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Ministério Público emite recomendações a
Prefeitos e Secretários Municipais sobre condutas

a serem adotadas nas eleições deste ano
As eleições municipais
deste ano vão ser realiza-
das no dia 7 de outubro.
Em locais onde haverá se-
gundo turno, os eleitores
também votarão no dia 28
de outubro. No caso da
Comarca de Nova Espe-
rança, composta por, além
do município sede, as ci-
dades de Floraí, Presiden-
te Castelo Branco, Atalaia e
Uniflor, as eleições ocorre-
rão em turno único. Em
todo o país, os eleitores vão
escolher prefeitos, vice-pre-
feitos e vereadores nos mais
de 5.500 municípios brasi-
leiros. PÁG. 6

Polícia incinera 14 toneladas de drogas apreendidas
Aproximadamente 14 to-
neladas de drogas apreen-
didas pela polícia nos úl-
timos 17 meses foram in-
cineradas na tarde de ter-
ça-feira (12/06) em Campo
Largo, Região Metropolita-
na de Curitiba. Grande
parte da droga foi confis-
cada nas quatro etapas da
Operação Liberdade, criada
pelo governo do Estado
como parte da estratégia
de combate ao tráfico e às
gangues organizadas. O go-
vernador Beto Richa e o se-
cretário da Segurança Pú-
blica, Reinaldo de Almeida
César, acompanharam o
processo de incineração que
começou na tarde desta ter-
ça-feira e só deve terminar
quarta-feira (13) pela ma-
nhã, na fornalha de uma fá-
brica de porcelanas em
Campo Largo. PÁG. 2

Lixo descartado no Parque Industrial III além de causar
péssimo aspecto visual constitui-se em crime ambiental

Enquanto os órgãos pú-
blicos vem se esfor-çan-
do para adequar o muni-
cípio às novas Legisla-
ções Ambientais, uma
parte da comunidade no-
vaesperancense infeliz-
mente anda na contra-
mão. Um exemplo claro
disso, é visível às mar-
gens das estradas muni-
cipais, onde grande
quantidade de lixo está
sendo depositada irregu-
larmente. Esta semana a
reportagem esteve no
Parque Industrial III e ve-
rificou que a prática de
descartar o lixo em vias
públicas também ali é
exercida. PÁG. 2

Campanha
Nacional de

Vacinação contra
a Poliomielite

começa sábado
Começa no próximo

sábado a Campanha
Nacional de

Vacinação Contra a
Poliomielite. Até o dia

6 de julho, crianças
com até 5 anos

incompletos devem
tomar a primeira dose

da vacina. PÁG. 3

Jessé Mulati, altoparanaense que
conquistou o inédito título para o

país de Mister Model
Intercontinental 2012 - PÁGs. 4 e 5

 O governador Beto Richa e o secretário da Segurança Pública, Reinaldo
de Almeida César, acompanharam o processo de incineração

Auto Escola Zanolli
reinaugurou em Nova

Esperança em novo endereço
PÁG. 5

ARQUIVO

DIVULGAÇÃO

 JOSÉ ANTÔNIO COSTA

DIVULGAÇÃO

HAUNEY MALACRIDA

Mais de 24 milhões já foram  vacinados contra gripe;

idosos, gestantes e índios estão abaixo da meta - PÁG. 2



NOVA ESPERANÇA2 - GERAL
www.jornalnoroeste.com Quinta-feira, 14 de junho de 2012

NOVA ESPERANÇA

Lixo descartado no Parque Industrial III além de causar
péssimo aspecto visual constitui-se em crime ambiental

Além de sujar a
cidade e o
entorno, quem
despeja lixo ou
entulho em via
pública, além de
demonstrar falta
de educação, é
também
considerada uma
contravenção
penal prevista no
artigo 54 da Lei
9.605/98 que
aplica pena de
reclusão de 1 a 4
anos e multa

O deplorável hábito de jogar lixo às margens de estradas
e em terrenos baldios, acontece em vários locais no
município, basta que alguém inicie para que em pouco
tempo o volume de lixo e entulho aumente cada vez
mais. Na foto, o registro no Parque Industrial III

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

E
nquanto os órgãos pú-
blicos vem se esfor-
çando para adequar o

município às novas Legis-
lações Ambientais, uma
parte da comunidade no-
vaesperancense infeliz-
mente anda na contramão.
Um exemplo claro disso,
é visível às margens das
estradas municipais, onde
grande quantidade de lixo
está sendo depositada ir-
regularmente. Esta semana
a reportagem esteve no
Parque Industrial III e ve-
rificou que a prática de
descartar o lixo em vias
públicas também ali é
exercida.

O deplorável hábito de
jogar lixo às margens de
estradas e em terrenos bal-
dios, acontece em vários
locais no município, bas-
ta que alguém inicie para

TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO
DE RESÍDUOS

que em pouco tempo o vo-
lume de lixo e entulho au-
mente cada vez mais. Na
grande maioria das vezes
não são as pessoas do lo-
cal que jogam, mas princi-
palmente outros, vindos
de outros locais e que ten-
tam encontrar um “jeiti-
nho” prático de se livrar
do lixo sem ter que arcar
com suas responsabilida-
des ambientais.

Além de causar péssi-
mo aspecto, mau cheiro e
atrair vetores de doenças,
jogar lixo em terrenos bal-
dios, em margens de estra-
das e rodovias, ou mesmo
em cursos d’água é crime
ambiental (lei 9.605/1998)
estando sujeito à multa e/
ou detenção.

Jogar lixo urbano, suca-
tas e até galhos e entulhos
às margens das rodovias

HAUNEY MALACRIDA

pode acarretar em multa
e até responsabilização
criminal do autor, com
enquadramento na legis-
lação ambiental.  Muitos
acabam jogando animais
mortos. Como resultado,
a decomposição orgânica
destes animais acaba
indo parar na Bacia do

Paracatu, local onde a
Sanepar capta a água que
abastece a cidade e que a
população consome.
Quase sempre essas pes-
soas que jogam o lixo se
escondem na cortina da
obscuridade, característi-
ca comum entre os anôni-
mos covardes.

Aproximadamente 14 to-
neladas de drogas apreendi-
das pela polícia nos últimos
17 meses foram incineradas
na tarde de terça-feira (12/
06) em Campo Largo, Re-
gião Metropolitana de Curi-
tiba. Grande parte da droga
foi confiscada nas quatro
etapas da Operação Liberda-
de, criada pelo governo do
Estado como parte da estra-
tégia de combate ao tráfico
e às gangues organizadas.

O governador Beto Richa
e o secretário da Segurança
Pública, Reinaldo de Almei-
da César, acompanharam o
processo de incineração que
começou na tarde desta ter-
ça-feira e só deve terminar
quarta-feira (13) pela ma-
nhã, na fornalha de uma fá-
brica de porcelanas em Cam-
po Largo. A maior parte das
drogas incineradas é de ma-
conha, mas também estão
sendo destruídas cerca de
três milhões de pedras de
crack e cocaína.

Os lotes de drogas reuni-
dos para incineração foram
apreendidos pelas polícias
Civil, Militar e Rodoviária
Estadual e Federal em dife-
rentes regiões do Estado,
especialmente em Curitiba e
Foz do Iguaçu. De acordo
com a Divisão Estadual de
Narcóticos (Denarc), o vo-

Aproximadamente 14 toneladas de drogas apreendidas pela
polícia nos últimos 17 meses foram incineradas na tarde de
terça-feira (12/06) em Campo Largo, Região Metropolitana de

Curitiba. O governador Beto Richa e o secretário da Segurança
Pública, Reinaldo de Almeida César, acompanharam o

processo de incineração

SEGURANÇA

Polícia incinera 14 toneladas de
drogas apreendidas no Estado

lume de entorpecentes apre-
endido e que deixam de cir-
cular em território paranaen-
se representa um total de R$
11 milhões, que seriam ge-
rados pelo tráfico.

