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Nova Esperança terá nova subestação 
da Copel e quedas constantes de 

energia estão com os dias contados
As quedas de energia elétrica, que tanto inco-

moda os novaesperancenses estão com seus dias 
contados. Considerando a circunstância de estar 
se multiplicando e sendo constante a incidência 
deste problema no serviço prestado pela Compa-
nhia Paranaense de Energia Elétrica no municí-
pio de Nova Esperança. - Pág. 5

Santo Antonio do Caiuá tem garantido 
R$ 930 mil  para compra de maquinário, 
ônibus escolar e obras de infraestrutura

“O que for melhor 
para todos, será 
o melhor para a 
administração”, 

enfatizou o prefeito 
Zezinho - Pág 2

Gerson Zanusso reuniu-se com o seu secretariado

Na segunda-feira, 07 de janeiro, o Prefeito Gerson Zanusso se reuniu pela primeira vez em seu gabinete com todo 
o seu Secretariado que tem a seguinte composição: Procuradoria Jurídica - Messias Queiroz Uchoa, Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e Urbanismo – Dorival Boreggio, Secretaria Municipal de Administração – Alexandre 
Manzotti, Secretaria Municipal de Fazenda – Sergio Yugi Iamamoto, Governo Municipal - Luciana Ciorlin, Secre-
taria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Aparecida de Fátima Gilio Pasquini, Secretaria Municipal 
de Assistência Social – Maria Isabel Cardoso Leal Escobar, Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas – João 
Francisco Coleone, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – Francisco Pereira Bezerra, Secretaria 
Municipal de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo – Jean Flavio Zanchetti, Secretaria Municipal de Saúde – 
Eder Sanches, e, finalmente, vice-prefeito Fábio Iamamoto.

Prefeito de Marialva 
assume AMUSEP e 
visita prefeitos - Pág. 9

Cresce em 40% número de crianças que se perdem nas praias paranaenses
O número de casos de 

crianças perdidas nas praias 
tem preocupado os guarda-
-vidas do litoral. Desde o 
início da Operação Verão, 
os bombeiros registraram 
140 casos, 40% a mais que o 
mesmo período da tempo-
rada passada. Porém, apesar 
da quantidade de casos, ne-
nhuma criança ficou desa-
parecida, em parte pelo uso 
das pulseiras de identifica-
ção distribuídas nos postos 

de guarda-vidas.
PULSEIRINHA – Nu-

nes reforçou a importância 
do uso das pulseirinhas, que 
facilita a identificação da 
criança e a localização dos 
pais. As pulseirinhas são dis-
tribuídas em todos os postos 
de guarda-vidas. Nela são 
escritas informações como o 
nome da criança, o número 
de telefone do responsável e 
a localização do posto guar-
da-vidas mais próximo.

Na maioria dos casos, é a 
criança que procura o guar-
da-vidas para pedir ajuda. A 
partir de então, ela fica sob 
os cuidados dos bombei-
ros enquanto são localiza-
dos os pais ou responsáveis. 
“Quando encontramos uma 
criança com a pulseirinha é 
muito mais fácil de identifi-
car e encontrar o responsá-
vel”, destaca Nunes. Em toda 
a região litorânea, o Corpo 
de Bombeiros montou 115 

postos de atendimentos, sal-
vamento e de distribuição 
de pulseiras.

Para a veranista Dulce 
Portela, mãe de Roberta, de 
5 anos, o uso da pulseiri-
nha dá mais tranquilidade. 
“Caso a gente se distraia ou 
ela saia da nossa vista, sei 
que a pulseirinha vai ajudar 
na identificação e a encon-
trá-la”, disse. 

AEN

ACINE entrega os 
prêmios da Campanha 
Natal Premiado - Pág. 9

Sergio Inácio GomesAlex Fernandes França

JOSÉ ANTÔNIO COSTAOSVALDO VIDUAL
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Santo Antonio do Caiuá tem garantido 
R$ 930 mil  para compra de maquinário, 
ônibus escolar e obras de infraestrutura

Na manhã de quarta-feira, 09 de janeiro, 
a reportagem do Jornal Noroeste con-
versou com o prefeito reeleito de Santo 
Antonio do Caiuá, Zezinho (PPS) que as-
segurou a população um ano de 2013 de 
muitas conquistas para o município

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Escolhido por 1.208 
eleitores, o equivalen-
te a 55,06% dos votos 

válidos (excluindo brancos 
e nulos), José Alves de Al-
meida, o Zezinho (PPS) de 
Santo Antonio do Caiuá 
falou ao Jornal Noroeste na 
manhã de quarta-feira, 09 
de janeiro.

Zezinho derrotou nas ur-
nas Osmar Stachovski (PP), 
que teve 986 votos (44,94%). 
Os votos válidos somaram 
2.194 (96,87%). Outros 19 
eleitores votaram em bran-
co (0,84%), enquanto nulos 
somaram 52 (2,30%). Os da-
dos são do TSE – Tribunal 
Superior Eleitoral.

Com sua reeleição, Zezi-
nho administrará a cidade 
que hoje, graças a sua boa 
administração, tem atendi-
do as pessoas na saúde, as-
sistencia social, educação e 
infraestrutura urbana e ru-
ral.

O prefeito Zezinho e 
equipe comemoram a ótima 
fase que atravessa o municí-
pio. Durante muito tempo 
o executivo municipal vem 
reivindicando junto aos Go-
vernos Federal e Estadual 
obras de impacto que pro-
movam a qualidade de vida 
dos santo-antonienses.

Projetos envolvendo se-
tores como: Educação – Re-
forma e ampliação de esco-
las, Agricultura - estradas 
vicinais; Infraestrutura - re-
capeamento e asfaltamento 

“O que for melhor para todos, será o melhor para a administração”, enfatizou o prefeito Zezinho

Compra de uma pá carregadeira, ônibus escolar e diversas obras de infraes-
trutura já estão garantidas através de empenho de R$ 930 mil.

Para fevereiro a administração de Santo Antônio do 
Caiuá junto a educação prepara a volta às aulas

Alex Fernandes França

Considerado como um dos melhores, além de mais tradicional e movimen-
tado Carnaval de Rua da região acontecerá entre os dias 08 à 11 de feverei-
ro em Santo Antônio do Caiuá. 

Arquivo

de ruas; Saúde – Reforma do 
Hospital além de inúmeras 
obras relevantes para o pro-
gresso do município estão 
na pauta da administração 
de Santo Antonio do Caiuá 
para o ano de 2013.

“Nossa administração 
trabalha nas reais necessida-
des do nosso povo e, é com 
base nessas necessidades 
que elaboramos os projetos 
das obras que estão em an-
damento e das outras que 
em breve iniciaremos”, des-
tacou o Prefeito Zezinho.

Governando com auste-
ridade e respeito ao contri-
buinte, o prefeito garantiu a 
reportagem que o município 
está com as contas pagas.

