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Em entrevista, prefeito Gerson fala sobre 
as principais dívidas do município, mas 

garante muito trabalho e desenvolvimento
“A dívida que mais 
pesou neste início 
de mandato foi o 

pagamento da folha 
dos servidores referente 

ao mês de dezembro/ 
2012, que em números 

redondos é de R$ 1,5 
milhões”, disse o prefeito 

Gerson Zanusso
Pág. 10

Vigilância Sanitária interdita 
Cantina Municipal de Nova 

Esperança às vésperas do 
ano letivo de 2013 - Pág. 12

Descarte inadequado de animais 
mortos além de gerar problemas de 

saúde é crime ambiental - Pág. 5

Prefeito Cláudio Golemba é o novo presidente da Amunpar
Escolas do 
município 
de Floraí 
reunidas 
para a 
semana 
pedagógica 
calendário 
2013

O prefeito reeleito em Alto Paraná, Cláudio Golemba, foi eleito recentemente, por 
aclamação, o novo presidente da Associação dos Municípios do Noroeste Paranaense 
(Amunpar).  Madalena Golemba, foi eleita presidente da Apridanorpa – Associação 
das Primeiras-Damas do Noroeste do Paraná. - Pág. 13

Obedecendo o calendário 
escolar, para este novo ano 
letivo de 2013, estiveram 
reunidos na Casa da Cultu-
ra Professor Pedro Ananias 
Floraí – Centro, professo-

ras, diretoras, pedagogas e 
convidados, recebidos que 
foram pela Secretaria de 
Educação Professora Ma-
ria Angela Zampieri Gime-
nez.  Pág. 2

Empossada nova 
diretoria do Asilo São 
Vicente de Paulo - Pág. 11

Educação abre ano 
letivo com aula 
inaugural, café-da-
manhã e palestra - Pág. 11

Nova 
Esperança 

prepara 
Casamento 

Comunitário 
e fase de 

inscrições já 
começou

“A Assistência Social é para quem dela necessita. O 
matrimônio é algo muito sério, e como tal deveria ser 

tratado com seriedade devido ao alcance de sua influên-
cia”, ressaltou Secretária Maria Isabel Cardoso Escobar 

- Pág 7

Quem joga animal morto em 
propriedades particulares de-
monstram profundo  desres-
peito tanto ao meio ambiente 
quanto aos moradores adja-
centes.

“Cães não precisam de carros 
luxuosos, casas grandes ou de 
roupas chiques. Um cachorro 
não liga se você é rico ou po-
bre, esperto ou não. Dê o seu 
coração e ele dará o dele. De 

quantas pessoas podemos di-
zer o mesmo?”. A frase final do 
filme “Marley e Eu” simboliza 
a importância e estima que os 
animais de estimação assumi-
ram na contemporaneidade.

Assessoria de ImprensaJosé Antônio Costa

Assessoria de ImprensaDivulgação

Blog do Joaquim de Paula/ Fotos Pedro Arthur

Hauney Malacrida
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Escolas do município de Floraí reunidas para 
a semana pedagógica calendário 2013

Obedecendo o calen-
dário escolar, para 
este novo ano letivo 

de 2013, estiveram reunidos 
na Casa da Cultura Professor 
Pedro Ananias Floraí – Cen-
tro, professoras, diretoras, 
pedagogas e convidados, re-
cebidos que foram pela Se-
cretaria de Educação Profes-
sora Maria Angela Zampieri 
Gimenez. Os encontros de 
04 a 08 deste, oportuniza-
rão planejamento, discussão 
e sugestões que visem sem-
pre melhorias na qualidade 
do ensino aprendizagem. 
Escolas Elena Maria Pedro-
ni Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental o Centro Mu-
nicipal de Educação Infan-
til Menino Jesus, unidades 
educacionais do município 
que se organizam para ofere-
cerem uma educação de ex-
celência, prioridade, da nova 
administração de Floraí. 
Usando de palavra para ini-
ciar o evento a Senhora Se-
cretaria enfatizou “que conta 
com o apoio de todos os co-
legas para que possam ven-
cer todos os desafios nas suas 
individualidades e coletivas. 
Numa nova administração 
acredito que há expectativas 
de mudanças, vamos con-
tinuar fazendo o que tem 
dado certo e mudar o que 
acharmos necessário para 