O governador Beto Richa
disse que o combate às dro-
gas é uma das prioridades da
sua gestão, e que essa inci-
neração simboliza a guerra
que o governo abriu contra
as drogas no Paraná. “Nós
hoje estamos fortalecendo a
estrutura de segurança do
Estado com aumento de efe-
tivo de policiais, com a va-
lorização e o aparelhamen-
to das nossas polícias, com
a construção de novas dele-
gacias e mais uma série de
ações que certamente já es-

tão contribuindo para o com-
bate implacável a criminali-
dade e a violência”, afirmou.

Para o delegado-geral
Marcus Vinícius Michelotto,
o volume de drogas que está
sendo eliminado mostra o
comprometimento das polí-
cias no combate ao tráfico.
“Isso demonstra a empenho
dos policiais para cumprir a
determinação do governa-
dor em não medir esforços
para combater os grandes
traficantes”. A expectativa é
de que as apreensões refli-
tam positivamente nos índi-
ces de criminalidade, afir-
mou Michelotto

Somente as unidades da
Polícia Civil no interior do
Estado, conforme levanta-

mento feito pela Divisão
Policial do Interior (DPI),
foram responsáveis pela
apreensão de 11,62 tonela-
das de maconha, 250 quilos
de cocaína, 170 quilos de
crack e 21 quilos de haxixe.
Os policiais também apre-
enderam 1.295 comprimi-
dos de ecstasy e 345 com-
primidos de LSD.

Do total de entorpecentes
que serão incinerados os
núcleos da Denarc foram
responsáveis pela apreensão
de 1,6 tonelada de maconha,
167 quilos de crack, 210
quilos de cocaína, 15,5 qui-
los de haxixe, 1,3 mil com-
primidos de ecstasy e 350
comprimidos de LSD. Para a
delegada da Denarc, Camila
Cecconello, os números apre-
sentados comprovam que a
Polícia Civil trabalha de for-
ma efetiva, retirando as dro-
gas de circulação e prenden-
do as pessoas ligadas a essa
atividade criminosa.

A Operação Liberdade
vem sendo desencadeada
desde o ano passado, com o
objetivo de combater o trá-
fico de drogas no Paraná e
conta com a participação de
diversas unidades da Polícia
Civil e de outros órgãos
como o Ministério Público
e o Poder Judiciário. Agen-
cia Estadual de Notícias

ANPR

Papel: 3 a 6 meses
Jornal: 6 meses
Palito de madeira: 6 meses
Ponta de cigarro: 20 meses
Nylon: mais de 30 anos
Chicletes: 5 anos
Pedaços de pano: 6 meses a 1 ano
Fralda descartável biodegradável: 1 ano
Fralda descartável comum: 450 anos
Copos de plástico: 50 anos
Lata de aço: 10 anos
Tampas de garrafa: 150 anos
Isopor: 8 anos
Plástico: 100 anos
Garrafa plástica: 400 anos
Pneus: 600 anos
Vidro: 4.000 anos

Fico curioso com algu-
mas coisas. Os versículos
seguintes descrevem a
murmuração de alguns
dos presentes com o des-
perdício de um perfume
caro. Mas ninguém se dis-
pôs a dar nada aos pobres
para "ensinar uma lição"
àquela mulher. Para falar
havia disposição, para fa-
zer nem tanto.

Perguntemo-nos o se-
guinte: essa mulher era
rica? Será que vendeu seu
patrimônio para comprar
o perfume? Ou era uma
herança? Ou ela era per-
fumista? No texto parale-
lo de Lucas 7 diz que ela
era "pecadora" e os mur-
muradores de plantão
questionaram inclusive
que se Jesus fosse profeta
saberia de sua vida.
Olhando para o contexto
da época, isso me cheira
a prostituição. Será que no
fundo aqueles homens não
estavam com inveja, por
ela ter acesso a um perfu-
me tão caro? Ou será que
eram "clientes" do estabe-
lecimento onde esta peca-
dora prestava seus "servi-
ços"?

Tudo isso é conjectura,
mas há algo de real e
muito sério nisso: é mais
fácil chamar de desperdí-
cio do que admirar. É mais

PARA VOCÊ MEDITAR...

DESPERDÍCIO
"Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de
Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de
alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro; e,

quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a
cabeça de Jesus." (Marcos 14:3 ARA)

fácil murmurar do que in-
centivar. É mais fácil cri-
ticar do que dar exemplo.
Penso que a repreensão do
Senhor para aqueles ho-
mens vale para nossos
dias, quando olhamos
para algo que nos parece
desperdício mas que na
verdade não é da nossa
conta. Os mega-templos,
os pastores com jatos par-
ticulares, as excursões
caras e dispendiosas, en-
fim tudo que não é proble-
ma meu, prefiro não co-
mentar. Basta não parti-
cipar, não é necessário
censurar.

Temos a tendência de
olhar como quem foi cha-
mado para juiz, mas não
somos juízes. O maior cas-
tigo dos safados é o ano-
nimato em solidão. Des-
perdício realmente é per-
der tempo reparando nas
obras alheias com gente
indo pro inferno tão perto
de nós. Eu quero mudar
de atitude e te convido a
vir comigo.

"Pai, não quero ser o crí-
tico de plantão e muito
menos murmurador da
turma. Se algo está er-
rado não quero partici-
par, mas por outro lado,
quer ser exemplo e re-
ferência. Ajuda-me a
ser correto."

Mais de 24 milhões já
foram vacinados contra
gripe; idosos, gestantes e
índios estão abaixo da
metaMais de 24,12 mi-
lhões de pessoas foram
vacinadas contra a gri-
pe, de acordo com o úl-
timo balanço divulgado
pelo Ministério da Saú-
de. O número represen-
ta 80,04% do público-
alvo indicado para a
imunização, que inclui
idosos, crianças entre 6
meses e 2 anos, gestan-
tes, índios e profissionais
de saúde.

A pasta informou que
18 estados e o Distrito
Federal atingiram a meta
de proteger 80% dos gru-
pos indicados. O registro
dos dados da campanha
será feito até a próxima
sexta-feira (15).

A maior adesão foi
verificada entre os traba-
lhadores de saúde, que
registraram cobertura
vacinal de 99,69%. As
crianças respondem pela
segunda maior adesão,
com 86,83%. Alguns gru-
pos prioritários, no en-
tanto, ainda não alcan-
çaram a meta de 80%:
os idosos, com 77,79%, a
população indígena,
que é vacinada nas pró-
prias aldeias, com
77,1%, e as gestantes,
com 71,4%.

Mais de 24 milhões já foram
vacinados contra gripe; idosos,

gestantes e índios estão abaixo da meta
A Região Centro- Oes-

te conseguiu a maior
adesão da população,
com cobertura de 85,31%
do público-alvo. O Sul
ficou em segundo lugar,
com 83,36%, seguido
pelo Norte, com 81,62%,
pelo Nordeste, com
80,79%, e pelo Sudeste,
com 77,30%.

