado pelo Núcleo Regional
de Educação daquela cidade, en-
volvendo também professores, pais
de alunos, conselho tutelar, etc. A
idéia é fazer um regimento único
para as escolas públicas das 25
cidades abrangentes do Núcleo.
Aliás, a Secretaria de Educação do
Estado já deveria ter tomado pro-
vidências urgentes principalmen-
te sobre a questão do celular, para
evitar que cinco minutos antes de
terminar a aula, o celular de al-
gum aluno receba  uma chamada
e toca a música: “ Eu quero tchu,
eu quero tcha”, provoque uma
gargalhada terrível, acabando com
aula, como aconteceu  numa es-
cola em Maringá. Opinião: Vai ser
uma boa essa conduta, afinal de
contas o aluno precisa aprender
a obedecer as normas da insti-
tuição onde estuda e saber que
o uso do celular atrapalha o bom
andamento de uma classe em
aula. Opine sobre esse tema no
blog na internet.

A força do Blog
Na Escócia, uma menina de 9

anos de nome Martha, começou a
fotografar escondida os lanches e

refeições que vinham na merenda  de
sua escola. Ela viu tanto erro na ali-
mentação, tanto em qualidade como
em quantidade, inclusive corpo es-
tranho como fios de cabelo. A meni-
na disse a seu pai que queria que as
pessoas tomassem conhecimento do
assunto, inclusive mostrar as irre-
gularidades dos lanches e pratos ser-
vidos pela merenda através das fotos
com comentários de sua autoria. Seu
pai criou um blog e dentro de pouco
tempo já havia mais de um milhão
de acessos. A escola e o governo to-
maram conhecimentos e trataram
imediatamente de mudar a merenda
dentro dos padrões exigidos, atende-
ram os pedidos da garota e melho-
rando em muito a sua qualidade. Tai
o que um  blog é capaz!

COISAS DO COTIDIANO
· Aqui e lá. Em São Paulo quatro

adolescentes roubaram um carro e
foram perseguidos pela polícia. Ao
fugirem, bateram o carro num poste
e morreram os quatros;

· Motorista de um carro-forte fu-
giu com um malote de R$390 mil em
São Paulo. Fazia quatro anos que
trabalhava na empresa;

· Ioga hormonal é a nova onda
para terapia de mulheres com TPM  e
menopausa;

· Inadimplência está aumentan-
do em conseqüência do crédito fácil.
As pessoas estão gastando mais do
que ganham;

· Dilma veta 12 pontos  e faz 32
modificações do Código Florestal.

· E a FIFA quer acabar com as
decisões por penalidades

· Uma notícia que está movimen-
tando o meio político novaesperan-
cense é o convite do PT para o colega
diretor deste Jornal, Alex França, cujo
pai Osvaldo França (de saudosa
memória) foi vereador em Alto Para-
ná, ser candidato a uma das vagas à
Câmara Municipal de Nova Esperan-
ça. Esta Câmara, ao que tudo indica
vai sofrer uma renovação jamais vista
na cidade, com certeza sua eleição
promete marcar um novo ciclo. Vá
em frente Alex. Conte com o apoio
desse seu amigo!

Cai a Mortalidade Materna
Segundo o Ministério da Saúde,

a mortalidade materna caiu de 2010
para 2011 em 21%. É um resultado
muito expressivo afirmou o ministro
da pasta Alexandre Padilha. Uma das
causas dessa melhora, segundo o
ministro, é a expansão do pré-natal.
Em nosso município, os pré-natais
feitos pelas equipes do Programa
Saúde da Família (PSF) trouxeram
uma significativa melhora em todos
os sentidos para as gestantes que,
por sua vez, estão muito satisfeitas
pelos trabalhos das equipes.

Economia: Fusão Azul e Trip
A companhia aérea Trip confir-

mou a  união com a Azul em um
comunicado distribuído a seus fun-
cionários. Com a fusão, será criada
uma empresa controladora das dias
empresas que receberá o nome de
Azul Trip S:A Há cerca de seis meses
o assunto entre as empresas estava
sendo tratado. Como juntas pode-
rão crescer mais,  é meta da nova
empresa ter  120 aviões até o final do
ano, com 840 voos diários em 234
rotas, interligando 96 cidades brasi-
leiras. Será 14,23% do mercado do-
méstico que a nova empresa absor-
verá.

Efeito Xuxa
Após a Rainha dos Baixinhos ter

se manifestado publicamente sobre
o fato dela ter sido abusada sexual-
mente em sua infância/adolescência,
aliás um depoimento de muita cora-
gem por se tratar de uma personali-
dade famosa, quebrando um silên-
cio de vários anos, Xuxa abriu um
espaço para outras pessoas se ma-
nifestarem, denunciando abusos
sexuais na infância, em ambos os
sexos. Mais de 113 mil telefonemas
já foram registrados, denunciando
tal ocorrência. Vários aspectos da
intimidade de Xuxa já foram esmiu-
çados pela mídia: Sua casa, seus
namoros, sua nudez em Revista
masculina e sua gravidez chegaram
a ser atrações em Rede Nacional. Este
tipo de comportamento da Xuxa re-
vela o vazio na janela da alma que
todo ser humano tem.

SÉRIE CARICATURAS
Por: Paulo Nunes

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A
s quedas de energia
elétrica, que tanto in-
comodam os novaes-

perancenses estão com
seus dias contados. Con-
siderando a circunstância
de estar se multiplicando
e sendo constante a inci-
dência deste problema no
serviço prestado pela
Companhia Paranaense de
Energia Elétrica no muni-
cípio de Nova Esperança,
por conta das várias e múl-
tiplas quedas de energia e
tendo chegado ao conhe-
cimento da 1ª Promotoria
de Justiça da Comarca,
uma interpelação por par-
te do Ministério Público
foi realizada.

A  subestação da Copel
é datada do ano de 1960,
ou seja, um sistema ob-
soleto, com malhas com-
prometidas que contribu-
em diretamente para o
aumento sempre cres-
cente no aumento das in-
terrupções.

Com base nisto, o Pro-
motor de Justiça dr. Nival-
do Bazoti interveio, reco-
mendando as devidas di-
ligências para a materiali-
zação dos investimentos
necessários para a solução
dos problemas que se ar-
rastavam há anos.

 Em ofício encaminhado
à Superintendência e Su-
pervisão de Engenharia da
Copel Bazoti  pediu a re-
solução deste fato e a ne-
cessidade de se dar ciên-
cia para se prevenir res-
ponsabilidades para futu-
ros eventuais manejos ju-
diciais em face da Compa-
nhia  e dos responsáveis
pelos investimentos da
empresa nos locais que
padecem de tal trato.