possíveis melhoras, espero 
também o apoio dos poderes 
executivos e legislativos, um 
bom relacionamento com as 
autoridades do Estado nosso 

parceiro. Contamos com um 
bom índice de aprendizagem 
resultado da ação dos educa-
dores, espero que possamos 
continuar juntos, temos com-

promisso de garantir aos edu-
candos de nossa comunidade 
uma aprendizagem de qua-
lidade com objetivos e novas 
metas a serem alcançadas.” 

Momento do evento em que foram entregues o kit do professor

A Semana... “Tira uma foto nossa para 
sair no Noroeste?”

Durante essa semana, a reportagem do Jornal Noroeste ao fotografar as 
obras da sede própria da OAB – Subseção Nova Esperança que é presidida 
pelo advogado dr. Edson Olivatti, foi surpreendida com o pedido de dois 
trabalhadores que descarregavam o caminhão da Construtora Manzotti, 
responsável pela obra com a pergunta: “Tira uma foto nossa pra sair no 

Noroeste?” Pedido feito. Pedido atendido, aí estão os colaboradores Ale-
xandre e Alex da Construtora Manzotti.
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ENTRELINHAS

***O médico Juarez de Oliveira agradeceu a manifestação de amizade e carinho dos funcionários do PSF 
do Barão e Ivaitinga ao ser recebido com um suculento almoço no Barão após o seu retorno de férias. A 
Enfermeira Flávia Maria Neves Torre fez uma saudação, agradecendo as doutoras Mariana, Bruna e 
Beatriz pela colaboração no atendimento da população daqueles Distritos  durante Janeiro e deu boas 
vindas ao dr. Juarez.  O médico agradeceu, contou de sua passagem pelos Estados Unidos, falou sobre a 
palestra proferida lá para brasileiros sobre Hipertensão e finalizando, disse que está pronto para  traba-
lhar e ajudar.***” Sou da escola do frescobol, não do pingue-pongue. Não deixo a bola cair.” (Atriz 
Nanda Costa de Salve Jorge).***E a gasolina poderá subir novamente. Já estão dizendo que o aumento 
recente foi insuficiente. Pode uma coisa dessas?***Logo, a mistura de álcool na gasolina passará de 20% 
para 25%. Claro, que é pressão dos plantadores de cana para subir o preço do álcool.*** Uma jovem de 22  
anos  no parque Beto Carrero, ao dirigir um Kart sem a devida  segurança, foi  escalpelada ( arrancou o 
couro cabeludo do crânio )  pela hélice do  motor do veículo.***A ausência de Hugo Chávez  mostra um 
futuro conturbado para a Venezuela.***Está difícil da presidente Dilma Rousseff nomear alguém para a 
sua equipe pois todos os indicados estão com o rabo preso em alguma falcatrua.***” O  Brasil é o único 
país do mundo que tem jabuticaba, e também o único lugar do mundo em que políticos da oposição 
concordam com tudo o que o governo faz.” ( Senador Pedro Taques criticando o silêncio da oposição na 
eleição do corrupto Renan Calheiros a Presidência do Senado ).

promisso de garantir aos edu-
candos de nossa comunidade 
uma aprendizagem de qua-
lidade com objetivos e novas 
metas a serem alcançadas.” 