Por meio de nota, o mi-
nistério reforçou que
cada município tem au-
tonomia para avaliar a
cobertura alcançada na
sua área de abrangência
e determinar se deve con-
tinuar ofertando as do-
ses. Caso a cobertura te-
nha ficado abaixo da
meta, a orientação é que
a vacina continue sendo
aplicada.

A pasta destacou ain-
da que a vacina contra
a gripe tem impacto di-
reto na diminuição dos
casos e dos gastos com
medicamentos para tra-
tamento de infecções se-
cundárias, além de con-
tribuir para a redução
das internações hospita-
lares e da mortalidade.
A dose protege contra os
três principais vírus que
circularam no Hemisfé-
rio Sul no ano anterior
ao da vacinação, entre
eles o da influenza A
(H1N1) – gripe suína.
Agencia Brasil
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ENTRELINHAS
***Novos leitores do blog vêm de Porto Alegre e Pelotas (RS). São os novos

amigos Flávia Ferreira dos Santos e Edmilson Rocha, gremistas roxos. Quem
também adora o blog é a Ana Paula M. Tiago, da Creche de Barão de Lucena,
Nova Esperança.***O ex-prefeito de Nova Esperança Carlos Rigonato, há vá-
rios anos residindo em Brasília, DF, é Diretor Geral de uma grande empresa de
Infraestrutura e Tecnologia. Felicidades Rigonato!*** A grande expectativa fica
por conta das Convenções Municipais, quando serão definidos os candidatos
a prefeito e vereadores. O prazo vai de 10 a 30 de junho. Vamos esperar para
ver no que vai dar...***“É triste pensar que a natureza fala e que o género
humano não a ouve”. Victor Hugo(1802-1885).

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

OPINIÃO DO BLOG
Rio + 20
A má notícia é que es-

tamos consumindo os re-
cursos naturais em um
ritmo maior do que sua
capacidade de reposi-
ção. A boa notícia é que
no Rio de Janeiro auto-
ridades de mais de 180
países, jovens, velhos,
empresas, ONGs e estu-
diosos se voltam em nú-
mero crescente para en-
contrar soluções criati-
vas para esse problema
complexo chamado de
PLANETA SUSTENTÁ-
VEL. Entender as ques-
tões ambientais de nos-
so tempo não é fácil. Exi-
ge conhecimento em áre-
as que, antes, eram
apreciadas somente por
especialistas. As diversas
crises geradas das mu-
danças climáticas e a
poluição dos oceanos co-
locaram a sustentabili-
dade na ordem do dia de
todos nós. É a principal
questão do mundo de
hoje. Com certeza, desse
mega evento mundial no
Rio de Janeiro, deverá
sair um documento da
Organização das Nações
Unidas (ONU), responsá-
vel pelo evento, respostas
para perguntas como: 1)
Por que é preciso reduzir
o consumo de sacolas
plásticas? 2) O que  cau-
sa e como fazer para evi-
tar o aquecimento Glo-
bal? 3) É mesmo neces-

sário economizar água?
4) O que fazer para evitar
o efeito estufa? 5) Como
estão as pesquisas dos bi-
ocombustíveis no mundo?
Que Deus ilumine todos
aqueles que de uma forma
ou de outra participarão
do evento, debatendo e po-
pularizando questões
para melhorar o futuro da
humanidade. Essa é a
missão do PLANETA SUS-
TENTÁVEL. Pena que Ba-
rack Obama (EUA) e Ân-
gela Merckel (Alemanha)
não estarão presentes!

Leitora escreve
Assídua leitora deste

blog escreve muito preocu-
pada com o que está acon-
tecendo com nossas ges-
tantes. Ela conta que após
a felicidade do casal pela
gravidez, familiares se
confraternizam e todos se
preparam para a chega-
da do bebê. Depois de to-
das as orientações dadas
pelos PSFs, chega o gran-
de dia, tanto faz se for de
parto normal ou cesárea.
Mas aí é que está o proble-
ma: Em que cidade acon-
tecera o parto ou cesárea?
Se for na semana  do obs-
tetra  de plantão, tudo bem,
nasce no nosso Hospital
Municipal. Caso contrá-
rio, a criança poderá nas-
cer em Castelo Branco,
Mandaguari, Astorga.
Ivaiporã, Campo Mourão
ou Maringá, dependendo
da cidade determinada

pela central de vagas. Lá
vai a gestante, dentro da
ambulância, não sei para
onde, solitária, angustia-
da, preocupada pelo que
poderá acontecer num
outro hospital, onde não
conhece ninguém. É desu-
mano isto! Quando é que
teremos equipes de profis-
sionais para darem  total
atenção as nossas gestan-
tes? Ao que parece, não es-
tamos enxergando um pal-
mo adiante do nariz, afir-
mou a leitora que pediu
para não ser identificada!

Ruiu a Fonte dos
Desejos
Quem for a Roma, Itá-

lia, e não visitar a Fonte
dos Desejos, jogando uma
moeda no pequeno lago
existente, fazendo pedidos
para inúmeros desejos de
sua vida, não visitou
Roma. Eis que nesta terça
feira última, vem a notícia
que a fonte, que já estava
com uma infiltração de
água há muito tempo,
ruiu, desmoronando, le-
vando consigo  fantasias
de todos aqueles que a vi-
sitaram. Esse mesmo pro-
blema já havia aconteci-
do por volta do ano 1.500.
Que pena!

Vaca Clonada dá Leite
Maternizado
Cientistas argentinos

clonaram uma vaca com
dois genes humanos res-
ponsáveis pelas proteínas
do leite.  A vaca nascida
em abril de 2011, começou
a produzir leite agora, lei-
te esse muito próximo do
leite humano. Com isso,os
cientistas argentinos que-
rem contribui para a di-
minuição da mortalidade
infantil, criando uma al-

ternativa de alimentação
para as crianças mais ne-
cessitadas.

COISAS DO
COTIDIANO
• São Paulo terá o pri-

meiro hotel para Gays;
• Ainda em São Paulo,

pai mata filho por ter tido
um romance com a sua
madrasta;

• Espanha está literal-
mente quebrada e toma
emprestado da União Eu-
ropéia US$ 100 bilhões de
dólares;

• Com sete títulos, o es-
panhol Nadal vira o re-
cordista de Roland Garros;

• E a Europa está viven-
do uma verdadeira mon-
tanha russa. Grécia, Por-
tugal, Espanha e a bola da
vez é a Itália. Estão todos
quebrados;

• Após levar um tapa e
ouvir do marido Marcos
Matsunaga: “ Vou te man-
dar de volta para o lixo de
onde você veio”, Elize Mat-
sunaga pegou a pistola
380  e matou o marido;

• Muito elogiada a pa-
lestra da Psicóloga Vanes-
sa Talita Romanini para
as gestantes do Barão de
Lucena, a convite do PSF
dos Distritos de Barão e
Ivaitinga. Ao falar sobre

Aspectos da Gestação, binô-
mio mãe e filho, Vanessa
mostrou a importância do
pré-natal em todos os sen-
tidos Parabéns Vanessa!

• Pressão da classe mé-
dica faz governo federal
admitir erro na remune-
ração dos médicos servi-
dores federais e voltar
atrás na sua decisão.