REFORÇO
Atendendo à Promoto-

ria local, o sistema de dis-
tribuição de energia de
Nova Esperança,  receberá
um conjunto de obras de
reforço. A Copel implan-
tará uma nova subestação
no município e fará me-
lhorias nas redes de dis-
tribuição que leva a ener-
gia até os domicílios.As
obras têm investimento
previsto de R$ 12,7 mi-
lhões para a subestação
de 138 mil volts, o que
representa um passo im-
portante de reforço no
sistema de distribuição
de energia na região. A
subestação de Nova Espe-
rança, que tinha classe de
tensão de 34,5 mil volts,
passará a ter 138 mil volts.

NOVA ESPERANÇA

Ministério Público interpela
e Copel amplia sistema de

distribuição de energia elétrica
“O município de Nova Esperança
dependia da cidade de Alto
Paraná para suprir sua demanda
de energia elétrica. Solicitamos
as devidas diligências para a
materialização dos investimentos
necessários para a solução dos
problemas que se arrastavam há
anos”, informou o Promotor de
Justiça, Dr. Nivaldo Bazoti

Uma nova
Subestação será
implantada e obras
de melhorias nas
redes de
distribuição
aperfeiçoarão os
serviços prestados

MAURO CEREZUELA Presidente da
Associação Comercial e Empresarial de
Nova Esperança para o biênio 2012/2014

Capacidade de tensão atual: 34,5 mil volts
Capacidade de tensão após a ampliação:

138 mil volts
Investimento nas obras: R$ 12,7 milhões
Previsão para o término das obras: Maio de

2013
Investimento das obras de interligação: R$

1.342.853,25.

O Técnico de Distribuição de Energia Elétrica, Edi Júnior Peliçon
com o Gerente da Copel de Nova Esperança, Edmilson Avelar da

Silva durante visita na Subestação de Nova Esperança

DADOS SOBRE A SUBESTAÇÃO
DE NOVA ESPERANÇA

A estrutura antiga será re-
tirada, abrindo espaço
para uma instalação total-
mente nova. “Todo incre-
mento de infraestrutura
como este proporciona
mais confiabilidade no
sistema, o que é reverti-
do, por exemplo, em me-
nos riscos de queda de
energia e ampliação da
capacidade de distribui-
ção de energia para a po-
pulação local”, afirma o
superintendente de
Obras de Transmissão
da Copel, Nilberto Lan-
ge Jr. A construção co-
meçou em 21 e maio e
deve finalizar em maio de
2013.

As readequações e me-
lhorias em grande parte
da rede urbana de Nova
Esperança possibilitarão
uma melhoria significati-
va no atendimento, com
total de investimento de
R$ 400.000,00 (apenas na
rede urbana de Nova Es-
perança). Os moradores
de Floraí passarão a ser
atendidos por esta nova su-
bestação, totalizando um
investimento de aproxi-
madamente R$ R$
1.342.853,25, apenas com
a obra de interligação.

LINHA DE
DISTRIBUIÇÃO
EM ALTA TENSÃO
Como parte do projeto,

também serão construídas
duas linhas em alta tensão
que conectarão Maringá e
Alto Paraná e que, por sua
vez, ligará a nova subesta-
ção de Nova Esperança por
meio de uma derivação.
As linhas irão operar com
tensão de 138 mil volts.

“O resultado esperado
são, em especial, maior
disponibilidade de energia
para ligação de novas car-
gas e de melhor qualidade
para abastecer as cidades
de Nova Esperança, Uni-
flor, Atalaia,  Floraí, Alto
Paraná e Mandaguaçu.
Além disso, estão previs-
tas novas redes de interli-
gação para evitar cortes de
cargas de energia e melho-
rar os índices de desempe-
nho do sistema de distri-
buição da região”, infor-
mou Edmilson Avelar da
Silva, Gerente da Copel de
Nova Esperança.

FOTOS: JOSÉ ANTÔNIO COSTA
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TRAGÉDIA

Acidente na BR-376 mata casal e clima de
grande comoção tomou conta de Nova Esperança

O Fiat Palio ficou completamente destruído pela colisão

A caminhonete Mitsubishi L200 Triton fazia uma ultrapassagem em faixa
contínua, quando colidiu frontalmente com o Fiat Pálio, conduzido por Renato

Ferreira Corrêa, de 74 anos  que seguia no sentido oposto

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

N
a manhã do último do
mingo, 27, por volta
das 09:30 hs. duas pes-

soas morreram em um aci-
dente na BR-376, próximo
a Mandaguaçu. De acordo
com as informações da Po-
lícia Rodoviária Federal,
uma caminhonete Mitsu-
bishi L200 Triton fazia
uma ultrapassagem em fai-
xa contínua, quando coli-
diu frontalmente com um
Fiat Palio, que seguia no
sentido oposto.

O motorista do Palio, Re-
nato Ferreira Corrêa, de 74
anos, morreu no local. Ou-
tra ocupante do automóvel,
sua esposa, Irene Silvestre
Corrêa de 68 anos chegou a
ser resgatada pelos bombei-
ros, sendo levada ao Hospi-
tal Santa Rita, em Maringá.
No entanto, a vítima não re-
sistiu aos ferimentos. O ca-
sal estava residindo há cerca
de 10 anos em Maringá.

Saíram da cidade vizinha
com destino a Nova Espe-
rança para um almoço em
família, fato que não acon-
teceu por ocorrência da tra-
gédia que chocou tanto os
familiares quanto os inúme-
ros amigos que mantinham
no município.

O condutor, Airton Klo-
soswski de 49 anos, empre-

A Colisão envolveu
um carro e uma
caminhonete, que
bateram de frente
após uma
ultrapassagem
perigosa

Renato Ferreira Corrêa, de 74 anos, morreu no local.
sua esposa, Irene Silvestre Corrêa de 68 anos chegou a

ser resgatada com vida pelos bombeiros, mas não
resistiu aos ferimentos e veio a falecer

casar com Renato, natural
de Jaguariaíva-PR, em 1964
onde tiveram também suas
duas filhas: Rosana e Ra-
chel.

Renato foi bancário du-
rante muitos anos e traba-
lhou na extinta fábrica de
Refrigerantes Nova Espe-
rança. Também foi propri-
etário de uma linha de lei-
te, na qual transportava
leite de propriedades rurais
para o laticínio. Por onde
passou, seu legado foi dei-
xado através de uma con-
duta de amizade e respei-
to a todos.

Irene foi professora em
várias instituições escolares,
entre elas Escola Cônego,
Escola Nice Braga e Colégio
Coração de Jesus. Sua ale-
gria e disposição desperta-
vam admiração em seus co-
legas e alunos.

Pais amorosos, avós e so-
gros exemplares constituí-
ram uma família selada pelo
elo inquebrantável do amor
e pela fé inabalável.

Marcados por esta dolo-
rosa perda, as filhas, os gen-
ros Edno Guandalin e Wag-
ner Peter Krainer José, jun-
tamente com os netos Ga-
briel e Thiago homenageiam
o inesquecível casal, Rena-
to e Irene, assim como agra-
decem a todos o carinho
transmitido.