“Nós sabemos das di-
ficuldades que o país e o 
estado estão passando e o 
município por consequên-
cia também. O Governo Fe-

deral cortou o IPI (Imposto 
sobre o Produto Industriali-
zado) no último semestre de 
2012. O IPI mais o Imposto 
de Renda formam o FPM – 
Fundo de Participação dos 
Municípios, por essa razão o 
FPM de todos os municípios 
foram reduzidos drastica-
mente. É certo que o muni-
cípio tem algumas dificul-
dades, porém agora estamos 
em uma fase de contenção 
de despesas que é normal 
em todo início de mandato, 
resolvemos conter despesas, 
concentrando as ações nos 
setores essenciais”, frisou o 
prefeito.

Expondo as potenciali-
dades bem como os planos 
para o município e as obras 
em andamento e outras que 
poderão advir venham real-
mente causar a plena satisfa-
ção da população, principal-
mente da mais carente e que 
portanto mais necessita dos 
serviços e atendimento pú-
blicos, o prefeito fez questão 
de enumerar as conquistas e 
projetos: Reforma do Hos-

pital e do Centro de Saúde, 
recuperação asfáltica in-
cluindo tapa buracos devido 
as chuvas do mês de janeiro, 
preparando para fevereiro a 
volta às aulas e o tradicional 
e movimentado carnaval de 
Santo Antonio do Caiuá que 
atrai pessoas de toda região.

Recursos Federais, Es-
taduais e municipais fazem 
com que vários projetos se-
jam realizados pela Admi-
nistração Municipal do Pre-
feito Zezinho e seu vice José 
Carlos Antal (Carlos Feijão) 
e Equipe.

“Já temos empenhado R$ 
930 mil que será utilizado na 
compra de uma pá carrega-
deira, ônibus escolar e nas 
demais obras de infraestru-

tura, falou otimista o prefei-
to. 

Zezinho aproveitou a 
presença da reportagem para 
agradecer ao povo ordeiro e 
trabalhador da cidade, “nos-
sa cidade é tranquila, passa-
mos as festas de fim de ano 
sem nenhum registro de vio-
lência. Estamos trabalhando 
em prol do nosso povo, onde 
dezenas de benfeitorias esta-
rão preparando uma “Santo 
Antônio do Caiuá” melhor 
para as futuras gerações e 
garantindo para hoje uma 
qualidade de vida melhor 
para todos. O que for me-
lhor para todos, será o me-
lhor para a administração”, 
finalizou o prefeito de Santo 
Antônio do Caiuá, Zezinho.
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Ministério da Saúde vai exigir devolução de veículo en-
tregue pelo governo federal. Em Nova Esperança, há dois 
anos, veículo ocupa a garagem do NIS em vez de atender 
a população

Por conta da má gestão 
de alguns municípios do 
Paraná, entre eles Nova 

Esperança, Paiçandu, Ivaiporã, 
Maringá e Umuarama, a popu-
lação pode perder ainda neste 
semestre cerca de 92 ambulân-
cias do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu). Isso 
porque os veículos, entregues 
pelo governo federal em 2010, 
ainda permanecem estacionados 
e sem uso, ou então são utiliza-
dos de forma irregular.

Como as cidades não colo-
caram o serviço de atendimento 
em funcionamento, o Ministé-
rio da Saúde exigiu a devolução. 
Sem as ambulâncias, que são 
equipadas para funcionar como 
UTI móvel ou como Unidades 
de Suporte Básico, o serviço de 
urgência e emergência continua-
rá não existindo em muitas cida-
des do estado, ao passo que em 
outras opera em sua capacidade 
máxima.

Pelo modelo atual, cidades 
vizinhas e de pequeno porte 
muitas vezes se unem em con-
sórcios para viabilizar o serviço, 
que custa cerca de R$ 18 mil por 
mês, de acordo com a Secretaria 
de Estado da Saúde do Paraná 
(Sesa). Os prefeitos, no entan-
to, alegam que não possuem o 
recurso, como é o caso dos mu-
nicípios de Ivaiporã, Jardim Ale-
gre, Arapuã, Ariranha do Ivaí, 
Lidianopolis e Lunardelli (Re-
gião Oeste). 

As seis cidades receberam 
juntas duas ambulâncias do mi-
nistério. A primeira nunca saiu 
do estacionamento, e a segunda, 
do tipo UTI móvel, era usada 
para transportar pacientes para 
outras cidades, o que é irregu-
lar, já que sua complexidade e os 
custos de sua manutenção exi-
gem que ela seja utilizada para 
casos graves – como quando há 
um acidente na estrada entre as 
cidades e é preciso fazer o deslo-

camento do ferido para um hos-
pital de média ou alta complexi-
dade localizado em uma cidade 
maior.

Financiamento
Governo federal, estados e 

municípios são corresponsá-
veis

Pela lei, as três esferas de 
governo têm a responsabilidade 
de financiar o Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu) – 25% devem vir do go-
verno federal (que cede as am-
bulâncias), 25% do estado (que 
dá assistência técnica e financia 
em torno de R$ 27 mil mensais) 
e 50% dos municípios, responsá-
veis por colocar o serviço de pé, 
contratando funcionários e ce-
dendo local para estacionamen-
to e para uma base central.

Os prefeitos, no entanto, ale-
gam que não têm esse dinhei-
ro, cerca de R$ 18 mil mensais. 
Eles afirmam esperar do estado 
uma posição mais pró-ativa no 
sentido de ajudá-los a sanar as 
dificuldades e também a inter-
mediar uma negociação com o 
governo federal para que não 
percam os 92 veículos (a perda 
não é permanente, mas o veículo 
pode ser deslocado para outra 
cidade até que o serviço seja im-
plantado).

Orçamento
De acordo com o diretor de 

Políticas de Urgência e Emer-
gência da Sesa, Vinicius Fili-
pak, o orçamento estadual para 
o Samu é de R$ 40 milhões em 
2013, mas esse dinheiro não 
pode ser enviado aos municípios 
enquanto eles não implantarem 
o serviço. “Quando os prefeitos 
pediram as ambulâncias, sabiam 
que seria preciso fazer esse in-
vestimento inicial. Ele é pré-re-

quisito para que as ajudas fede-
ral e estadual cheguem.”

No total, segundo Filipak, o 
investimento pode chegar a R$ 
92 mil com recursos do ministé-
rio e da Sesa juntos. Se a habili-
tação é do tipo básica, o recurso 
estadual e federal é da ordem de 
R$ 27 mil cada, chegando a R$ 
46 mil cada caso o serviço seja 
de uma complexidade maior. 

Para isso, no entanto, é pre-

ciso que o município dê início à 
iniciativa. Como este alega crô-
nica falta de recursos, o proces-
so corre o risco de ficar parado. 
Após o risco da perda dos veícu-
los, a Sesa garante que irá se reu-
nir com os prefeitos para buscar 
uma solução do problema, mas 
não se sabe quando isso deverá 
ocorrer - antes ou após a devo-
lução. 