• Nas penitenciárias de
Manaus foram encontra-
das entre os presos, facas,
celulares, armas, muni-
ções, rádiocomunidado-
res, colete balístico etc..E
possível uma coisa dessas

Enxaqueca
É a dor de cabeça de

origem vascular, crônica,
latejante em um ou dos
dois lados da cabeça,
acompanhadas de vários
incômodos com luz, baru-
lho e ocorrência de náu-
seas e vômitos, além de
alterações visuais. Calcu-
la-se que ela afeta de 10 –
a 15% da população mun-
dial e até 26% da popula-
ção adulta. Predomina no
sexo feminino numa pro-
porção de quatro mulhe-
res para um homem.  An-
tecedentes familiares estão
presentes em mais de
50%, com início na infân-
cia e adolescente. É impor-

tante ressaltar que mui-
tos alimentos podem de-
sencadear uma crise de
enxaqueca como queijo,
leite, iogurte, , frutas se-
cas, nozes, mariscos,
chocolates, cítricos, ba-
nana, fava, salsichas,
etc.

O tratamento da do-
ença deve ser feita por
um médico.

Celular escraviza
as pessoas
Todos nós estamos vi-

ciados no celular. Em
qualquer hora do dia,
não conseguimos deixar
de lado o objeto de nos-
sa dependência, Dor-
mimos com ele, acorda-
mos ao lado dele e leva-
mos para o banho e café
da manhã.  E se por
acaso esquecemos o
aparelho ao sair, volta-
mos buscar. Somos in-
capazes de ficar mais
de que um minuto sem
olhar para ele. Os neu-
rocientistas dizem que
eles nos fornecem pe-
quenos estímulos praze-
rosos. Somos milhões de
usuários, sendo capa-
zes de provocarem até
acidentes de trânsitos.  E
você é escravo de seu
celular?

Campanha Nacional de Vacinação
contra a Poliomielite começa sábado

C
omeça no próximo sá-
bado (16) a  Campa-
nha Nacional de Va-

cinação Contra a Poliomi-
elite. Até o dia 6 de julho,
crianças com até 5 anos in-
completos devem tomar a
primeira dose da vacina. A
novidade na campanha de
2012 será na segunda fase,
quando ocorre a Campa-
nha Nacional de Multiva-
cinação. Em agosto, todas
as crianças nessa faixa etá-
ria devem voltar aos pos-
tos levando o cartão de
vacinação. O documento

será avaliado para que a
criança recebe as doses de
qualquer vacina que esti-
ver em atraso.

Outra novidade no com-
bate à pólio introduzida
neste ano é a vacina inje-
tável com vírus inativado.
Já usada em outros países
que erradicaram a doença,
a nova vacina será aplica-
da a partir do segundo se-
mestre nas crianças que
estiverem começando o
calendário básico de vaci-
nação. As doses devem ser
aplicadas aos 2 e aos 4

meses de idade.
De acordo com a reco-

mendação da Organização
Pan-Americana de Saúde
(Opas), os países das
Américas devem continu-
ar aplicando a vacina oral
com o vírus atenuado, até
que ocorra a eliminação
mundial da poliomielite.

Também conhecida
como paralisia infantil, a
doença é considerada erra-
dicada no país desde o iní-
cio dos anos 1990. O últi-
mo caso registrado no Bra-
sil foi em 1989 e no conti-

nente americano em 1991,
no Peru. Em 1994, a Opas
certificou a erradicação da
pólio na região.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, o vírus da
doença ainda circula em
25 países da África e do
Sudeste asiático, com os
últimos surtos registra-
dos, até 2009, na Nigéria,
no Congo, em Myanmar,
no Niger, Camboja e na In-
donésia. A poliomielite é
considerada endêmica na
Nigéria, Índia, no Paquis-
tão e Afeganistão. Abr.

Até o dia 6 de julho, crianças com até 5 anos incompletos
devem tomar a primeira dose da vacina. A novidade na

campanha de 2012 será na segunda fase, quando ocorre a
Campanha Nacional de Multivacinação

ARQUIVO

Trabalhadores expostos
a muita fumaça têm 40%
de chance de desenvolver
câncer. A fumaça do esca-
pamento de motores a di-
esel é um agente causador
de câncer, afirmou  esta
semana um grupo de espe-
cialistas da Organização
Mundial da Saúde (OMS).

O grupo de estudos con-
cluiu que a fumaça de es-
capamento é responsável
por casos de câncer de
pulmão e pode, também,
causar tumores na bexiga.

A Agência Internacional
de Pesquisas sobre o Cân-
cer (IARC, na sigla em in-
glês), parte da OMS, já ha-
via classificado a fumaça
como "provavelmente"
cancerígena para huma-
nos. Agora, a IARC mudou
a classificação para "defi-
nitivamente" cancerígena.

Acredita-se que pessoas

Fumaça de motores a diesel é 'definitivamente' cancerígena, diz OMS

que trabalham em indús-
trias de risco, com grande
exposição aos agentes can-
cerígenos, tenham cerca de
40% de chances de desen-
volver câncer de pulmão.

O médico Christopher
Portier, que liderou as pes-
quisas, disse que "as pro-
vas científicas eram con-
tundentes, e a conclusão
do grupo de trabalho foi
unânime - a fumaça do es-

capamento de motores a
diesel causa câncer de pul-
mão em humanos".

"Dado o impacto adicio-
nal das partículas do diesel
na saúde, a exposição a essa
mistura de produtos quí-
micos deveria ser reduzida
mundialmente", agregou. O
impacto na população em
geral, que fica exposta a es-
sas partículas a um nível
muito menor e por períodos

mais curto, ainda é desco-
nhecido, mas o risco de de-
senvolver câncer é conside-
rado menor.

Ao mesmo tempo, estão
em curso esforços para re-
duzir a poluição causada
por escapamentos a diesel,
com o uso de combustível
com menos enxofre e mo-
tores mais eficientes.

A ONG britânica Cancer
Research UK disse que
empregadores de setores
de risco devem tomar as
medidas apropriadas para
reduzir a exposição de
seus funcionários. No en-
tanto, Lesley Walker, da
diretoria da ONG, ressal-
tou que o número geral de
casos de câncer de pulmão
provocado por fumaça de
diesel "provavelmente é
uma fração pequena dos
casos provocados pelo
fumo". BBC Brasil

Vítima conduzia motocicleta quando animal
cruzou a pista; ela caiu e foi atingida por carro
que trafegava no mesmo sentido. Uma mulher
de 29 anos morreu em um acidente na PR 492
entre Paranavaí e Tamboara, às 18 horas de ter-
ça-feira (12). Segundo a Polícia Rodoviária Esta-
dual (PRE),Fabiana Furnaleto Dias conduzia uma
motocicleta, no sentido Tamboara, quando um boi
cruzou a pista.

Ao tentar desviar do animal, Fabiana caiu e
foi atingida por um veículo Siena que trafegava
no mesmo sentido. A vítima morreu no local e
seu corpo foi encaminhado para o Instituto Mé-
dico Legal de Paranavaí.

A outra passageira da motocicleta sofreu ape-
nas ferimentos leves e foi encaminhada para o
Hospital Municipal de Tamboara. O motorista do
Siena não sofreu ferimentos. Gazeta Maringá

Mulher é atropelada após desviar de
boi em rodovia póxima a Paranavaí

DIV.
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ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A
s eleições municipais
deste ano vão ser rea-
lizadas no dia 7 de

outubro. Em locais onde
haverá segundo turno, os
eleitores também votarão
no dia 28 de outubro. No
caso da Comarca de Nova
Esperança, composta por,
além do município sede,
as cidades de Floraí, Pre-
sidente Castelo Branco,
Atalaia e Uniflor, as elei-
ções ocorrerão em turno
único. Em todo o país, os
eleitores vão escolher pre-
feitos, vice-prefeitos e vere-
adores nos mais de 5.500
municípios brasileiros.