Um versículo que era
sempre lembrado pela famí-
lia é “O Senhor te guiará
continuamente, fartará a tua
alma até em lugares áridos
e fortalecerá os teus ossos;
serás como um jardim rega-
do, e como um manancial,
cujas águas jamais faltarão”.
Isaías 58:11.

O enterro aconteceu na
tarde de segunda-feira, 28,
no Cemitério Municipal de
Nova Esperança e um clima
de grande comoção tomou
conta da cidade. Os famili-
ares enlutados agradeceram
a presença de todos que de
uma forma ou de outra ma-
nifestaram gestos de fé e so-
lidariedade cristã.

sário do ramo de combustí-
veis em Maringá e os dois
passageiros da caminhone-
te não ficaram feridos. O
motorista ainda foi levado
para a delegacia de Manda-
guaçu, onde prestou depoi-

mento e foi liberado.

EXEMPLOS

É com imenso pesar, por
uma perda irreparável, que
todos guardarão na memória os
exemplos de vida do casal Re-

nato Ferreira Corrêa (74) e Ire-
ne Silvestre Corrêa (68).

A senhora Irene fixou re-
sidência em Nova Esperan-
ça, com seus pais que no
município foram pioneiros,
no ano de 1953, vindo a se

MARINGÁ/PAIÇANDU

Emenda de Evandro Junior viabiliza duplicação da PR 323

A equipe de Futsal Femini-
no de Nova Esperança, co-
mandada pelo técnico Air-
ton Felipe classificou-se
para a fase semi-final dos
55º Jogos Abertos do Paraná
(Fase Regional) em Paraíso

Governador
atende
reivindicação do
deputado e obra já
foi licitada;
intervenção no
trecho deve ser
iniciada no
segundo semestre

ao orçamento de 2012 pro-
posta pelo deputado. O
governo estadual pretende
duplicar toda a extensão
da rodovia.

se registram quase que
diariamente”, lembra o
deputado, reiterando a
necessidade de duplica-
ção da rodovia. “Mas a
intervenção inicial no
trecho Maringá/Paiçandu
é de extrema urgência”,
acrescenta.

O movimento que une
autoridades e a socieda-
de civil em a duplicação
inicial do trecho Marin-
gá/Iporã , passando pelos
municípios de Cianorte,
Tapejara, Cruzeiro do
Oeste, Umuarama, Pero-
bal e Cafezal do Sul, num
total de 210 quilômetros.
O segundo vai de Iporã a
Guaíra. Desde a constru-
ção do ponte sobre o rio

Paraná, em janeiro de
1998, o tráfego na PR 323
aumentou ao facilitar o
acesso ao Mato Grosso do
Sul.

Contudo, o crescimen-
to do fluxo de veículos
na rodovia, em particular
de veículos pesado, não
foi acompanhado dos ne-
cessários investimentos
em infraestrutura. “O re-
sultado desse desequilí-
brio se notabiliza por
constantes tragédias que
nos últimos anos ceifa-
ram a vida de mais de
uma centena de pessoas”,
afirma o deputado, subli-
nhando também aspectos
econômicos da duplica-
ção.

 Equipe de Futsal Feminino de Nova Esperança

FUTSAL FEMININO DE NOVA ESPERANÇA
SE CLASSIFICA PARA A SEMI-FINAL DOS

JOGOS ABERTOS - FASE REGIONAL

DIVULGAÇÃO

do Norte. A semi-final e a fi-
nal acontecerão nos dias 16
e 17 de junho em Paraíso do
Norte.

O time de Nova Esperança
fará a semi-final dos Jogos
Abertos, no dia 16 contra Por-

to Rico. “Com o apoio de todos
e com a vontade de vencer, es-
taremos na final, no dia 17 e
conquistaremos a vaga para a
fase final em Foz do Iguaçu”,
revela o competente técnico
Airton Felipe.

“Trata-se de uma obra
inadiável”, resume o depu-
tado Evandro Junior, refe-
rindo-se à duplicação da
PR-323, no trecho entre
Maringá e Paiçandu, pro-
jeto já licitado e aprovado.
A obra deve ter início em
julho e representa o aten-
dimento do governador
Beto Richa a uma emenda

A duplicação Maringá/
Paiçandu mobilizou o de-
putado desde seus pri-
meiros momentos como
vereador, quando engros-

sou o movimento pela
execução da obra. “Nos
reunimos diversas vezes
com lideranças comuni-
tárias para reforçar a rei-
vindicação junto ao go-
verno estadual e Beto Ri-
cha, sensível a nosso ape-
lo, atendeu com a devida
urgência emenda ao orça-
mento que previa o in-
vestimento”, afirma o de-
putado

“A PR 323 não é reco-
nhecida como a rodovia
da morte por acaso. Ex-
cesso de veículos, pista
simples, falta de acosta-
mento, sinalização defi-
ciente e buracos explicam
o grande número de aci-
dentes com mortes que



NOVA ESPERANÇA
Sexta-feira, 01 de junho de 2012

GERAL - 7
www.jornalnoroeste.com

O
 vice-prefeito de Nova Esperan-
ça e pré-candidato a prefeito
pela PSDB, Junior Moser, dis-

cursou durante a posse da nova di-
retoria da ACINE – Associação Co-
mercial de Nova Esperança. O evento
realizado na noite de sábado, 26 de
maio, reuniu no Buffet Rosa de Ouro,
personalidades políticas, empresari-
ais, sociais, parceiros e Associados.

Na ocasião foi empossada a nova
diretoria para o biênio 2012/ 2014
que estará sob a presidência do em-
presário do setor de Auto Peças,
Mauro Cerezuela (ACINE), tendo a
empresária Sonia Marina Caeiro à
frente da ACINE Mulher e o empre-
sário André Frassati, como presiden-
te da ACINE Jovem.

Ao ser convidado a fazer o uso da
palavra, o vice-prefeito e pré-candi-
dato do PSDB a prefeitura de Nova
Esperança, Junior Moser, destacou

Vice-prefeito Junior Moser e pré-candidato a prefeito pelo
PSDB discursa durante a posse da nova diretoria da ACINE

que “uma cidade cresce quando tem
um comércio forte e pujante, seu
povo é honesto e trabalhador, a ACI-
NE contribui para isso. É uma asso-
ciação comercial que além de defen-
der os interesses de seus associados,
se preocupa com o desenvolvimento
da economia local, bem como com o
desenvolvimento geral do município,
apoiando e auxiliando o poder mu-
nicipal, elevando assim, a ampliação
e melhoria do setor produtivo, cri-
ando mecanismos de geração de no-
vos postos de trabalho e capacitação
do trabalhador. Parabéns ao Jean Zan-
chetti e toda sua diretoria pelo belís-
simo trabalho que desempenharam
nestes dois mandatos frente à esta
Associação. Aos empossados direto-
res da ACINE, desejo sucesso, pois
assumem o desafio de contribuir e
fortalecer ainda mais essa Associa-
ção”, concluiu Junior Moser.