Opinião do Blog
Responsabilidade Técni-

ca – RT
A Lei Municipal de núme-

ro 1913 de 23 de novembro de 
2009 instituiu a gratificação 
de 50% (cinqüenta por cen-
to) ao empregado público que 
em virtude de sua habilitação 
específica possua Responsa-
bilidade Técnica de órgãos 
municipais perante Conse-
lhos de Classe ou Órgão de 
Fiscalização, na qual se en-
quadram as Enfermeiras do 
Programa Saúde da Família e 
outras categorias. Importante 
na Lei também, é que ela diz 
que os valores a serem pagos 
não devem ser suspensos nem 
mesmo em período de férias, 
concessões, afastamentos e 
licenças. A partir da data da 
promulgação da Lei, além 
das Enfermeiras de PSF, ou-
tras categorias foram benefi-
ciadas.  Em 14 de janeiro de 
2013, a gratificação foi cance-
lada por Ato Administrativo, 
através da Portaria número 
12.085 publicada no Diário 
Oficial do Município  em 18 
de janeiro de 2013. De acordo 
com o Principio da Legalidade 
inserido no Art. 37 da Cons-
tituição Federal, a Lei é que 
determina, Sendo assim pre-
feito Gerson Zanusso, pague 
a Responsabilidade Técnica a 
quem de direito, evitando com 
certeza, ações trabalhistas que 
é um péssimo negócio para a 
Prefeitura. Chame os interes-
sados para um acerto!

 Tragédia evitável
Ainda está vivo em nossas 

memórias, o incêndio que in-
terrompeu a vida de mais de 
230 jovens na boate Kiss, em 
Santa Maria, RS, na madru-
gada de domingo, 27 de janei-
ro último. Lendo e ouvindo 
depoimento de quem presen-
ciou as cenas de horror, a fu-
maça escura que tomou conta 
do ambiente, as mortes por 
intoxicação da fumaça escura 
que foi a responsável pelo em-
pilhamento de vários corpos 
inertes naquela casa noturna. 
Diversos celulares tocaram 
por chamadas de pais, mães, 
amigos, desesperados por no-
tícias. Só um celular tocou 
104 vezes. Mensagens e mais 
mensagens em celulares, face-
book, tablet, de muitos jovens 
pedindo socorro que estavam 
agonizando. O Brasil se emo-
cionou com a dor de cada pai 
e mãe que enterrou um, às ve-
zes, dois filhos. Contudo, um 
dos sentimentos mais fortes, 
foi a indignação, a sucessão 
de pequenos erros, os mais 
banais e inaceitáveis, a come-
çar por um irresponsável dos 
componentes da banda que, 
ao fazer um show pirotécnico 
num recinto fechado e super-
lotado, com cortinas, forro de 
material altamente inflamá-
vel, usou um sinalizador cujo 
fogo atingiu o teto, inician-
do ai um grande incêndio. A 
partir daí, foram os extintores 
que não funcionaram, cons-

trução sem porta de emergên-
cia, vigilância despreparada,, 
sem alvarás de funcionamento 
da prefeitura e do Corpo de 
Bombeiro.  Foi uma daquelas 
tragédias que poderia ter sito 
evitada. A história conta que 
incêndios em boates, seme-
lhantes a esse de Santa Ma-
ria, já haviam acontecido em 
2004 na Argentina; com 194 
mortes; em 2003 nos Estados 
Unidos com 100 mortos; em 
2000 na China com 309 mor-
tes; em 1996 nas Filipinas com 
160 mortes; em 1942 e 1977, 
novamente nos Estados Uni-
dos com 657 mortes.  

Outra vez, acidente no 
trevo de Atalaia

Ao regressar de férias, to-
mei conhecimento através des-
te Jornal, de mais um acidente  
de trânsito com vítimas,  no 
Trevo de Atalaia, na BR 376, 
em nosso município. Aliás, 
já falei várias vezes sobre o 
assunto, e vou continuar fa-
lando, até que a concessioná-
ria daquele trecho rodoviário 
sensibilize e construa no local 
um pontilhão para os veículos 
que forem cruzar a rodovia 
ou melhore substancialmente 
a sinalização. Queixas sobre 
o trevo já foram feitas por ou-
tras pessoas com respostas ri-
dículas da concessionária, sem 
convencer.  O local do trevo é 
numa lombada, sem visão, 
dando totais condições para 
acidentes, principalmente com 
caminhões.  Vou tirar o chapéu 
para o Estado de São Paulo, 
onde há as melhores rodovias 
do país, com trevos de fazer 
inveja, quase todos com trin-
cheiras, como aquele na che-
gada de Campinas. Parece que 
as concessionárias do Paraná 
não aprenderam nada com o 
Estado vizinho. Será que os 
nossos políticos, nossos repre-
sentantes, não tomam conhe-
cimentos dos perigos daquele 
trevo e também da rotatória 
que há em Maringá, em frente 
ao Shopping Catuaí? Será que 
é só o povo que toma conhe-
cimento de tais mediocrida-
des? Podem estar certo que o 
dia que morrer um figurão ou 
alguém importante, a conces-
sionária será cobrada e toma-
rá providência. Por enquanto, 
só está acontecendo acidente 
de grande monta, com graves 
ferimentos e mortes de pessoas 
sem expressão no contexto. Se 
esse tipo de coisa acontece-se 
em outros países!!!  