Sem funcionários

Em Paiçandu (região de Ma-
ringá), a situação é parecida: o 
município alega não ter recur-
sos para contratar funcionários 
(como motorista, técnico de en-
fermagem e médico), e por isso a 
ambulância, que beneficiaria ou-
tras cinco cidades, está parada. 
De acordo com o diretor de Po-
líticas de Urgência e Emergência 
da Sesa, Vinicius Filipak, outras 
três cidades estão na lista das 
que podem perder os veículos: 
Maringá, Cascavel e Umuarama, 
caso não implantem o Samu até 
o fim do primeiro semestre.

Procurado, o Ministério da 
Saúde não se pronunciou. A Sesa 
também não informou quais são 
as cidades que podem perder as 
ambulâncias, mas prometeu en-
viar a relação na manhã de hoje. 
No total, seis regiões do estado 
contam com o serviço: Apuca-
rana, Londrina, Região Metro-
politana de Curitiba, Litoral, Foz 
do Iguaçu e Cornélio Procópio. 
O Samu de Pato Branco será 
inagurado em breve, segundo a 
secretaria.
Vanessa Prateano e Tatiane Salva-
tico da Gazeta Maringá
Adaptação: José Antonio Costa

Colunista interina: Bruna Arruda
com revisão de Jessica Krieger

Meio ambiente 
Nova Esperança não tem en-

chente, Graças a Deus. Morei em 
São Paulo e sei o quanto é devas-
tadora uma enchente. Mas temos 
muitos outros problemas relaciona-
dos com o meio ambiente em nossa 
cidade. É o caso:

- odor que sai das farinheiras, 
que é extremamente desagradável;

- fuligem da queima de cana, 
que mancha as roupas dos varais, 
áreas, quintais, prejudicando tam-
bém a nossa respiração;

- latas vazias de cerveja jogadas 
na rua que acaba entupindo os buei-
ros;

- matagais em datas vazias que 
viram depósitos de lixo e também 
foco de doenças.

Está aí alguns assuntos para a 
secretaria do meio ambiente discu-
tir!

Opinião do Blog: Dinheiro Pú-
blico

Os moradores da Ivaitinga estão 
indignados com o que está aconte-
cendo na reforma do posto de saúde 
daquele distrito. Há cerca de dois 
meses, foi iniciada uma reforma do 
posto de saúde por uma empresa de 
Nova Esperança que ganhou a con-
corrência pública, mas esta terceiri-
zou o serviço. A empresa terceiriza-
da há mais ou menos 25 dias, parou 
a obra. Tal empresa alega que não 
está recebendo o pagamento da fir-
ma contratante. Com isso a reforma 
no local está parada, com materiais 
sendo danificados, serviços de má 
qualidade. Seria interessante que 
a Câmara Municipal ou fiscais da 
Prefeitura resolvessem esta situação, 
afinal se trata do dinheiro público, 
dinheiro meu e seu que está sendo 
mal empregado. Além disso, sabe-
mos que o posto de saúde funciona 
no salão social da Ivaitinga, usando 
divisórias de papel! Dentro de pou-
cos dias, o posto vai sair do local por-
que o salão será usado. E para onde 
vai o posto de saúde? Como ficará o 
atendimento destas pessoas? Ainda 
não sei responder.

Cristãos - Reflexão
Nós, cristãos, buscamos a Deus 

e queremos que Ele nos ajude, nos 
oriente em nossa caminhada. Vamos 
analisar duas situações, quando ca-
minhamos sem a orientação de Deus 
e quando caminhamos com a orien-
tação de Deus.

Quando tomamos decisões sem 
a direção do Senhor, a tendência é 
que a gente siga o nosso raciocínio 
lógico, deixamos que as emoções 
nos dirijam. Isso faz com que a gen-
te escolha o caminho mais fácil. E é 
muito arriscado porque perdemos a 
visão espiritual e preocupamo-nos 
com aquilo que será efêmero em nos-
sas vidas. 

Somos enganados pelos seus 
próprios desejos. Até cristãos têm se 
deixado conduzir pelos sentimentos, 
vontades, lógica, baseando sua fé em 
emoções e acabam tomando decisões 
precipitadas. As pessoas que agem 
desta forma provavelmente a con-
seqüência será o fracasso, pois ela 
agindo com suas emoções, está agin-
do conforme ela entende ser.

Deus sabe o que cada escolha 
nossa terá como conseqüência, nós 
não sabemos. Por isso precisamos 
submeter nossas escolhas e decisões 
a Deus e recorrer à Sua Palavra, 
para descobrir o melhor caminho a 
seguir. Quando caminhamos com a 
orientação de Deus estamos cami-
nhando da melhor forma possível, 
estamos caminhando para o melhor 
caminho.

Entreguemos nossa vida a Cristo 
(de forma completa), estudemos a 
Palavra e oremos antes de tomar-
mos qualquer decisão. Aguardemos 
Sua resposta, porque o Senhor pro-
meteu: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e 
encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. 
Porque aquele que pede recebe; e o 
que busca encontra; e, ao que bate, 
se abre (Mateus 7.7,8).

Que os leitores do Blog permi-
tam que Deus oriente cada um de 
vocês no ano de 2013.

O que faz um assistente social?
O Pingos e Respingos, com a co-

lunista interina Bruna Arruda, en-
trevistou Franciele Holanda Moura 
e Adriéli Volpato Craveiro (CRESS 
7238). Veja o que elas disseram so-
bre a vida de uma recém-formada 
na profissão e o dia a dia de quem já 
atua na área:

Pingos e Respingos: O que faz um 
Assistente Social?

R.: O Serviço Social é uma profis-
são regulamentada e exige graduação 
e inscrição no Conselho Regional de 
Serviço Social para o seu exercício. É 
uma profissão voltada para a execução 
de ações e politicas públicas que viabili-
zam os direitos sociais do indivíduo na 
sociedade. Trabalha diretamente com a 
exclusão social, acompanhando, anali-
sando e propondo ações para melhorar 
as condições de vida da população. Ela-
bora e executa projetos sociais voltados 
para a alimentação digna, o acesso aos 
serviços de saúde, cultura, habitação e 
educação. Os Assistentes Sociais traba-
lham diretamente com a questão social 
em suas diversas expressões, como por 
exemplo: violência, miséria, trabalho 
infantil, exploração sexual, uso abusivo 
de substâncias psicoativas e desigualda-
de social.

Pingos e Respingos: Vocês podem 
falar com pouco sobre o Serviço Social 
e a sociedade atual?