“Uma cidade cresce quando tem um comércio
forte e pujante, seu povo é honesto e trabalhador,

a ACINE contribui para isso. Uma associação
comercial que além de defender os interesses de

seus associados, se preocupa com o
desenvolvimento da economia local”,

salientou o vice-prefeito e pré-candidato
do PSDB, Junior Moser

Vice-prefeito Junior Moser e esposa Lucimari ladeados por
Mauro Cerezuela – Presidente da ACINE biênio 2012/2014, Sonia
Marina Caeiro – Presidente da ACINE Mulher e Jean Zanchetti –

ex-presidente da ACINE, Presidente da CACINOR

FOTOS RAPHAEL GUIMARÃES

Na ultima quarta-feira,
dia 30 de maio, o Rotary
Club de Nova Esperança,
em reunião festiva realiza-

Rotary Club de Nova Esperança empossa
novos companheiros e faz doação de

livros do projeto  ”Vamos Gostar de Ler”
da na Casa da Amizade,
sob a Presidencia do Dr.
Mohamad Abdallah e Mu-
nira, com a presença da

Governadora assistente do
Distrito 4630 Cláudia Be-
zerra Zanusso, rotarianos,
rotarianas e ilustres con-
vidados, foram empossa-
dos 4 novos companheiros:
Dr. Mauro Yutaka Aaida,
advogado, apadrinhado
pelo companheiro Fábio
Yamamoto; José Luiz Poças,
gerente da Caixa Economi-
ca Federal, apadrinhado
pelo companheiro Edson
Elias de Andrade e sua es-
posa Dilvanete; Arnon Sil-
va, administrador da Rede
de Rádios e Ana Maria Fer-
ré, administradora, chefe de

recursos humanos da Fanp,
ambos apadrinhados pelo
casal presidente Dr. Moha-
mad e Munira.

Além da posse, houve a
entrega de livros infantis

e coleções para a Escola
Vereador Jorge Faneco da
Vila Regina, doados pelos
rotarianos, pelos alunos
da Fanp e pelo casal Dr.
Severino Ramos Bezerra e

Maryze.
A todos os colaborado-

res nosso especial agrade-
cimento.

Diretoria do Rotary
Club de Nova Esperança

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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N
o sábado, 26 de
maio, o Superin-
tendente Regional

do Sicredi, Rogério Ma-
chado, representando
toda a diretoria da Coo-
perativa, esteve em Nova
Esperança prestigiando
a posse da nova direto-
ria da Acine – Associa-
ção Comercial e Industri-
al de Nova Esperança.

A Acine que comple-
tou neste 30 de maio, 53
anos de fundação, é uma
das Associações Comer-
ciais mais atuantes de
todo o noroeste do Esta-
do do Paraná, contando
com aproximadamente
460 filiados, o que a tor-
na abrangente em todos
os segmentos da socie-
dade como: Comércio,
Indústria, Profissionais
Liberais, Autônomos e
demais afins.

Durante seu discurso,
Jean Flávio Zanchetti,
que estava passando o

SICREDI prestigia posse da nova
diretoria da Acine e reafirma parceria

duas gestões,e, desejou
ao novo presidente Mau-
ro Cerezuela, sucesso
nesta nova empreitada.

Machado afirmou ain-
da que a nova diretoria
que inclui, presidente,
presidente da Acine
Mulher e presidente da
Acine Jovem, podem
continuar contando com
a parceria do Sicredi
para esse grande desafio,
reafirmando assim a
continuidade do apoio
do Sicredi à Acine.

Além da presença do
Superintendente do Si-
credi, Rogério Machado,
o vice-prefeito de Nova
Esperança Junior Moser,
a Presidente da Câmara,
Vereadores, ex-presiden-
tes da Acine, lideranças
políticas, empresariais e
sociais também prestigi-
aram o evento que lotou
as dependências do Sa-
lão Social do Buffet Rosa
de Ouro.

FOTOS: RAPHAEL GUIMARÃES

cargo de presidente para
o também empresário
Mário Cerezuela, ressal-
tou a importância das
parcerias firmadas com o

Sicredi, Prefeitura Muni-
cipal e Câmara de Verea-
dores, falou ainda Jean
que “essas parcerias fo-
ram imprescindíveis

para o crescimento da
Acine, nesses últimos 04
anos de minha gestão”,
concluiu.

Por sua vez, Rogério

Machado, Superinten-
dente do Sicredi, parabe-
nizou Jean Zanchetti
pela brilhante atuação
frente à Entidade por



PIONEIRO SANTO MANZOTTI
foi homenageado pela diretoria da Acine

NOVA ESPERANÇA
Sexta-feira, 01 de junho de 2012

ESPECIAL - 9
www.jornalnoroeste.com

A
 Acine durante
seus eventos sole-
nes procura sem-

pre homenagear perso-
nalidades que fizeram e
fazem a história da nos-
sa indústria e  comér-
cio local. Já receberam
este reconhecimento a
senhora Anísia Kaibara
Yuki e os senhores João
Ferrarin, Ailton de
Deus Mateus e Sidnei
Antunes entre outros.

No sábado, 28 de
maio, durante jantar de
posse da nova diretoria
da Acine para o biênio
2012/2014, foi a vez do
pioneiro Santo Manzot-
ti ser homenageado,
por ocasião das apre-
sentações num telão de
fotos antigas e da leitu-
ra de um texto, que nar-
rou a saga do pioneiro,
a família Manzotti espe-
cialmente o homenage-
ado foi demoradamen-
te aplaudida por todos
os convidados presen-
tes.

O Homenageado San-
to Manzotti nasceu em
08 de junho de l926, em
Fernando Preste, interi-
or de São Paulo, sua fa-
mília morava num sítio
que pertencia a seu pai
e seu tio, num casarão
que reunia toda a famí-
lia, somando mais de
20 pessoas, a família
crescia, mas o tamanho
da terra continuava o
mesmo. O pai do sr.
Santo vendeu parte da
terra para o irmão e se
mudaram em l931 para
uma fazenda no mesmo
município, trabalhan-
do como colono  na la-
voura de café.

Em l937, o pai do
homenageado com sua
família vieram para o
Paraná, comprando um
sítio em Arapongas, que
na época era tudo mato,
seu pai mandou os 2 fi-
lhos mais velhos se
mudarem para a cidade
de Arapongas, para des-
matarem e construir
uma casa.

Santo Manzotti tinha
na época 11 anos e com
seu pai e seu irmão iam
para o sítio que ficava a
09 Km da cidade, en-
contrando pelo cami-
nho vários tipos de ani-
mais, inclusive onça
pintada, tiveram muito

Sem entender nada
de comércio tocavam a
venda, como sempre,
aprendendo e vencen-
do, com uma caminho-
nete F3, marca Ford, fa-
riam as compras em
Arapongas e Londrina
no ano de l960.

João Polizelli chamou
sr. Santo para ser sócio
da Cafeeira Atalaia, em
Atalaia, mudando para
aquele município em 30
de junho de l960, na
época Atalaia  era distri-
to de Nova Esperança,
trabalhando juntos até
l970, quando vendeu
sua parte na sociedade,
comprando um sítio
com lavoura de café.