Coisas do Cotidiano
• Tomei conhecimento de 

que o jovem, dinâmico e com-

petente advogado Dr. Alexan-
dre Manzotti está fazendo um 
ótimo trabalho à frente da 
Secretaria da Administração. 
Filho de família tradicional e 
honrada Dr. Alexandre tem 
tudo para ser um dos desta-
ques da administração atual.

• Depois de dois anos e 
meio de paralisação do Centro 
Cirúrgico do Hospital Muni-
cipal de Nova Esperança por 
falta de vidros nas janelas, o 
novo  Diretor Clínico do Hos-
pital, dr. Ali  N. Abdallah, já 
mandou colocar os tais vidros 
e  também  já providenciou a 
recuperação da mesa cirúrgi-
ca. Dentro de 60 a 90 dias, Ali 
quer reiniciar as cirurgias no 
Hospital. Excelente notícia!

• Dr. Ali disse em reunião 
no Hospital que vai lutar para 
que as Enfermeiras e Auxilia-
res que trabalham no Hospi-
tal Municipal tenham os seus 
salários equiparados aos das 
mesmas categorias do Progra-
ma Saúde da Família (PSF). 
A euforia tomou conta das 
categorias de funcionárias do 
Hospital;

• Ainda o Diretor Clíni-
co dr. Ali avisou que já está 
montando  equipes de traba-
lho para o funcionamento do 
Pronto Atendimento que será 
no prédio da Maternidade, 
deixando o Hospital Munici-
pal  somente para a sua fun-
ção hospitalar;

• O serviços contratados 
para a reforma do Posto de 
Saúde na gestão passada vão 
demorar um século.  Só tem 
um funcionário trabalhando 
no local;

• Durante o trote em Ma-
ringá dos calouros da UEM, 
vários drogados se infiltraram 
no meio da passeata para ar-
recadarem dinheiro para com-
prar drogas;

• Cerca de 450 casas notur-
nas no Brasil foram fechadas 
em uma semana, por irregula-
ridades de funcionamento, de-
pois da fiscalização ostensiva 
após o grave incêndio de Santa 
Maria, RS. É sempre assim. A 
casa tem que cair para se to-
mar providência; 

• Ainda sobre o assun-
to anterior, os cariocas estão 
chiando uma barbaridade por 
terem diversas boates fechadas  
em época de carnaval. Pode 
uma coisa dessas?

• Que barbaridade a elei-
ção do corrupto Renan Ca-
lheiros, PMDB-AL, para 
Presidente do Senado com a 
expressiva votação de 58 vo-
tos, onde votaram pouco mais 
de 70 senadores.  O Senado 
está totalmente desmorali-
zado. Complicado também é 
a situação da Câmara Fede-
ral que elegeu outro corrupto 
como presidente, o deputa-
do Henrique Eduardo Alves, 
PMDB-RN. Ambos os diri-
gentes de nossas casas de leis 
estão cheios de denúncias e 
falcatruas;

• A apresentadora Xuxa 
está irritada com a impren-
sa que questiona o seu novo 

amor, o ator Junno Andrade, 
que faz papel do mal em Salve 
Jorge. O ator tem dois filhos. 
Balançando está o casamen-
to de Angélica com Luciano 
Huck que anda traindo a loi-
rinha; 

• Agradeço as minhas fi-
lhas Jessica e Bruna por terem 
assumido a redação deste blog 
na minha ausência.  Elas gos-
taram tanto que continuarão 
a me ajudar neste trabalho;

• Funcionários municipais 
agradecem ao prefeito Gerson 
que pagou os salários dos me-
ses de dezembro e janeiro. É só 
alegria da classe;

• Nos Estados Unidos, uma 
Enfermeira ganha de 60 a 80 
dólares a hora. E uma nurse 
home care ( enfermeira que 
cuida em casa de idosos ou 
acamados ) ganha de  80 a 100 
dólares a hora. Faça as contas 
tendo a cotação de um dólar 
equivalendo a dois reais.