R.: O Assistente Social encontra 
na atualidade um amplo campo no 
mercado de trabalho, pode exercer sua 
profissão tanto na esfera estatal, no ter-
ceiro setor e até mesmo em empresas. 
Oss grande empregadores desses pro-
fissionais encontram-se vinculados ao 
Estado, principalmente aos municípios. 
Nos últimos anos, a demanda por As-
sistentes Sociais cresceu de forma signi-
ficativa, sendo que, é notório o aumen-
to de vagas em concursos públicos para 
esses profissionais. Grande parcela dos 
recém-formados acabam sendo absor-
vidos pelo mercado de trabalho, devido 
as inúmeras vagas ofertadas para esta 
profissão. Entre os espaços sócio-ocu-
pacionais para os Assistentes Sociais 
encontramos os Centros de Referências 
da Assistência Social – CRAS, Centros 
de Referências Especializados da As-
sistência Social – CREAS, Abrigos, Al-
bergues, Centro de Atenção Psicosocial 
– CAPS, Unidades Básicas de Saúde – 
UBS, Hospitais, Ambulatórios, Clínicas 
de Recuperação, Forúm, Penitenciárias, 
Secretária da Habitação, Secretaría da 
Mulher, Empresas privadas e Organiza-
ções Não Governamentais – ONGs.

Pingos e Respingos - Suas expec-
tativas com sua nova profissão (ques-

tão direcionada – Franciele Moura)
R.: Eu tive o privilégio de fazer o 

estágio supervisionado, durante dois 
anos, em um dos Programas do Gover-
no do Estado do Paraná – Programa 
Estadual de Assistência ao Apenado 
e ao Egresso de Maringá. Que trouxe 
os subsidios práticos necessários para 
a atuação enquanto Assistente Social. 
Como sou recém-formada, as minhas 
expectativas é que eu possa realmente 
contribuir para a construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária sem 
nenhum tipo de exploração. As expecta-
tivas em relação ao futuro enquanto As-
sistente Social são grandes, pois, encon-
tramos nesta profissão um amplo leque 
de campos para atuar, além de inúme-
ras oportunidades de trabalho, sei que, 
além de me realizar profissionalmente, 
posso contribuir de forma significativa 
para a melhoria da qualidade de vida 
da população.

Pingos e Respingos: Como é ser 
Assistente Social? (questão direciona-
da – Adriéli Volpato Craveiro)

R.: Desde o ano de 2010 venho 
atuando enquanto Assistente Social. 
Meu primeiro emprego foi em um Pro-
jeto de Extensão vinculado a Faculdade 
Estadual de Educação Ciência e Letras 
de Paranavaí – FAFIPA no qual reali-
závamos ações voltadas para as pessoas 
com câncer. Ainda no mesmo ano, tive 
a oportunidade de mudar para Marin-
gá e começar a trabalhar como Assis-
tente Social no Hospital Universitário 
de Maringá – HUM. Em outubro de 
2011, me vinculei profissionalmente a 
Secretaria de Saúde de Maringá, espe-
cificamente ao Centro de Atenção Psi-
cosocial Infanto Juvenil – CAPSi, onde 
estou até os dias atuais. Em todos estes 
locais de trabalho, percebi que a profis-
são do Serviço Social era fundamental 
no desenvolvimento das ações para os 
usuários. A opinião do Assistente Social 
é essencial para a tomada de decisões 
importantes como aquelas relacionados 
a  adoção de crianças e adolescentes e 
conflitos familiares. É extremamen-
te gratificante perceber como simples 
orientações, enquanto Assistente Social, 
acabam modificando de forma signifi-

cativa o cotidiano dos usuários. A re-
compensa de ser Assistente Social está,  
por exemplo, no sorriso de uma criança 
que frequênta um projeto social que 
você ajudou a elaborar e a executar e 
que acaba de conquistar uma medalha. 
Sei que não poderia ter escolhido uma 
profissão tão maravilhosa e apaixonan-
te como o Serviço Social, sou extrema-
mente realizada com o que faço e não 
trocaria a minha profissão por nenhu-
ma outra.

O Blog/Coluna Pingos e Respingos 
agradece Franciele Holanda Moura e 
Adriéli Volpato Craveiro pela recepti-
vidade e a entrevista. Para outras in-
formações, as profissionais Franciele e 
Adriéle encontram-se a disposição pelos 
emails fran_moura19@hotmail.com e 
adrielivolpato20@gmail.com.

Vagas para estacionar 
Toda vez que tenho que ir ao Banco 

do Brasil ou outro lugar no centro da 
cidade, fico irritada, pois sei que vai ser 
uma luta para estacionar. Passo uma, 
duas, três vezes pela Avenida e não acho 
vaga alguma. Acabo desistindo. Pelo 
que percebi, os comerciantes acabam 
deixando seus veículos o dia todo nas 
vagas da Avenida principal de nossa 
cidade. E estas vagas já são reduzidas. 
Logo, quem vem de fora acaba estacio-
nando em vias paralelas (que também 
já estão ficando lotadas) para se dirigir 
a qualquer loja do centro. Seria inte-
ressante algum sistema para o estacio-
namento em nossa cidade. Como uma 
espécie de Zona Verde ou Azul, como se 
vê em cidades vizinhas, aumentando a 
rotatividade das vagas e o pagamento 
simbólico pelo uso das mesmas. O di-
nheiro poderia ser destinado a institui-
ções sociais, como asilo, casa da crian-
ça, ou alguma outra instituição. Mas do 
jeito atual, está difícil, até mesmo para 
moradores de cidades vizinhas que vem 
para nossa cidade comprar em nossas 
lojas. O assunto deve ser resolvido.

Bodas 
Parabéns ao mais novo casal Daya-

na Martins e Marco Andrei Martins pe-
las bodas. O evento foi comemorado em 

família com os amigos mais próximos 
no salão da AABB. Simplicidade e emo-
ção caracterizaram o evento, celebrado 
pelo Pastor Roberto Almeida com belís-
simas palavras que emocionaram todos 
os convidados presentes. A encantadora 
noiva usava um vestido confeccionado 
por Marines Bachini. E seu cabelo e 
maquiagem por Ligia Tory, proprietá-
ria e funcionária do Studio Hair 25, que 
realçou ainda mais a beleza da noiva. 
A deliciosa comida ficou por conta do 
Maná Buffet. E as fotos pelo excelen-
te fotógrafo Raphael Guimarães que, 
apesar da pouca idade, tem ganhado 
o seu espaço em toda região com seu 
excelente trabalho. Os convidados se di-
vertiram ao som de Armação Ilimitada. 
Fica registrado aqui nosso carinho ao 
novo casal.