Em l98l junto com
seu filho Alcides com-
praram a Casa das Fer-
ragens na av.Brasil, de
propriedade do saudo-
so Benedito Sillveira e
em l999 compraram
também do prédio o an-
tigo Cine Esperança,
onde até hoje está ins-
talada a Casa das Ferra-
gens.

Santo Manzotti
acompanhou desde
l960 todo o desenvolvi-
mento e pujança deste
lindo município que é
Nova Esperança, sem-
pre acreditou nesta cida-
de, neste lindo povo
acolhedor.

A Família Manzotti
gera dezenas de empre-
gos em diversas áreas de
atuação, na lavoura, na
pecuária e no comércio.

Hoje o pioneiro San-
to Manzotti juntamente
com sua esposa tem l
filho, 2 netos, 1 neta, 1
bisneto e 3 bisnetas.

Como passatempo,
sr. Santo no esporte,
gosta de jogar bocha,
desde os 13 anos de ida-
de já praticava este es-
porte e joga até hoje,
tendo vários troféus  e
medalhas ganhos em
torneios na região, sen-
do destaque como me-
lhor jogador em campo
nos dias de Torneio pela
região.

“Uma História de
vida para ficar registra-
da na história de Nova
Esperança que orgulha
e dá exemplo de traba-
lho, honestidade e con-
quistas para todos nós”
(Osvaldo Vidual).

trabalho, para derrubar o
mato e plantar café.

No ano de l947, no dia
04 de outubro, Santo se
casa com Aparecida Poli-
zelli e tiveram um filho

querido chamado Alcides.
Em l953, seus irmãos

mais velhos se mudaram
do sítio, suas duas irmãs
já eram casadas. O irmão
caçula, Aldo, foi para o

exército em Curitiba, fi-
cando o pai e mãe e o sau-
doso irmão Alfredo Man-
zotti.

Conversando com seu
pai, venderam o sítio e

compraram uma “venda”
no Kilometro 8, que era
perto do sítio na Estrada
de Arapongas ao patrimô-
nio de São Pedro próximo
à Mandaguari.

PIONEIRO SANTO MANZOTTI
foi homenageado pela diretoria da Acine

FOTOS: RAPHAEL GUIMARÃES
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Quando o grande escritor
russo Maxim Gorky visitou
os Estados Unidos, ele foi
levado para passar um fim
de semana na Ilha Coney.
Seus cicerones o levaram
para todos os tipos de atra-
ções que havia na ilha. An-
dando no meio da animada
multidão, eles mostravam-
lhe os museus de excentrici-
dades, palácios de mágicas
e teatros de dançarinas. To-
dos achavam que estavam
proporcionando ao renoma-
do autor os melhores dias da
sua vida.

No fim do que parecia ser
um dia perfeito, eles pergun-
taram a Gorky se ele havia
gostado. O escritor ficou em
silêncio por um momento.
Então, disse: “Vocês devem
ser pessoas muito tristes!”
Gorky estava certo. Qual-
quer sociedade que baseia
sua própria existência nas
“emoções baratas” do mo-
mento deve ser, de fato, uma
sociedade triste.

Jesus oferece algo muito
melhor para nós. Ele decla-
rou: “Eu vim para que te-
nham vida e a tenham em
abundância.” João 10:10. A
palavra original para “em
abundância” é “superabun-
dante”. Jesus oferece uma
vida de superabundância. O

PARA VOCÊ MEDITAR...
Quando a alegria é completa

“Na Tua presença há plenitude
de alegria”. Sal. 16:11.

salmista acrescenta: “Ne-
nhum bem sonega aos que
andam retamente.” Sal.
84:11. Os prazeres rapida-
mente acabarão. A abun-
dância de Deus não acaba
nunca. “NEle, estais aperfei-
çoados.” Col. 2:10. Ele nos
oferece “delícias perpetua-
mente”. Sal. 16:11. Ele sa-
tisfaz “de benevolência a
todo vivente”. Sal. 145:16. A
alegria vem do conhecer e
fazer a vontade de Deus (ver
João 13:17).

Não há maior felicida-
de do que a de saber que
estamos no centro da von-
tade de Deus. Não há mai-
or felicidade do que a de
saber que estamos agra-
dando a Deus. Não há
maior satisfação do que a
genuína satisfação que
vem de repartir o Seu amor
com outro ser humano.

A alegria que Deus dá é
duradoura. Não é como bo-
lhas de sabão que estouram
com a brisa. A alegria que
Deus dá é genuína. Não é
uma imitação barata vendi-
da com alto preço. Faça de
Jesus o centro da sua alegria
ainda hoje. Ele lhe propor-
cionará um senso de pleni-
tude interior que continua-
rá até o dia em que Ele vier
buscá-lo.

Brasília – Em meio às
negociações do senador
boliviano Roger Pinto
Molina (de oposição)
para obter asilo político
no Brasil, o vice-presi-
dente da Bolívia, Alvaro
Garcia Linera, negou
que o governo do presi-
dente Evo Morales pro-
mova perseguições polí-
ticas. Segundo ele, Moli-
na é acusado de corrup-
ção e não alvo de perse-
guição política. “Não há
presos políticos ou perse-
guição política [na Bolí-
via], mas sim acusados
??de atos de corrupção e
infrações penais”, disse.

Para o governo Mora-
les, Molina deve ser in-
vestigado por sua atua-
ção política no período
em que governou a pro-
víncia de Pando, em
2000. De acordo com
dados oficiais, ele acu-
mulou patrimônio eco-
nômico acima das suas
condições financeiras.
Há denúncias de desvi-
os de  fundos da Zona
Franca de Cobija (Zofra-
co) para a Universidade
Amazônica de Pando,
entre outras suspeitas.
Molina diz que é perse-
guido por sua defesa dos
direitos humanos na Bo-
lívia.

“Não se persegue pes-
soas por suas ideias. Há
pessoas suspeitas por
suas ações contra as
leis”, disse Linera, que
reiterou que Molina é
denunciado em vários
processos criminais por
suspeitas de corrupção.
“Se ele acredita que está
certo, que não cometeu
esses crimes, pode ficar
feliz, se defender e até se
vitimizar.”

O vice-presidente indi-
cou que, para o governo
Morales, o senador pede
asilo político ao Brasil
para fugir da Justiça.
“Estamos acostumados a

A
 Secretaria da Segu-
rança Pública anun-
ciou nesta quarta-fei-

ra (30/05) a prisão de 346
pessoas suspeitas de en-
volvimento em diversos
tipos de crimes. As pri-
sões ocorreram durante a
quarta etapa da Operação
Liberdade, realizada em
várias regiões do Paraná ao
longo desta semana.