O Promotor Eleitoral da
Comarca, Dr. Nivaldo Ba-
zoti emitiu esta semana re-
comendações que estão
sendo encaminhadas aos
Prefeitos (a), Secretários
Municipais e Presidentes
de Partidos sobre as for-
mas de condutas a serem
adotadas com vistas ao
pleito deste ano.

Considerando que o art.
73, § 10, da Lei n. 9.504/
97, proíbe que a adminis-
tração pública faça, em ano
de eleições, a distribuição
gratuita bens,valores ou
benefícios, excetuados os
casos de calamidade pú-
blica, de estado de emer-
gência ou de programas
sociais autorizados em lei
e já em execução orçamen-
tária no exercício anterior.
“Decorre do § 10 do art. 73
da Lei nº 9.504/1997 que,
no ano relativo ao pleito,
fica proibida a distribui-
ção gratuita de bens, valo-
res ou benefícios por par-
te da administração públi-
ca. Ao administrador pú-
blico somente é dado fazer
o que é autorizado em lei,
tendo em conta o princí-
pio da legalidade estrita,
enquanto o particular en-
contra obstáculo quando
existente disciplina proi-
bitiva”, destacou Bazoti.

“A interpretação teleoló-
gica do preceito revela a
impossibilidade de a má-
quina administrativa ser
manipulada com vistas a
conquistar simpatizantes
para determinada candi-
datura. De início, benefí-
cios concernentes à dívi-
da ativa do município não
podem,ainda que previs-
tos em lei, ser implemen-
tados no ano das eleições.
O mesmo ocorre, no cita-
do período, quanto à ini-
ciativa de projeto de lei ob-
jetivando tal fim.Sendo
assim, a norma do § 10 do
art. 73 da Lei nº 9.504/
1997 é obstáculo a ter-se,
no ano das eleições, o im-
plemento de benefício fis-
cal referente à dívida ati-
va do município, bem
como o encaminhamento
de projeto de lei à Câmara
de Vereadores, no aludido

Ministério Público emite recomendações a
Prefeitos e Secretários Municipais sobre condutas

a serem adotadas nas eleições deste ano
Os Presidentes de
Diretórios Municipais
de Partidos Políticos
ou Comissões
Provisórias também
estão recebendo
recomendações da
Promotoria Eleitoral
da Comarca

O Promotor Eleitoral da Comarca, Dr. Nivaldo Bazoti emitiu esta semana
recomendações que estão sendo encaminhadas aos Prefeitos, Secretários

Municipais e Presidentes de Partidos

1. Observem as inelegibilidades
criadas pela Lei Complementar 135/
1- (Lei da Ficha Limpa) quando da
escolha dos candidatos a Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereador, sob pena
das respectivas candidaturas serem
impugnadas pelo Ministério Públi-
co Eleitoral.

2. Formem suas listas de candida-
tos a Vereador com no mínimo 30%
do sexo minoritário, calculado esse
percentual sobre o número total de
candidatos e arredondando para
cima eventual fração, como acima
exemplificado;

3. Encaminhem ao Ministério Pú-
blico Eleitoral, após a realização das
convenções partidárias e a definição
dos candidatos, a lista contendo o
nome de todos aqueles que irão con-
correr a cargo eletivo nas eleições mu-
nicipais de 2012, qualificando o can-
didato e indicando o cargo almejado.

4. Apresentem, quando do registro
de candidaturas:

a) Certidões dos candidatos rela-
tivas aos feitos cíveis expedidas pelo

ARQUIVO

O M.P. alerta  também aos Presidentes
de Diretórios Municipais de Partidos

Políticos ou Comissões Provisórias que:
Tribunal de Justiça do Paraná e pela
Justiça Federal, inclusive com discri-
minação do objeto e andamento do
processo quando houver registro de
ações de improbidade, para que se
possa aferir eventual existência de
condenação por improbidade admi-
nistrativa;

b) Certidões do Tribunal de Contas
do Estado ou cópia da decisão que
houver rejeitado as contas do candi-
dato nos últimos 08 anos (desde outu-
bro de 2004);

c) Certidão de regularidade junto ao
órgão de classe no qual é registrado
(CREA, OAB, CRM, CRO, CRECI, etc.);

d) Declaração do órgão público ao
qual o candidato é vinculado atestan-
do eventual processo administrativo ou
judicial em seu desfavor nos últimos
08 anos.

São os termos da recomendação ad-
ministrativa do Ministério Público
Eleitoral, a qual se pretende seja dada
ampla e imediata divulgação, nos ter-
mos do art. 27, parágrafo único, inci-
so IV, da Lei n.º 8.625/93.

período, objetivando a pre-
visão normativa voltada a
favorecer inadimplentes.

Nesse entendimento, o
Tribunal, por unanimida-
de, respondeu à consulta
(Consulta nº 1531-69/DF,
rel. Min. Marco Aurélio,
em 20.9.2011)”, informou
o Promotor.

CONSIDERAÇÕES:
O Ministério Público

Eleitoral fundamenta suas
recomendações encami-
nhando as seguintes con-
siderações:

* Considerando que os
casos de calamidade pú-
blica e de estado de emer-
gência, a autorizar a exce-
ção permissiva da conces-
são do benefício, devem
ser caracterizados por cri-
térios objetivos e resultar
de decisão expressa da
autoridade competente;

* Considerando que nes-
te ano de 2012 não podem

ser criados programas so-
ciais de auxílio à popula-
ção, mas apenas mantidos
os que já objeto de execu-
ção orçamentária desde
pelo menos 2011;

*Considerando que a
execução orçamentária em
2011 pressupõe previsão
na respectiva LOA (lei do
orçamento anual) votada e
sancionada em 2010 ou em
lei posterior de suplemen-
tação orçamentária e que
esta última integra o orça-
mento anual desde que os
novos recursos nela pre-
vistos resultem de anula-
ção de rubricas ou exces-
so de arrecadação;

* Considerando que
essa vedação aplica-se a
todos os órgãos da admi-
nistração pública munici-
pal, estadual e federal, in-
clusive à distribuição de
bens, valores e benefícios
com recursos de outros
entes públicos;

* Considerando que
compete ao Ministério
Público Eleitoral o acom-
panhamento da execução
financeira e administrati-
va dos programas sociais
mantidos em ano de elei-
ção;

* Considerando mais,
que o art. 73, § 11, da Lei
n. 9.504/97, veda, em ano
de eleições, a execução de
programas sociais gover-
namentais por intermédio
de entidades nominal-
mente vinculadas a candi-
datos ou por estes manti-
das;

* Considerando, tam-
bém, que o art. 73, IV, da
mesma Lei n. 9.504/97,
veda o uso promocional
de programas sociais em
favor de candidatos, par-
tidos e coligações, alcan-
çando neste caso também
os programas criados em
anos anteriores;

* Considerando que o

Ministério Público, na de-
fesa do regime democráti-
co e da lisura do pleito,
prefere atuar preventiva-
mente, contribuindo para
que se evitem os atos vici-
osos das eleições – como
os aqui indicados – e se
produzam resultados elei-
torais legítimos;

*Considerando que a
recomendação do Minis-
tério Público é instrumen-
to de orientação que visa
antecipar-se ao cometi-
mento do ilícito e evitar
a imposição de sanções,
muitas vezes graves e
com repercussões impor-
tantes na candidatura.