Coisas do Cotidiano 
• Teve início o BBB13, Big Brother 

Brasil, realizado pela Rede Globo e 
apresentado por Pedro Bial com a mais 
baixa audiência de todos os tempos;

• Pedalando nas ruas da cidade 
de Nova Esperança, além de inúmeros 
buracos espalhados pelas vias, perce-
bi como os motoristas andam em alta 
velocidade na Avenida Rocha Pombo 
arriscando a vida das pessoas que a uti-
lizam após as 18 horas para fazer cami-
nhadas, corridas e até mesmo andar de 
bicicleta. Redutor de velocidade? Não 
sei, mas está aí algo para ser pensado;

• Toda vez que vou a Maringá ou 
outras cidades muito cedo me depa-
ro com um grande problema: não tem 
posto de gasolina aberto na cidade. E se 
eu tiver alguma emergência meia noi-
te, também não encontrarei lugar para 
abastecer meu carro. Postos de gasolina 
deveriam ficar abertos até mais tarde, 
ou mesmo poderiam se revezar para fi-
car até mais tarde, atendendo a popula-
ção. Afinal imprevistos acontecem; 

• E ainda... se você precisar de um 
remédio em nossa cidade após as 22:00 
horas é um pouco complicado. As far-
mácias de plantão ficam abertas até 
este horário. De repente valeria a 
pena este horário ser ampliado tam-
bém...

ENTRELINHAS
*** A bela jovem moradora de Nova Esperança Caroline Herrero aprovada no Curso de Estética e Cosmética no Cesumar iniciará 
suas aulas no próximo 4 de fevereiro. O Blog deseja todo sucesso a esta nova etapa de sua vida Carol. Que Deus te abençoe gran-
demente *** Fez aniversário a querida Juliana Herrero no último 2 de janeiro. Parabéns Juliana!!! Receba nosso abraço.***Alcides 
Marques de Moura e Maria Holanda de Moura estão radiantes com sua filha, a talentosa Franciele Holanda Moura, pela con-
clusão de seu curso de Serviço Social pela Fanp. Franciele que você venha contribuir mais e mais com nossa sociedade. Receba os 
Parabéns da coluna. *** Depois de muitos anos, bom rever as amigas Karen Valézio e Juciene Moura de Oliveira, ex-moradoras de 
nossa cidade *** Espaço Vida Saudável de Nova Esperança do proprietário Rodrigo Souza está de cara nova e aguardando aqueles 
que buscam uma alimentação equilibrada. Contato 44-9933-8460.*** Recebi um excelente atendimento na nova loja Dias Bike e 
Moto, localizada na Av. 14 de Dezembro, 437 da proprietária Simone B. Dias, com funcionários extremamente capacitados. Vale 
a pena conferir as bicicletas com excelentes preços. Abraços Raphael Alberton e Michaela.***Emilia Ribeiro correrá no próximo 
sábado a meia maratona da Disney em Orlando. Desejamos Boa Sorte. *** Belíssima cobertura esportiva feita pelo meu cunha-
do Rafael Bruno Krieger na São Silvestre 2012 pelo portal UOL.***Parabéns ainda a Deltol Gabriel Cardoso Leal,filho de Ivete 
Vargas Leal, que passou em 7º lugar no vestibular da UEM em Agronomia. Boa sorte nesta nova etapa da sua vida!***“O amor é 
sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, 
não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal; não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a 
verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1Cor. 13:4-7
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Adriéli Volpato 
Craveiro

Franciele Holanda 
Moura

Para fevereiro a administração de Santo Antônio do 
Caiuá junto a educação prepara a volta às aulas

tura, falou otimista o prefei-
to. 

Zezinho aproveitou a 
presença da reportagem para 
agradecer ao povo ordeiro e 
trabalhador da cidade, “nos-
sa cidade é tranquila, passa-
mos as festas de fim de ano 
sem nenhum registro de vio-
lência. Estamos trabalhando 
em prol do nosso povo, onde 
dezenas de benfeitorias esta-
rão preparando uma “Santo 
Antônio do Caiuá” melhor 
para as futuras gerações e 
garantindo para hoje uma 
qualidade de vida melhor 
para todos. O que for me-
lhor para todos, será o me-
lhor para a administração”, 
finalizou o prefeito de Santo 
Antônio do Caiuá, Zezinho.

Má Gestão:

Nova Esperança pode perder ambulância do Samu
Em todo o Paraná 92 ambulâncias do Samu poderão ser devolvidas ao Ministério da Saúde 

Ambulâncias são equipadas para funcionar como 
UTI móvel ou como Unidades de Suporte Básico

Veja a lista dos municípios notificados pelo Ministério da Saúde:

Adrianópolis; Almirante Tamandaré; Altônia; Araucária; Assis Chateaubriand; Astorga; 
Barbosa Ferraz; Bocaiúva do Sul; Cafezal do Sul; Cambará; Campina Grande do Sul; 
Campo Largo;Campo Magro; Campo Mourão; Capitão Leônidas Marques; Cascavel; 
Cerro Azul; Céu Azul; Cianorte; Colombo; Colorado; Corbélia; Cruzeiro do Oeste; 
Cruzeiro do Sul; Fazenda Rio Grande; Goioerê; Guaíra; Guaraniaçu; Icaraíma; Iretama; 
Ivaiporã; Jesuítas; Loanda; Mandaguari; Manoel Ribas; Marechal Cândido Rondon; 
Nova Aurora; Nova Esperança; Nova Londrina; Paiçandu; Palotina; Paranavaí; Pinhais; 
Piraquara; Quedas do Iguaçu; Rio Branco do Sul; Rio Negro; Rondon; Santa Helena; 
Santa Tereza do Oeste; São João do Ivaí; São José dos Pinhais; Terra Boa; Terra Rica; 
Toledo; Três Barras do Paraná; Ubiratã; Umuarama; Wenceslau Braz 

*Fonte: Ministério da Saúde

JOSÉ ANTÔNIO COSTA
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Fernando António No-
gueira Pessoa, mais conhe-
cido como Fernando Pes-
soa, foi um poeta, filósofo 
e escritor português. É con-
siderado um dos maiores 
poetas da Língua Portugue-
sa, e da Literatura Univer-
sal, muitas vezes compa-
rado com Luís de Camões. 
O crítico literário Harold 
Bloom considerou a sua 
obra um "legado da língua 
portuguesa ao mundo".

Por ter sido educado na 
África do Sul, para onde foi 
aos seis anos em virtude do 
casamento de sua mãe, Pes-
soa aprendeu perfeitamente 
o inglês, língua em que es-
creveu poesia e prosa desde 
a adolescência. Das qua-

tro obras que publicou em 
vida, três são na língua in-
glesa. Fernando Pessoa tra-
duziu várias obras inglesas 
para português e obras por-
tuguesas (nomeadamente 
de António Botto e Almada 
Negreiros) para inglês.

Ao longo da vida traba-
lhou em várias firmas co-
merciais de Lisboa como 
correspondente de língua 
inglesa e francesa. Foi tam-
bém empresário, editor, 
crítico literário, jornalista, 
comentador político, tra-
dutor, inventor, astrólogo 
e publicitário, ao mesmo 
tempo que produzia a sua 
obra literária em verso e 
em prosa. Como poeta, 
desdobrou-se em múltiplas 

personalidades conhecidas 
como heterónimos, objeto 
da maior parte dos estudos 
sobre sua vida e sua obra. 
Centro irradiador da hete-
ronímia, auto-denominou-
-se um "drama em gente".