As ações foram desenca-
deadas depois de três me-
ses de investigações e en-
volveram 626 policiais.
Foram cumpridos 379
mandados de busca e apre-
ensão expedidos pela Jus-
tiça. Houve apreensão de
298 quilos de drogas e 46
armas. De todas as prisões,
60% devem-se a ligações
com o tráfico de drogas e
homicídios.

O balanço da operação
foi divulgado pelo secretá-
rio da Segurança Pública,
Reinaldo de Almeida Cé-
sar, na 13ª. Subdivisão da
Polícia Civil, em Ponta
Grossa. “O combate sem
tréguas ao tráfico de dro-
gas e às altas taxas de ho-
micídios do Estado é o
grande objetivo do gover-
no estadual. A operação
foi muito positiva, como
as outras edições que já
foram realizadas no Para-
ná”, disse o secretário.

A Operação Liberdade
foi iniciada em 2011, e é
realizada constantemente
com o objetivo de reprimir
a criminalidade. “A medi-
da atende a uma diretriz
do governador Beto Richa
de combate sem tréguas
aos crimes ligados ao trá-
fico”, disse Almeida Cé-
sar. Segundo ele, em um
ano e meio foram apreen-

Polícia prende 346 pessoas em
nova etapa da Operação Liberdade

Secretaria da Segurança Pública anunciou na quarta-feira (30/05) a prisão de 346
pessoas suspeitas de envolvimento em diversos tipos crimes. As prisões ocorreram

durante a quarta etapa da Operação Liberdade, realizada em várias regiões do
Paraná ao longo desta semana.O balanço da operação foi divulgado pelo Secretário

da Segurança Pública, Reinaldo de Almeida César, na 13ª. Subdivisão da
Polícia Civil, em Ponta Grossa
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didas 10 toneladas de dro-
gas, incluindo três mi-
lhões de pedras de crack.

“O resultado desta ope-
ração demonstra a dedica-
ção e o trabalho sério das
nossas polícias e a capaci-
dade das forças de traba-
lhar de forma cooperada”,
afirmou o secretário. O tra-
balho foi coordenado pela
Divisão Policial do Interi-
or (DPI) da Polícia Civil,
com a participação dos
núcleos da Divisão Esta-
dual de Narcóticos (De-
narc), Polícia Militar, Gru-
pamento Aeropolicial-
Resgate Aéreo (Graer), Po-
lícia Federal, Ministério
Público e do Poder Judici-
ário.

MICRO-TRÁFICO - De
acordo com o delegado-ge-

ral da Polícia Civil, Mar-
cus Vinícius Michelotto, a
ação realizada nesta sema-
na foi voltada ao combate
ao chamado micro-tráfico,
que vem crescendo nas ci-
dades menores e é respon-
sável por um elevado nú-
mero de crimes em razão
de disputas entre trafican-
tes e violência contra usu-
ários.

Para Michelotto, as pri-
sões devem resultar em
uma significativa redu-
ção no número de crimes.
“Estamos tirando de cir-
culação um grande nú-
mero de pessoas que atu-
am no comércio de dro-
gas. Sem a presença de-
las nas ruas a tendência
é de redução nos índices
de criminalidade e vio-
lência”, afirmou.

O secretário da Segu-
rança Pública elogiou o tra-
balho da equipe da 13ª
Subdivisão Policial, de
Ponta Grossa, dirigida
pela delegada Valéria Pa-
dovani. A região está há 35
dias sem registrar um úni-
co homicídio e atualmen-
te contabiliza um índice
de mais de 90% de eluci-
dação de crimes de homi-
cídio.

Almeida César também
inaugurou a sede da Dele-
gacia de Narcóticos (De-
narc) e visitou o posto in-
formatizado do Instituto
de Identificação em Ponta
Grossa. A agenda teve a
presença do comandante-
geral da Polícia Militar, co-
ronel Roberson Bondaruk,
e de diversos delegados
divisionais.

Bolívia nega que promova

perseguições políticas
muitos infratores que
preferem fugir”, ressaltou
Linera, referindo-se ao
senador.

O governo brasileiro
informou que ainda
analisa o pedido do se-
nador, que está  abriga-
do na Embaixada do
Brasil em La Paz desde
segunda-feira (28). Se-
gundo informações do
Ministério das Relações
Exteriores, não há prazo
para o governo respon-
der ao pedido.

O ministro das Rela-
ções Exteriores, Antonio
Patriota, disse ter conver-
sado com chanceler da
Bolívia,  David Cho-
quehuanca, sobre a
questão, com base na
Convenção de Caracas
sobre Direito de Asilo.

Existem duas conven-
ções que tratam de asi-
lo a refugiados no âm-
bito da Organização
dos Estados America-
nos (OEA), ambas fir-
madas em Caracas, em
1954.  A Convenção so-
bre Asilo Diplomático
foi ratificada pelo Bra-
sil em 1957 e trata do
asilo outorgado em sede
de missão diplomática,
refúgio que tem caráter
provisório. A Conven-
ção sobre Asilo Territo-
rial, que tem caráter
permanente, foi ratifi-
cada pelo Brasil em
1965.

O Artigo 4º da Con-
venção sobre Direito a
Asilo Territorial diz que
“a extradição não se
aplica quando se trate
de pessoas que, segun-
do a classificação do
Estado suplicado, sejam
perseguidas por delitos
políticos ou delitos co-
muns cometidos com fins
políticos, nem quando a
extradição for solicitada
obedecendo a motivos
predominantemente po-
líticos”.  Abr.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A Comarca de Nova Es-
perança que além da sede
compreende os municípi-
os de Atalaia, Floraí, Pre-
sidente Castelo Branco e
Uniflor, tem desde a se-
gunda-feira, 21 de maio
um novo Juiz Substituto.

Trata-se do dr. Leandro
Albuquerque Muchiuti,
aprovado em 12º lugar no
último concurso para
juiz Substituto do Tribu-
nal de Justiça do Estado
do Paraná. Dr. Leandro
foi empossado no cargo
na quinta-feira, 17 de
maio, assumindo já na
segunda, 21, como juiz
substituto da 39ª Seção
Judiciária que a sede é
Nova Esperança.

Natural de Ivaiporã/PR,
bacharel em direito pelo
Centro Universitário Eurí-
pides Soares da Rocha em
Marília/SP, dr. Leandro foi
aluno da Escola da Magis-
tratura do Estado do Para-
ná, núcleo de Curitiba e da
Escola da Magistratura Fe-
deral do Paraná, também
em Curitiba.

Dr. Leandro Albuquerque Muchiuti está desde o dia 21 de maio como o
Juiz Substituto da Comarca de Nova Esperança

Comarca de Nova Esperança
tem novo Juiz Substituto

Até o final de 2010 exer-
ceu o cargo de assessor de
Desembargador no pró-
prio Tribunal de Justiça do

Estado do Paraná, quando
então retornou às ativida-
des como advogado.

Ao Juiz Substituto, dr.

Leandro fica os votos de
sucesso e bom trabalho em
toda a Comarca de Nova
Esperança.