RECOMENDAÇÕES:
 Com base nisto o Mi-

nistério Público Eleitoral
recomenda aos Prefeitos,
Secretários Municipais e
Presidentes de Partido:

1) Que não distribuam
e nem permitam a distri-
buição, a quem quer que
seja, pessoas físicas ou ju-
rídicas, de bens, valores
ou benefícios durante todo
o ano de 2012, como doa-
ção de gêneros alimentíci-
os, medicamentos, materi-
ais de construção,

passagens rodoviárias,
quitação de contas de for-
necimento de água e/ou
energia elétrica, dentre
outros, salvo se se encon-
trarem diante de alguma
das hipóteses de exceção
previstas no mencionado
art. 73, § 10, da Lei das
Eleições: calamidade,
emergência e continuida-
de de programa social;

2) Que, havendo ne-
cessidade de socorrer a
população em situações
de calamidade e emer-
gência, o façam com pré-
via fixação de critérios
objetivos e estrita obser-
vância da impessoalida-
de, neste caso enviando
à Promotoria Eleitoral
informação quanto ao
fato ensejador da cala-
midade ou emergência,
aos bens, valores ou be-
nefícios que se preten-
de distribuir, o período
da distribuição e as pes-
soas ou faixas sociais
beneficiárias;

3) Que, havendo pro-
gramas sociais em conti-
nuidade no ano de 2012,
verifiquem se eles estão
em execução orçamentá-
ria desde pelo menos
2011, ou seja, se eles in-
tegraram a LOA aprova-
da em 2010 e executada
em 2011, neste caso não
permitindo alterações e
incrementos substanci-
ais que possam ser enten-
didos como um novo pro-
grama social;

4) Que suspendam o
repasse de recursos ma-
teriais, financeiros ou
humanos a entidades no-
minalmente vinculadas a
candidatos, ou pré-can-
didatos, ou por eles man-
tidas, que executem pro-
gramas de distribuição
gratuita de bens, valores
ou benefícios.

5) Que não permitam a
continuidade de progra-
mas sociais da administra-
ção municipal que propor-
cionem, mesmo que dissi-
muladamente, a promoção

de filiados, pré-candida-
tos e candidatos às elei-
ções de 2012.

6) Que não permitam o
uso dos programas sociais
mantidos pela administra-
ção municipal para a pro-
moção de candidatos, par-
tidos e coligações, cuidan-
do de orientar os servido-
res públicos incumbidos
da sua execução quanto à
vedação de qualquer pro-
paganda ou enaltecimento
de candidato.

O Promotor Eleitoral
lembra que a inobservân-
cia das mencionadas veda-
ções sujeita o infrator, ser-
vidor público ou não, à
pena pecuniária de 5.000
a 100.000 UFIR (de R$
5.300,00 a R$ 106.000,00
aproximadamente) e à cas-
sação do registro ou do
diploma  do candidato be-
neficiado (art. 73, §§ 4º e
5º, da Lei n. 9.504/97),
além da inelegibilidade
decorrente do abuso de
poder (art. 1º, I, “d”, da LC
n. 64/90).

O M.P. solicita também,
para efeito do acompanha-
mento a que se refere o art.
73, § 10, da Lei n. 9.504/
97, que estes informem à
Promotoria Eleitoral, em
cinco dias úteis:

1) Os programas sociais
mantidos em 2012, inclu-
sive os que resultam de
parceria financeira com os
governos estadual e fede-
ral, neste caso informan-
do:

1.1. Nome do programa;
1.2. Data da sua criação;
1.3. Instrumento nor-

mativo de sua criação;
1.4. Público alvo do pro-

grama;
1.5. Espécie de bens, va-

lores ou benefícios distri-
buídos;

1.6. Por ano, quantas
pessoas ou famílias vem
sendo beneficiadas, desde
a sua criação;

1.7. Rubrica orçamentá-
ria que sustenta o progra-
ma nos anos de 2011 e
2012.

2) Os programas sociais
que estão sendo executa-
dos por entidades não go-
vernamentais com recur-
sos públicos, informando:

2.1. Nome e endereço da
entidade;

2.2. Nome do programa;
2.3. Data a partir da qual

o Município destina re-
cursos para a entidade;

2.4. Rubrica orçamentá-
ria que sustenta a destina-
ção de recursos à entida-
de nos anos de 2011 e
2012;

2.5. Público alvo do pro-
grama;

2.6. Espécie de bens, va-
lores ou benefícios distri-
buídos;

2.7. Declaração de exis-
tência, ou não, de pré-can-
didato vinculado ou man-
tenedor da entidade.

Os partidos políticos e
as coligações deverão
apresentar até o dia 05 de
julho no Cartório Eleitoral
até as 19:00 horas, o reque-
rimento de registro de can-
didatos a Prefeito, a Vice
Prefeito e a Vereador (Lei
n. 9.504/07, art. 11, caput).
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GOVERNO

O
 governador Beto Ri-
cha assinou na terça-
feira (12/06) os convê-

nios para a primeira etapa de
implantação de sistemas de
abastecimento de água que
irão beneficiar 99 comuni-
dades rurais de 96 municí-
pios mais carentes. As loca-
lidades escolhidas apresen-
tam Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) abai-
xo da média do Estado. O
investimento será de R$
11,5 milhões e vai benefici-
ar 20 mil pessoas.

O programa completo pre-
vê a construção de 480 sis-
temas de captação de água
até 2014, a um custo estima-
do de R$ 58 milhões. Cada
unidade é composta pelo
poço, a rede elétricas forne-
cida pela Copel e as bombas
e está orçado em R$ 185 mil.
Desse total, o Estado entra
com R$ 123,5 mil. A diferen-
ça fica a cargo das prefeitu-
ras, como contrapartida.

O programa aproveita o
potencial dos aquíferos sub-
terrâneos existentes no Pa-
raná. Além de melhorar a
qualidade da vida domésti-
ca nas comunidades caren-
tes, com o fornecimento de
água de qualidade, os siste-
mas permitirão irrigar áreas
de plantio e beneficiarão
pequenos produtores de lei-
te, frangos e suínos, facili-
tando a limpeza de equipa-
mentos e garantindo o con-
sumo animal.

O governador disse que o
programa de abastecimento
de comunidades rurais faz
parte do plano de governo e
sua execução foi antecipa-

Programa prevê 480 sistemas de abastecimento de água no Estado

da para atender a um pedi-
do de ajuda e tranqüilizar os
prefeitos e comunidades de
municípios afetados pela es-
tiagem, em janeiro.

“Esse programa é uma
conquista de todos, pela
soma de esforços e o traba-
lho em sinergia das secreta-
rias, com participação de
deputados estaduais, prefei-
tos, lideranças e nossos téc-
nicos”, disse Richa. “Traba-
lhando juntos chegamos
mais rapidamente às solu-
ções”, afirmou.

Segundo Richa, o sistema
de água significa mais qua-
lidade de vida ao meio rural
e a possibilidade de moder-
nizar a produção da agricul-
tura familiar e das pequenas
agroindústrias. Ele lembrou
ainda que, desde janeiro de
2011, o governo tem adota-
do uma série de medidas
para melhorar a vida no cam-
po.

O governador destacou

medidas com a reestrutura-
ção da Emater; a isenção
concedida a 200 municípi-
os do pagamento dos con-
vênios de assistência técni-
ca rural; o fortalecimento do
Instituto Agronômico do
Paraná (Iapar); e o lança-
mento do programa Pró-Ru-
ral, que prevê investimento
de R$ 130 milhões nas regi-
ões mais pobres do Estado.
“O governo está sintoniza-
do com os interesses dos
produtores e apresentando
projetos e programas que
garantem a modernização
das propriedades”, disse.