Nascimento: 13 de junho 
de 1888, Distrito de Lisboa
Falecimento: 30 de no-
vembro de 1935, Lisboa
Altura: 1,73 m
Educação: Durban High 
School, Universidade da 
Cidade do Cabo, Universi-
dade de Lisboa
Filiação: Joaquim de Sea-
bra Pessoa, Maria Madale-
na Pinheiro Nogueira
Irmão: Jorge Nogueira de 
Seabra Pessoa

Projeto Jornal Noroeste:

Poema & Poesia...
MAR PORTUGUÊS

Fernando Pessoa (1888-1935)

Ó mar salgado, quanto do 
teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas 
mães choraram,
Quantos filhos em vão re-
zaram!

Quantas noivas ficaram 
por casar
Para que fosses nosso, ó 
mar!

Valeu a pena? Tudo vale a 
pena
Se a alma não é pequena.

Quem quere passar além 
do Bojador
Tem que passar além da 
dor.
Deus ao mar o perigo e o 
abismo deu,
Mas nele é que espelhou o 
céu.

Nova perde “Sirlando”  
figura carismática da cidade

Você conhece o Onofre? 
Talvez por este nome não vá 
se lembrar...mas quem não 
conhece o Sirlando? Figura 
carismática que andava pelas 
ruas de Nova Esperança nos 
deixou na manhã da última 
terça-feira, 08. Familiares e 
amigos foram se despedir de 
um dos personagens mais 
conhecidos da cidade, com 
seu jeito de criança, sempre 
cativava a todos que de perto 
o conheceram.  Seu nome 
completo era Onofre Sirlando 
de Oliveira. Infelizmente não 
o veremos mais, pelo menos 
neste plano terreno. É Sirlan-
do, sentiremos falta do seu 
jeito carinhoso de dizer; “Me 
dá um ‘renal’”?

Arquivo Pessoal

Fernando Pessoa – Um dos maiores 
escritores da Língua Portuguesa

Fernando Pessoa é  conside-
rado um dos maiores poetas 
da Língua Portuguesa, e da 
Literatura Universal, muitas 
vezes comparado com Luís 
de Camões.

Divulgação

A Semana...

Fatos interessantes flagrados pela 
reportagem do Jornal Noroeste:

Fato 01 - O casal Tereza 
(Dona de Casa) e Moisés Luiz 
da Costa (professor aposenta-
do) foram surpreendidos com 
uma enorme goiaba que nasceu 
e cresceu na goiabeira plantada 
no fundo do quintal da casa. A 
fruta com mais de 800g chamou 
a atenção dos moradores. De 
acordo com informação obtida 

em artigo técnico escrito pelos 
engenheiros agronomos João 
Caetano Fioravanço, Marília Ca-
leffi Paiva e Ivo Nanica, publica-
do originalmente nos Cadernos 
de Horticultura da Faculdade 
de Agronomia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul o 
peso médio da goiaba pode va-
riar de 32g a 300g.

Em relação a uma manga haden 
que pesa em média 500 g a goia-
ba do seu Moisés e da D. Tereza 
ainda conseguiu prevalecer em 

tamanho

Fato 02 - Que o brasilei-
ro é criativo isso ninguém 
duvida. Alguns porém 
extrapolam a criativida-
de com invenções nada 
convencionais. Durante a 
semana a reportagem fla-
grou um ciclista andando 
tranquilamente pelas ruas 
de uma cidade da região 
com sua bicicleta de mais 
de 2 metros de altura. Tal-
vez o sonho de criança era 
dirigir um caminhão e ver 
os carros mais do alto, po-
rém como esse objetivo 
ainda não foi alcançado 
porque não transformar a 
bicicleta em uma veículo 
que ultrapassa ao menos 
em altura muitos carros... 
O que a reportagem ficou 
intrigada é saber como o 
ciclista faz quando precisa 
parar ou descer da bicicle-
ta... e você sabe nos dizer?  

Tranquilamente o ciclista exibe 
a sua invenção

A Semana...
Flagrou alguma coisa que 

seja interessante?
Mande para o e-mail: 

joseantoniorc@ig.com.br; 
ze@jornalnoroeste.com;   
incluindo o local e fato e 

os dados pessoais.
Pauta do Leitor:
Tem alguma sugestão? 
Qual matéria você gos-

taria de ver nas páginas do 
Jornal Noroeste? 

Mande para o e-mail: josean-
toniorc@ig.com.br; ze@jor-
nalnoroeste.com;  incluindo 

o assunto e os dados pessoais.

Cuidado redobrado!

É muito comum nessa 
época do ano – de mui-
to calor – as pessoas de 

nossa região passarem as fé-
rias em praias brasileiras, ou 
mesmo em pousadas e até 
passarem um fim de semana 
em um hotel fazenda ou clu-
be aquático. Devido a isso, 
temos aí um grande vilão: o 
SOL. Neste período, a expo-
sição das pessoas à radiação 
solar aumenta consideravel-
mente, porém, os cuidados a 
serem tomados nem sempre 
acontecem de maneira ade-
quada.

Lembrando que o excesso 
de exposição à luz solar pode 
causar sérios danos à saúde, 
desde pequenas queimaduras 
na pele, irritação e até mesmo 
o câncer de pele. Cuidados 
simples podem ser tomados 
para diminuir e evitar estas 
ocorrências. São os principais 
deles: o uso devido de prote-
tor solar e a hidratação ade-
quada. Cada pessoa tem um 
tipo de pele e para cada pele 
existe um protetor com fator 
de proteção solar (FPS) ade-
quado. Quanto à hidratação, 
devemos ter a consciência 

da ingestão de água duran-
te todo o dia. Nutricionistas 
e médicos afirmam que uma 
pessoa adulta deve tomar de 2 
a 3 litros de água diariamente 
ou conforme sua necessidade. 
Nessa época do ano o cuida-
do deve ser redobrado.

A prática da atividade físi-
ca aliada a uma alimentação 
saudável tem muita impor-
tância para as pessoas, inde-
pendente da idade. Essa práti-
ca, quando regular e realizada 
de maneira correta, nos trás 
vários benefícios: aumento 
da auto-estima, melhora da 

disposição, flexibilidade e 
também melhora a “saúde do 
coração”, evitando doenças 
como: hipertensão, diabete, 
colesterol, obesidade e outras. 
Mas lembrem-se: antes de 
iniciar a prática de atividade 
física, procure um profissio-
nal capacitado. E divirtam-se!