 JOSÉ ANTÔNIO COSTA
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A empresa: COMGAS COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA, com
sede em Nova Esperança, Estado do Paraná, à Av.: Santos Dumont, 215,

inscrita no CNPJ son nº. 95.363.222/0001-85; comunica que foi extraviado
os seguintes documentos contábeis:

Notas fiscais de entrada;
Notas fiscais de despesas;

Extratos bancários;
Notas fiscais de saída;

Guias de recolhimentos de tributos.

Os referidos documentos referem-se ai período de 2006 a 2011; sendo as
notas fiscais de saída, do período de 2006 à 03/2012 todos

contabilizados.

 Nova Esperança, 22 de maio de 2012.

COMUNICADO - NOTAS FISCAIS EXTRAVIADAS

O
 Lions Club de Alto Pa-
raná empossou na noite
de sexta-feira, 25 de

maio, três novas companhei-
ras Leão - Lúcia Giroldo, Ma-
dalena Golemba e Vita de Sou-
za Weise.

“Os Leões” como são cha-
mados os membros do Lions,
atendem às necessidades das
comunidades locais e do mun-
do. Atualmente são mais de 1,35
milhão de associados em 207
países e regiões geográficas
muito diferentes em diversos
aspectos, mas todos acreditan-
do no mesmo ideal: “A comu-
nidade é o que fazemos dela”.

Lions Club de Alto Paraná empossa
novas companheiras Leão

 Prefeito de Alto Paraná e a 1ª
Dama, participação ativa no

Lions Club

Na posse do Lions - Lúcia Giroldo com o Companheiro Leão:
Valdemar Roela; Madalena Golemba com Companheiro Leão:
Cláudio Golemba e Vita de Souza Weise com Companheiro

Leão: Hebert Weise
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O mister model Alto
Paraná 2011 e Mister
Model Brasil Inter-
continental 2012, Jes-
se Mulatti conquistou

Altoparanaense conquista título

de Mister Model Continental

No embarque ao Peru: Ernesto,
Marcos, Danuta Golemba –
Coordenadora do Miss Alto
Paraná, Gloria Rossi de Campo
Mourão que também participou do
Concurso no Peru ficando em
segundo lugar, Jessé Mulatti,
Patricia Correa – Reina Mundial
do Ecoturismo que  acompanhou
os candidatos no Peru e Wall
Barrinuevo – Diretor da BMW
Eventos

na quarta-feira, 30 de
maio em Ilo no Peru o
concurso Mister Model
Continental.

O altoparanaense em-

barcou para o Peru na
quarta-feira, 23 de maio,
sendo o único represen-
tante do Brasil.

Na próxima edição

matéria completa so-
bre a chegada vitori-
osa do Mister Model
Continental a cidade
de Alto Paraná.



Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Realizado em Vitória,
capital do Espírito San-
to, a 21ª edição dos Jogos
Abertos Brasileiros
(Jabs) proporcionou uma
grata surpresa para Nova
Esperança e porque não
dizer, para todo o Paraná.
O competidor Cleiton
Cezário Abrão (Nardo),
22 anos, morador do Con-
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José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

O
s atletas Leandro B.
Barcellos (Central),
Lucas Daniel Rodri-

gues (Armador Esquerdo),
Ronaldo Rui P. Junior
(Ponteiro Esquerdo) e Ygor
Hase Matzkeit (Armador
Direito) e o técnico Adria-
no Vasconcelos Riato de
Alto Paraná, foram convo-
cados para a seleção Para-
naense categoria cadete/ sub
16 masculina com o objeti-
vo de participação no Cam-
peonato Brasileiro de Sele-
ções/ 2012 de Handebol.

Os altoparanaenses con-
vocados participarão com
atletas de outras cidades
do Paraná de uma série de
treinos na cidade de Goi-
oerê.  Integram a Seleção
Paranaense atletas da elite
do Handebol de grandes
centros como Londrina,

Atletas e técnico de Alto Paraná são convocados
para a Seleção Paranaense de Handebol

Prefeito de Alto Paraná – Dr. Cláudio Golemba entre os atletas convocados, o técnico Adriano
Riato e o Chefe de Desportos e Cultura, José Luiz Bellini

Com uma tradição histórica de conquistas no esporte,
a sala do prefeito de Alto Paraná se transformou

em uma verdadeira “Sala de Troféus”

Maringá, Toledo, Campo
Mourão, Arapongas, sen-
do que da região apenas
Floraí e Alto Paraná tive-
ram atletas convocados.

O Chefe do Departa-
mento de Desportos e Cul-
tura, José Luiz Bellini des-
tacou: “Mais uma vez es-
tamos em destaque, não

estamos nos enaltecendo,
mas este resultado é devi-
do a um trabalho de alto
rendimento que desenvol-
vemos em equipe, não vol-
tado somente nos resulta-
dos esportivos, mais sim
no bem estar de nossos
atletas e os resultados são
conseqüências do excelen-

dora do esporte, afastando
inúmeros jovens dos ma-
lefícios das drogas e apro-
ximando eles da qualida-
de de vida que só o espor-
te oferece”, salientou or-
gulhoso Bellini.

O grupo agora treinará

intensamente com o objeti-
vo de fazer bonito e trazer
ainda mais medalhas e tro-
féus para Alto Paraná. O
Campeonato Brasileiro de
Seleções acontece no perí-
odo de 06 à 10 de agosto em
Colider no Mato Grosso.

te trabalho do técnico
Adriano Riato que acaba
de ser convocado para in-
tegrar a Comissão Técnica
da Seleção Paranaense e do
esforço e dedicação dos
atletas, além é claro do
apoio imprescindível da
administração municipal
que é a grande incentiva-

Mortalidade materna tem

queda de 36% no Paraná

O Paraná registrou uma queda de 36%, de janeiro a setembro de 2011, no número de mortes
em decorrência de complicações na gestação, no parto ou no pós-parto, em comparação com

o mesmo período de 2010. De acordo com o Ministério da Saúde, a redução registrada no
Paraná foi maior do que a média nacional (21%)

KÁSSIO PEREIRA

O Paraná registrou uma
queda de 36%, de janeiro
a setembro de 2011, no nú-
mero de mortes em decor-
rência de complicações na
gestação, no parto ou no
pós-parto, em comparação
com o mesmo período de
2010. De acordo com o
Ministério da Saúde, a re-
dução registrada no Para-
ná foi maior do que a mé-
dia nacional (21%).

Nos primeiros nove me-
ses do ano passado, o Pa-
raná registrou 49 mortes
de mulheres em decorrên-
cia de complicações na
gravidez e no parto, 28 ca-
sos a menos que no mes-
mo período de 2010. “É
uma queda significativa.
Entretanto vamos aguar-
dar até o fim do ano para
fazer uma análise mais
ampliada da situação no
Estado. Queremos reduzir
ainda mais a quantidade
de casos e estamos traba-
lhando para isso”, disse o

secretário da Saúde, Miche-
le Caputo Neto.