PERSPECTIVAS - Os con-
vênios com os municípios
foram assinados pelo gover-
nador e pelos secretários
Norberto Ortigara (Agricul-
tura e Abastecimento) e Jo-
nel Iurk (Meio Ambiente e
Recursos Hídricos e pelos
presidentes do Instituto das
Águas do Paraná, Everton da
Costa Souza, e da Compa-

nhia Paranaense de Energia
(Copel), Lindolfo Zimer.

O presidente do Instituto
das Águas disse que como
na década de 1980, quando
José Richa melhorou a vida
no interior por meio do pro-
grama de eletrificação Clic
Rural, agora o governador
assegura novas perspectivas
para o homem do campo. “A
água significa mais saúde e
mais oportunidades de gera-
ção de renda”, afirmou.

O presidente da Compa-
nhia Paranaense de Energia,
Lindolfo Zimmer, disse que
o programa representa um
grande passo nas ações so-
ciais da Copel, e que ao lon-
go de todo o programa a em-
presa vai investir entre R$
80 milhões e R$ 100 mi-
lhões. “Já universalizamos o
acesso à energia e agora es-
tamos ajudando o governo
a universalizar a oferta de
água boa”, disse Zimmer.

O secretário da Agricultu-
ra e Abastecimento, Norber-
to Ortigara, lembrou que
além de levar água aos agri-
cultores e comunidades, o
governo está adotando me-
didas em várias frentes para
a aumentar a capacidade de
armazenagem de água nas
propriedades, por meio de
programas de combate à
erosão do solo e de prote-
ção de nascentes de rios, de
forma a garantir soluções
duradouras. De acordo com
ele, as iniciativas estão pre-
sentes em mais de 150 mi-
crobacias no Estado. “Tenho
certeza que as comunidades
terão condições de enfren-
tar qualquer problema de

seca e que, junto com as pre-
feituras, podemos melhorar
a vida de milhares de agri-
cultores”, afirmou Ortigara.

MICROBACIAS - Os sis-
temas de abastecimento pú-
blico de água serão implan-
tados em áreas de microba-
cias, conforme as normas
do Programa Estadual de
Manejo de Solos, Água e
Biodiversidade em Micro-
bacias, executado pela Se-
cretaria da Agricultura e do
Abastecimento, que irá
coordenar o programa.

O tipo de sistema adota-
do será determinado de
acordo com o IDH do muni-
cípio. O tipo I vai apoiar a
instalação na comunidade de
uma rede de distribuição com
até 3.400 metros. Além do
poço, será construído um re-
servatório com tratamento de
água e equipamentos para
distribuição da água. O tipo
II será constituído basica-
mente pela instalação de um
poço tubular e equipamentos
de bombeamento para o re-
servatório, mas sem a rede de
distribuição acoplada.

PREFEITURAS – O presi-
dente da Comunidade dos
Municípios da Região de
Campo Mourão (Comcam)
e prefeito de Ubiratã, Fá-
bio D'Alécio, agradeceu
pela forma como os muni-
cípios tem sido atendidos
pelo governo. “Somos mui-
to gratos pelo tratamento
que estamos recebendo”,
disse D’Alécio. O prefeito
de Ângulo, Pedro Vicentin,
afirmou que com os novos
poços de abastecimento, os
pequenos criadores de fran-

go e produtores de leite do
município terão melhorias
nas atividades agrícolas. Na
pequena comunidade de
Maracaju, disse, o sistema
de abastecimento beneficia-
rá 11 famílias que estão sen-
do atendidas por um cami-
nhão-pipa. “A bomba somen-
te consegue levar água até
primeira casa da rua. Por con-
ta disso os outros moradores
são obrigados a tomar banho
na casa de vizinhos”, disse.

O prefeito de Santa Cruz
de Monte Castelo, José Ma-
ria Pereira Fernandes, acre-
dita que a perfuração de um
poço artesiano na Vila Ru-
ral vai levar tranqüilidade
aos pequenos agricultores
da comunidade, que costu-
mam ter perdas na produção
de hortaliças por falta de ir-
rigação. “Esse poço será um
presente para a comunida-
de”, afirmou.

O prefeito de Cruzeiro do
Iguaçu, Dilmar Túrmina, dis-
se que o convênio vai aten-
der pessoas que sofrem mui-
to pela falta de água, mes-
mo em períodos muito pe-
quenos de estiagem. “Já ima-
ginou o que é ter um filho
dentro de casa com sede e
não ter água para dar de be-
ber, ou tendo que buscar
muito longe”, pergunta Túr-
mina. A solenidade, realiza-
da no Salão de Atos do Palá-
cio Iguaçu, em Curitiba, teve
a presença de todos os pre-
feitos das comunidades be-
neficiadas, lideranças regio-
nais, deputados estaduais,
secretários de estado e diri-
gentes de empresas públicas
paranaenses.

Zagueiro do Bayern é
acusado de ter ateado fogo
intencionalmente e pode
pegar até 15 anos de pri-
são. O zagueiro brasileiro
Breno, do Bayern de Mu-
nique, enfrenta desde hoje
um julgamento na Alema-
nha por supostamente ter
provocado o incêndio que

Breno começa a ser julgado na Alemanha por incêndio em sua casa
destruiu sua casa, nos ar-
redores de Munique, em
setembro passado. O joga-
dor, de 22 anos, se apre-
sentou à Justiça de Muni-
que em meio a um grande
interesse da imprensa.
Breno chegou ao clube bá-
varo no início de 2008,
após ter sido contratado

junto ao São Paulo por 12
milhões de euros, e seu
contrato termina no final
deste mês.

A Promotoria de Muni-
que apresentou acusação
formal contra o jogador em
abril, após meses de in-
vestigação, e depois o za-
gueiro foi posto em liber-
dade condicional sob o pa-
gamento de fiança.

Se condenado, o zaguei-
ro poderá pegar até 15
anos

A acusação parte do
princípio de que Breno
ateou fogo intencional-
mente em sua casa, situa-

da em uma zona residen-
cial nos arredores de Mu-
nique, estando sozinho
em seu domicílio, já que
sua esposa e seus filhos
estavam em outra casa da
vizinhança. Ainda segun-
do a acusação, Breno esta-

va sob efeito de álcool e
provavelmente utilizou
seu próprio isqueiro para
atear o fogo. Um membro
das equipes de resgate tes-
temunhou que o jogador
realmente o entregou esse
isqueiro ao ser atendido

pelas lesões leves que so-
freu. A Promotoria acusa
o jogador de ter provoca-
do na casa danos no valor
de até 1 milhão de euros.
Se for declarado culpado,
Breno poder pegar até 15
anos de prisão.

Seja qual for a decisão da
Justiça alemã, a passagem
de Breno pela liga local es-
tava encerrada, uma vez
que o Bayern de Munique
não pretendia renovar seu
contrato devido às cons-
tantes lesões que pouco
deixaram o zagueiro brasi-
leiro jogar nos últimos
dois anos. Globo.com

Técnico reconhece que
momento é de amadureci-
mento profissional, mas
garante que "não cai de
pára-quedas" no Rubro-
Negro paranaense

O técnico Ricardo
Drubscky, anunciado na
terça-feira e apresentado
nesta quarta-feira no CT do
Caju, encara o desafio de
comandar o Atlético-PR
como uma "oportunidade
ímpar" na carreira.