AUTOR: Marcelo de Oli-
veira. Professor de Educa-
ção Física, formado pela FA-
FIPA/UNESPAR- Paranavaí 
–PR. Especialista em Educa-
ção Especial.



www.jornalnoroeste.comNova Esperança, 11 de Janeiro de 2013

INVESTIMENTOS:

Nova Esperança terá nova subestação da Copel e quedas 
constantes de energia estão com os dias contados

Obra deve ficar pronta em maio deste ano

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com
*Com informações da COPEL

As quedas de energia 
elétrica, que tanto 
incomoda os novaes-

perancenses estão com seus 
dias contados. Considerando 
a circunstância de estar se 
multiplicando e sendo cons-
tante a incidência deste pro-
blema no serviço prestado 
pela Companhia Paranaense 
de Energia Elétrica no muni-
cípio de Nova Esperança, por 
conta das várias e múltiplas 
quedas de energia e tendo 
chegado ao conhecimento da 
1ª Promotoria de Justiça da 
Comarca, uma interpelação 
por parte do Ministério Pú-
blico foi tomada. 

A subestação da Copel 
é datada do ano de 1960, ou 
seja, um sistema obsoleto, 
com malhas comprometidas 
que contribuem diretamente 
para o aumento sempre cres-
cente no aumento das inter-
rupções. 

O M.P., por meio do Pro-
motor de Justiça Dr. Nivaldo 
Bazoti solicitou as devidas 
diligências para a materiali-
zação dos investimentos ne-
cessários para a solução dos 
problemas que se arrastavam 
há anos. 

Em ofício encaminhado à 
Superintendência e Supervi-
são de Engenharia da Copel 
Bazoti pediu a resolução des-
te fato e a necessidade de se 
dar ciência para se prevenir 
responsabilidades para futu-
ros eventuais manejos judi-
ciais em face da Companhia e 
dos responsáveis pelos inves-
timentos da empresa nos lo-
cais que padecem de tal trato. 

Com intuito de suprir esta 
deficiência, a Companhia Pa-
ranaense de Energia – Copel 
está implantando uma nova 
subestação transformadora 
de energia no município de 
Nova Esperança. A unidade 
irá substituir a subestação 
que existe hoje na cidade, e 
aumentará a capacidade de 
fornecimento de energia na 
região.

NOVA SUBESTAÇÃO
A nova subestação irá 

operar em tensão 138 mil 
volts, maior que a capacidade 
da subestação anterior, que 
operava em tensão 34,5 mil 
volts. Terá dois transforma-
dores novos de 20 megavolt 
ampère (MVA) cada, que 
darão mais potência para a 
unidade atender 14.906 con-
sumidores, sendo 69 grandes 
comércios, indústrias e hos-
pitais, 1.115 pequenos co-
mércios e empresas, e 13.722 
consumidores residenciais da 
região de Nova Esperança, 
Floraí e Mandaguaçu.

A obra iniciou em maio 
de 2012 e deve terminar até 
maio deste ano. A parte de 
construção civil já está con-
cluída, inclusive com a casa 
de comando finalizada. Os 
transformadores foram entre-
gues e devem começar a ser 
montados neste mês. Após 

DADOS SOBRE A SUBESTAÇÃO DE NOVA ESPERANÇA 

Capacidade de tensão atual: 34,5 mil volts 
Capacidade de tensão após a ampliação: 138 mil volts 

Investimento nas obras: R$ 17,5 milhões
Previsão para o término das obras: Maio de 2013 

Sergio Inácio Gomes

A previsão do término das obras é para maio deste ano

a finalização da montagem 
da unidade nova, as equipes 
realizarão a desativação da 
subestação antiga, localizada 
no mesmo terreno. 

A unidade de Nova Espe-
rança passará a ser ligada às 
subestações de Alto Paraná 
e Maringá, reforçando a rede 
da Copel na região por meio 
da linha de transmissão Nova 
Esperança – Seccionamento 
Alto Paraná/Maringá. A obra 
da linha obteve licença am-
biental prévia em setembro 
de 2012 e aguarda para este 
início de ano a emissão da 
licença de instalação. “Nova 
Esperança passará a ser aten-
dida com mais segurança e 
garantia, por uma subestação 
bem equipada e pronta para 
acompanhar o crescimento 
da região”, detalha o superin-
tendente de Obras de Trans-
missão da Copel, Nilberto 
Lange Jr.

O investimento será de 
aproximadamente R$ 17,5 
milhões, incluindo amplia-
ções nas subestações de Alto 
Paraná e Maringá, além da 
implantação da linha de 
transmissão. "É uma obra 
que contribuirá para o desen-
volvimento desta região, au-
mentando a disponibilidade 
de energia para a expansão e 
instalação de novos empreen-
dimentos, e contribuindo 
para a confiabilidade no for-
necimento", afirma o gerente 
de serviços e manutenção da 
Copel em Paranavaí, Ayrton 
Pedro Belleze.

EXPANSÃO
A entrega de obras como 

essa faz parte do programa 

A parte de construção civil já está concluída

Os transformadores foram entregues e devem co-
meçar a ser montados neste mês. Após a finalização 
da montagem da unidade nova, as equipes realiza-
rão a desativação da subestação antiga, localizada 
no mesmo terreno. 

de expansão da Copel, que 
para 2013 prevê a finaliza-
ção de 76 empreendimentos 
importantes de distribuição 
no Paraná, entre subesta-
ções novas e ampliações de 
instalações já existentes. Em 

2012, a Copel implantou 
seis novas subestações no 
Paraná: uma em Londrina, 
uma em Maringá, uma em 
Ibaiti, uma em Curitiba, 
uma em Paulo Frontin e 
uma em União da Vitória.

Ansiedade:Você 
controla a sua?

A ansiedade vem se confi-
gurando como um dos grandes 
problemas dos últimos tem-
pos. A vida agitada, pressão e 
stress somam-se gerando este 
distúrbio que tanto prejudica 
a qualidade de vida.

Esta é um sinal de alerta, 
que permite ao indivíduo ficar 
atento a um perigo iminente 
e tomar as medidas necessá-
rias para lidar com a ameaça. 
Portanto é um sentimento útil. 
Sem ela estaríamos vulnerá-
veis aos perigos e ao desconhe-
cido. É algo que está presente 
no desenvolvimento normal 
do ser humano, nas mudanças 
e nas experiências novas e iné-
ditas. O problema surge quan-
do a ansiedade se torna exage-
rada e sem controle impedindo 
o individuo de desempenhar 
atitudes simples, mas que para 
o mesmo é impossível de serem 
feitas.

Em uma pessoa com níveis 
de ansiedade normal quando 
se vê em uma situação no qual 
se sente coagido passa a sentir 
mal estar epigástrico, aperto 
no tórax, palpitações, sudorese 
excessiva, cefaléia, súbita ne-
cessidade de evacuar, inquie-
tação etc. Os padrões variam 
amplamente de individuo 
para individuo, mais quando 
o quadro de ansiedade está 
avançado em muitas das ve-
zes o mesmo literalmente pa-
ralisa diante da situação não 
consegue expressar nenhum 
tipo de movimento, possuem 
preocupações, tensões ou me-
dos exagerados (a pessoa não 
consegue relaxar), este tem a 
sensação contínua de que um 

desastre ou algo muito ruim 
vai acontecer, preocupações 
exageradas com saúde, di-
nheiro, família ou trabalho, 
medo extremo de algum obje-
to ou situação em particular, 
medo exagerado de ser humi-
lhado publicamente, falta de 
controle sobre pensamentos, 
ou atitudes, que se repetem in-
dependentemente de sua von-
tade e pavor depois de uma 
situação muito difícil. 