De acordo com o secretá-
rio, um fator que pode ter
contribuído para a redução
é a ampliação das investi-
gações dos casos de morte
materna no Estado. O índi-
ce de identificação das cau-
sas chegou a 76% no ano
passado. A Secretaria da
Saúde investiga, juntamen-
te com os municípios, as
mortes de mulheres em ida-
de fértil (entre 10 e 49 anos).
Os comitês de mortalidade
materna (estadual e regio-
nais) analisam as circuns-
tâncias de cada óbito e
apontam se podem ou não
ser classificados como mor-
te materna.

O fortalecimento da aten-
ção primária à saúde, por
meio de capacitações e do
repasse de recursos pelo pro-
grama Apsus (Programa de
Qualificação da Atenção Pri-
mária à Saúde), também
contribuiu para a redução.

Outra ação considerada
estratégica para reduzir os
números da mortalidade
materna no Estado foi o lan-
çamento da Rede Mãe Para-
naense, ocorrido no início
deste mês. O programa pro-
põe a organização da aten-
ção materno-infantil em to-
das as regiões do Paraná. É
um conjunto de ações que
inclui a captação precoce da
gestante, o acompanhamen-
to pré-natal com no mínimo
sete consultas, a realização
de 17 exames, a classifica-
ção de risco das gestantes e
crianças, entre outras medi-
das.

Para 2012 estão previstos
R$ 90 milhões para a total
implantação da Rede Mãe
Paranaense. “A rede será
mais um passo para reduzir-
mos estes índices. São ações
estruturadas de acompa-
nhamento desde o pré-natal,
passando pelo parto, até a
criança completar um ano”,
afirmou o secretário.

A Secretaria da Saúde
lançou a Rede Mãe Para-
naense após estruturar pro-
gramas estratégicos que
apóiam as ações necessá-
rias para a atenção mater-
no-infantil. Os programas
Apsus, Comsus, Hospsus e
Farmácia do Paraná atuam
com incentivos municipais,
capacitações e definição
de contrapartidas para
apoiar as redes de atenção
à saúde no Estado.

“Com a implantação do
Hospsus em 2011, por
exemplo, reduzimos em 90%

o déficit de leitos de UTI neo-
natal do Estado e estamos
prestes a zerar esse déficit”
afirma a superintendente de
Atenção à Saúde da secre-
taria, Márcia Huçulak.

No início de 2011, a se-
cretaria identificou que fal-
tavam cerca de 100 leitos de
UTI neonatal e hoje esse dé-
ficit é de apenas 19 leitos
nas regiões Noroeste e Oes-
te. Já existe previsão de ofer-
ta desses leitos para a região
de Paranavaí e Cascavel.

REDUÇÃO GRADUAL –
Segundo o Ministério da Saú-

de, entre 1990 e 2010 o
País passou de 141 para
68 óbitos para cada 100
mil nascidos vivos. No
mesmo período, houve re-
dução em todas as causas
diretas de mortalidade
materna: hipertensão arte-
rial (66,1%), hemorragia
(69,2%), infecções pós-
parto (60,3%), aborto
(81,9%) e doenças do
aparelho circulatório com-
plicadas pela gravidez,
pelo parto ou pelo pós-par-
to (42,7%). Agencia Esta-
dual de Notícias

ATLETISMO

Cleiton Cezário Abraão conquista dois ouros nos Jogos Abertos Brasileiros
O novaesperancense
venceu as Provas de
1500 metros e 800
metros, competindo
com atletas de alto
rendimento, dentre
estes atletas
olímpicos

“Nardo”  durante uma das provas em que abriu ampla
vantagem em relação aos seus adversários

No centro do pódium, o novaesperancense Cleiton Cezário
Abraão celebra a conquista

junto residencial Nova
Esperança (saída para o
distrito de Barão de Lu-
cena) foi destaque nas
provas de atletismo das
quais participou.

O evento reuniu, na se-
gunda quinzena do mês
de maio (24 a 30),  atle-
tas de alto rendimento e
atletas olímpicos.  “Nar-
do” disse que as provas
foram perfeitas e que
conseguiu desbancar os
favoritos. Conquistou o
1º lugar na Prova dos
1500 metros, com o tem-
po de 3 min. e 55 seg.
Também venceu a Prova
de 800 metros com o tem-
po de 1min.50 seg. No re-
vezamento 4 x 400 me-
tros ficou em 2º lugar,

compondo a equipe que
representou o Paraná.
Foi o atleta destaque do
Paraná com duas meda-
lhas de ouro e 01 de
prata. “Nardo” já com-
petiu em outros eventos
com nomes famosos

como Elenilson Silva,
Wanderley Cordeiro de
Lima e se orgulha em
ter no currículo o méri-
to de já ter vencido di-
versos atletas quenia-
nos,  considerados os
melhores do mundo.

FOTOS DIVULGAÇÃO

FOTOS: JOSÉ ANTÔNIO COSTA



Jantar de 17º Aniversário
do Jornal Noroeste

Faltando ainda um mês para a data do jantar
do Jornal Noroeste, (30 de junho), todos os convi-
tes estão esgotados, o que certifica mais uma vez
o sucesso do evento, que tem como parceiros:

Cássio
Murilo de
Almeida
proprietário
da Rezzum e
RZ4 Têxtil e
Presidente
do Sindicato
das
Indústrias do
Vestuário de
Maringá

Árabi`s
Esfiharia –

Nova
Esperança,
Paranavaí,

Loanda,
Maringá. Na

foto os
diretores:

Carlos,
Elisângela e

Cristina

Amazon Eventos, Cerveja Devassa, Buffet Rosa
de Ouro, Raphael Guimarães Fotografias, Super-
mercado Popular, Merlos Imóveis, Flor e Art
Rica’s Decorações e Alpha Turismo.

FOTOS: HAUNEY MALACRIDA
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Vida de Bailarina não é fácil, dedicação intensa, ensaios, disci-
plina, busca por espaço, valorização e reconhecimento. Mas no
meio disso tudo, há alegria, prazer, paixão e vontade de enfrentar
obstáculos.

A profa  Kássia da Ponto 8 Academia classificou uma coreográfia
do seu grupo de Ballet para participar do maior Festival de Dança
do Mundo “Festival de Dança de Joinville” entre Milhares de dan-
ças ficaram apenas “76”, e as Bailarinas da Ponto 8 Academia é
uma dessas.

Além de participar, vamos aproveitar para fazer cursos, estudar,
trocar idéias e dançar muito. Vamos realizar os sonhos de todas as
bailarinas que é dançar nos palcos de Joinville.

Parabéns Bailarinas: Isabela, Letícia, Haysa, Jhenifer, Bianca,
Nayara, Michelle e Viviane.

EU ME ORGULHO MUITO E CONFIO EM TODAS AS MINHAS
BAILARINAS.

TIA KÁSSIA

Festival de Dança de Joinville
FOTOS: JOSIMAR/GISELMA
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