Ele - que tem passagem,
entre outros, por Atlético-
MG, América-MG e Volta
Redonda - reconhece que
o momento dele é de ama-
durecimento profissional.
Porém, apesar de pouco
conhecido no cenário na-
cional, ele cita os trabalhos
no Galo e no Coelho para
se defender e explicar que
"não cai de pára-quedas" no
Rubro-Negro paranaense:

Novo Técnico do Atlético Paranaense, Ricardo Drubscky
comemora chance ímpar e pede: 'Que me deem tempo'

- É uma oportunidade,
sem dúvida nenhuma, ímpar
na minha vida. Eu já dirigi
o Atlético Mineiro, um perí-
odo muito curto e em um
período de muita juventude
ainda. Dirigi o América Mi-
neiro por um ano. Disputei
Série B também com o Amé-
rica e disputei Campeonato
Mineiro. Então, tive essas ex-
periências com clubes de
maior expressão - afirmou,
em entrevista, no CT do

Caju.
Para superar a desconfi-

ança, Ricardo Drubscky
pede um remédio que mate
a pulga atrás da orelha do
torcedor e o mesmo tempo
que técnicos mais experien-
tes - como Caio Júnior e To-
ninho Cerezo - teriam se as-
sumissem o Furacão:

Eu não nasci ontem na
bola. Tenho títulos importan-
tes. Não estou caindo aqui
de pára-quedas"

Ricardo Drubscky, técnico
atleticano

- Oportunidade, todos nós
precisamos, em qualquer
área de atuação. Que me
deem um tempo, assim
como dariam para os Toni-
nhos Cerezos, os Caios Juni-
ors. Eu tenho certeza que a
competência que vai valer,
que vai fazer as coisas fica-
rem mais estampadas. Ago-
ra, dou também uma pala-

vra de segurança para o
torcedor: vai haver muito
trabalho, porque não nas-
ci ontem na bola. Tenho tí-
tulos nacionais importan-
tes, trabalhei com muitos
jogadores. Não estou aqui
caindo de pára-quedas.
Estou aqui sabendo o que
vou fazer.

A estreia de Drubscky
está marcada para o fim
de semana. O Furacão re-
cebe o Goiás às 16h20m
(horário de Brasília) de
sábado, no Estádio Gigan-
te do Itiberê, em Parana-
guá, pela sexta rodada da
Série B do Campeonato
Brasileiro. Com seis pon-
tos em quatro jogos, o Atlé-
tico-PR ocupa a 12ª posi-
ção na competição - dois
pontos à frente da zona de
rebaixamento e seis pon-
tos atrás do G-4, o grupo
de acesso à elite nacional.

CARICATURA DA SEMANA
POR PAULO NUNES

DEPUTADO EVANDRO JÚNIOR
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O Vereador Alexandre

Zacharias e sua namora-

da Gabriela, confirman-

do presença no Jantar do

Jornal Noroeste.

Patrocinadores: Ama-

zon Eventos, Cerveja

Devassa, SICOOB, Bu-

ffet Rosa de Ouro, Ra-

phael Guimarães Foto-

grafias, Supermercado

Popular, Merlos Imó-

veis, Flor e Art, Rica’s

Decorações e Alpha Tu-

rismo.

17º Jantar de Aniversário do Jornal Noroeste

Lourenzo Ribeiro Silva e sua mãe
Gabriela prestigiaram o desfile de

moda da Caramelada

A pequena Laura de Jesus Souza, filha
de Claudia e João Paulo, desfilou

elegância na passarela da Caramelada

RAPHAEL GUIMARÃES
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“É muito
gratificante
trazer esse
título para nosso
Município, para
o Estado, para o
Brasil”,
destacou o
Mister
Intercontinental
– Jessé Mulati

“O título do
Jessé para nós,

representa o
resultado de um

trabalho.
O mérito do

Jessé é também
de toda a
equipe”,

salientou a
coordenadora

Danuta Golemba

José Antonio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

O
 altoparanaense
Jessé Mulati Pi-
rotta, 19, que

conquistou na quarta-
feira, 30 de maio na ci-
dade de Ilo no Peru, o
Concurso de Mister
Model Intercontinental
falou ao Jornal Noroes-
te na terça-feira, 12 de
junho sobre a partici-
pação no país latino
americano.

O evento que aconte-
ceu durante os dias 23
e 30 de maio, nas cida-
des de Ilo e Tacna, teve
a participação de re-
presentantes de mais
07 países, sendo consi-
derando o altoparana-
ense Jessé, “o homem
mais bonito dos conti-

para o país de Mister Model Intercontinental 2012
Jessé Mulati, altoparanaense que conquistou o inédito título

nentes”.
“É muito gratificante

trazer esse título para
nosso Município, para
o Estado, para o Brasil.
Foi com muito orgulho
que sai daqui para re-
presentar o país, acima
de tudo, Alto Paraná,
esta cidade que me
apóia. Dedico essa con-
quista a toda a equipe,
mas primeiramente a
Deus, por ter me pro-
porcionado uma expe-
riência como esta, agra-
deço muito também a
minha família e aos
meus amigos, a Prefei-
tura Municipal de Alto

Paraná que deram todo
o apoio necessário e ao
povo brasileiro, pois é
um título nacional”,
frisou o Mister Inter-
continental.

Perguntado sobre os
planos futuros, o alto-
paranaense destacou,
“estou trabalhando,
pretendo fazer uma fa-
culdade de fisioterapia
futuramente e seguir
carreira como modelo.
Ainda não surgiram
propostas de trabalho,
mas várias especula-
ções”.

CONQUISTA - De

acordo com a coorde-
nadora municipal do
Concurso Miss Alto Pa-
raná, Danuta Golemba,
“o título do Jessé para
nós, representa o re-
sultado de um traba-
lho. Faz 03 anos que es-
tou na coordenadoria,
estou aprendendo ain-
da, mas acho que foi
um trabalho realizado
também pelos meus
antecessores, como o
Marcos, o Ernesto, o
Adriano, e, pelo Jessé,
que batalhou muito, o
Adriano inclusive que
chamou o Jessé para
participar do concurso

municipal, sendo de-
pois o vencedor, e o se-
gundo colocado no Pa-
raná”.

Analisando em nível
estadual e nacional, Da-
nuta ainda salientou,
“para o Paraná, é um tí-
tulo muito grande, por
ser o primeiro concur-
so, vencemos! Trazen-
do esse título para o
Brasil, é muito impor-
tante”.

A administração mu-
nicipal de Alto Paraná
não tem medido esfor-
ços para dar apoio aos
jovens do município. A
cidade tem destaca atu-

ação no esporte a nível
estadual, o crescimen-
to do município é no-
tado com as mais re-
centes conquistas, com
atletas sendo convoca-
dos para a Seleção Pa-
ranaense de Handebol.

O Mister Interconti-
nental, não foge a re-
gra, representando
Alto Paraná também
no futebol, Jessé parti-
cipa atualmente do
campeonato amador,
na posição de zagueiro.

Finalizando a coorde-
nadora municipal fez
questão de dividir a
conquista do altopara-
naense com toda equi-
pe, “o mérito do Jessé
é também de toda a
equipe, pois eu faço na
verdade a parte mais
burocrática, o restante
da equipe que conver-
sa muito com ele, e, faz
todo o restante, a famí-
lia dele também sem-
pre o apóia bastante e
isso é fundamental, to-
dos estão de parabéns”,
concluiu Danuta Go-
lemba.

Evento que
aconteceu durante
os dias 23 e 30 de
maio, nas cidades
de Ilo e Tacna, teve
a participação de
representantes de
mais 07 países

FOTOS: JOSÉ ANTONIO COSTA