Este é quadro típico de pes-
soas que sofrem de transtorno 
de ansiedade generalizada, 
síndrome do pânico, fobia so-
cial e fobias específicas, trans-
torno obsessivo compulsivo 
e transtorno de estresse pós-
-traumático e agorafobia. 

O médico especialista 
como neuropsiquiatra, é o pro-
fissional que irá indicar o me-
lhor tratamento que consiste 
em medicação e terapias com 
psicólogos e técnicas de contro-
le de ansiedade.

Sabendo disso devemos 
monitorar as nossas emoções, 
qualquer variação de ansie-
dade que inicialmente parece 
inofensiva mais que ao decor-
rer do tempo vem se mostran-
do mais intensa e aparente 
deve ser tratada com atenção; 
Algo que contribui muito para 
o tratamento de quem sofre 
deste tipo de patologia, é o 
apoio de amigos e familiares 
oferecendo amor, carinho, pro-
teção. Sentir-acolhido no meio 
em que vive, acredite que este 
fator potencializa o tratamen-
to e faz com que o paciente te-
nha uma resposta mais rápida 
diante do tratamento.
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Prefeito de Marialva assume Amusep e visita prefeitos

O prefeito de Marial-
va, Edgar Silves-
tre (Deca), reeleito 

para a gestão 2013-2016 no 
seu município, foi eleito por 
unanimidade para presidir 
a Amusep em 2013. A sua 
posse ocorrerá na próxima 
segunda-feira, dia 14, às 17 
horas, em Marialva, no Cine 
Teatro Sônia Silvestre. 

Antes da posse, o prefeito 
Deca está visitando os mu-
nicípios da Amusep. Nesta 
semana ele esteve com os 
prefeitos dos municípios 
Iguaraçu, Munhoz de Melo, 
Santa Fé, Santo Inácio, Nossa 
Senhora das Graças, Ângulo, 
Atalaia, Flórida, Lobato, Uni-
flor, Nova Esperança, Presi-
dente Castelo Branco, Floraí, 
Mandaguaçu, Ourizona, São 
Jorge do Ivaí, Doutor Camar-
go, Ivatuba, Floresta, Itambé 
e Paiçandu.

Nos próximos dias Deca 
continuará as visitas. Ele 
quer visitar todos os prefei-
tos e municípios no início da 
sua gestão.

“A Amusep hoje é refe-
rência graças ao trabalho de 
um grupo. Os prefeitos po-
dem contar com apoio total 
de nossa associação. Estou 
feliz e orgulhoso em ocupar 
cargo de tamanha importân-
cia. Estejam certos de que 
farei o melhor possível”, afir-
mou Deca, que é o primeiro 
prefeito de Marialva a presi-
dir a entidade.

Diretoria 2013 – A nova 
diretoria da Amusep tem 
como presidente o prefeito 
de Marialva, Edgar Silvestre 
(Deca). O prefeito de Flores-

ta, José Roberto Ruiz, é o 1º 
vice-presidente. O prefeito 
de Itambé, Antonio Carlos 
Zampar, é o 2º vice-presiden-
te. 

O Conselho Fiscal está 
constituído pelos seguintes 
prefeitos: Colorado, Joaquim 
Horácio Rodrigues; Floraí, 
Fausto Eduardo Herradon; 
Lobato, Fabio Chicaroli; Mu-
nhoz de Melo, Geraldo Go-
mes (Gera); Sarandi, Carlos 
Alberto de Paula Júnior. Su-
plentes: Atalaia, Fábio Fuma-
galli Vilhena de Paiva; Dou-
tor Camargo, Sergio Borges 
dos Reis; Presidente Castelo 
Branco, Gisele Potila Faccim; 
Iguaraçu, Sebastião Aurélio 
da Silva (Tião Aurélio); São 
Jorge do Ivaí, André Luis 
Bovo.

Prioridade – A priorida-
de do prefeito Deca na pre-
sidência da Amusep será a 
participação maciça dos pre-
feitos nas reuniões e ativida-

des da Amusep. Nas visitas 
ele tem colocado que este é 
passo mais importante para 
um ano de muito trabalho e 
conquistas para os municí-
pios e para a região.

Deca está elaborando, 
junto com os prefeitos, um 
calendário de reuniões ordi-
nárias, a cada mês, facilitan-
do o agendamento e as pre-
senças dos prefeitos e vices, 

em todas as reuniões. 
Para o presidente, man-

ter a liderança e o concei-
to de ser uma das melhores 
associações de municípios 
do Paraná e do país será um 

grande desafio dos prefeitos 
da Amusep, em 2013.

Diniz Neto - Assessoria de 
Imprensa AMUSEP.
Especial para o Jornal Noroeste.

Nova Esperança - Deca e Gerson Zanusso Presidente Castelo Branco - Deca e Gisele Faccin

Atalaia - Deca e Fábio Vilhena Floraí - Deca entre Fausto Herradon e o vice Maurílio 
Marangoni

Assessoria de Imprensa AMUSEP
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Osvaldo
Vidual

9964-3537

vidualevidual@hotmail.com

Representando o Jornal 
Noroeste, o Jornalista 
Osvaldo Vidual Filho 
esteve parabenizando e 
prestigiando a posse do 
Prefeito Gerson Zanusso 
com seu vice Fábio Ya-
mamoto, no Salão Paro-
quial de Nova Esperança.

A Primeira Dama de Floraí, Adriane e a esposa do vice-prefeito, 
Márcia, se destacaram no quesito elegância, durante a posse de 

seus maridos, na Casa da Cultura daquele município.

Numa foto exclu-
siva para o Jornal 

Noroeste, a Prefeita 
de Paranacity Ednea 

Buchi Batista, seu 
esposo, o ex-prefeito 

Cláudio Batista e 
seus filhos Thiago e 

Rodrigo.

Colocando a 
casa em or-
dem, para as-
sim dar início 
ao seu traba-
lho, a Prefeita 
de Presidente 
Castelo Branco, 
Gisele Faccin, é 
o destaque da 
coluna social 
desta semana.

RAPHAEL GUIMARÃES - 9989-7923

RAPHAEL GUIMARÃES - 9989-7923

Osvaldo Vidual

Osvaldo Vidual

Buscando dinamizar a administração de Atalaia através de uma ad-
ministração que alia a juventude e tradição o prefeito Fábio Vilhena 
com a 1ª dama Carla e o vice-prefeito Duda com sua esposa Edna

Família a base sólida de tudo: O prefeito reeleito de Alto 
Paraná, dr. Cláudio junto a Primeira Dama - Madalena 

Golemba e as filhas, Alana e Danuta.