• Por ter 25% de idoso em 
seu país, o ministro das finan-
ças do Japão Taro Aso disse 
que “os idosos deveriam se 
apressar e morrer no Japão”, 
pois em 2060 os idosos  serão 
de 40%. Que crueldade!

• Lincoln (Abraham), ex 
presidente dos Estados Uni-
dos da América, um dos mais 
fascinantes lideres políticos da 
história, que mudou o rumo 
de uma nação, é tema de filme 
que concorre a 12 indicações 
ao OSCAR;

• Quero agradecer aos di-
versos amigos brasileiros re-
sidentes em Miami , Miami 
Beach, Boyton Beach e Palm 
Beach pela acolhida quando 
da minha estada nas terras do 
Tio Sam por ocasião da pales-
tra sobre Hipertensão Arterial 
Sistêmica  que lá proferi

• “Me assusta um pouco 
essa loucura  das mulheres 
de fazer lipo como se fosse à 
padaria.” Palavras da Atriz 
Flávia Alessandra, a Erika de 
Salve Jorge.

Segurança
Não é de hoje que a insegu-

rança tomou conta da vida de 
muita gente. As modalidades 
de furtos e assalto são diversas 
e o crime é migrante, ou seja, 
pode acontecer em diversos lo-
cais e ocasiões. Essa situação é 
que leva bancos, comércios, re-
sidências e as pessoas a adota-
rem mecanismos de proteção. 
Eis algumas medidas preven-

tivas: 1) Estar sempre atento 
e demonstrar segurança; 2) 
Preste atenção em pessoas e 
movimentações estranhas pró-
ximas a você: 3) Tenha sempre 
um plano B em casa ou ao sair 
para a rua; 4) Falar ao celular 
enquanto caminha em ruas 
de movimentos, shoppings, 
locais de  grande aglomeração 
é muito perigosos porque você 
está distraído; 5) Cuidado ao 
manusear a carteira ou bolsa 
em locais públicos; 6) Instale 
alarme, cerca elétrica, cadea-
dos nos portões, sensores de 
movimentos, portões eletrôni-
cos, guaritas e reforços nos de 
mecanismos de identificação; 
7 ) No trânsito, procure parar 
distante do veículo da frente 
e preferencialmente no meio, 
principalmente se estiver so-
zinho; 8) Não pare nas esqui-
nas, principalmente a noite. 
Fique atento na sinalização; 
9) Procure se preparar psicolo-
gicamente para agir em todas 
as situações de perigo, desde 
uma simples senha, ou olhar, 
ou um assobio, ou mesmo 
cantarolar uma música, aler-
tando alguém para que chame 
a polícia. “Prevenir ainda é o 
melhor remédio”!

Meu amor pelos cães
Há pessoas tão apegadas 

aos animais, principalmente 
cachorros, que são capazes de 
se internarem com o cão em 
Hospital Veterinário. Para o 
filosofo Henry David Thoreau, 
por volta de 1860, que esco-
lheu viver no campo, próximo 
a um lago, para desfrutar de 
uma vida simples, preferiu a 
relação com os bichos domésti-
cos (gatos e cachorros) do que  
qualquer outro ser humano.  
Os tempos passaram e hoje en-
tre cada dez pessoas ouvidas, 
afirmam os seus sentimentos 
por animais domésticos, prin-
cipalmente cachorros, seme-
lhantes aqueles que nutrem 
pelas pessoas mais próximas. 
Tudo isso é verdade, bastan-
do você passear  pelas redes 
sociais para constatar fotos de 
cachorro disputando espaço 
com fotos de bebê. As decla-
rações  de amor dos diversos 
proprietários de cães pelos 
seus animais fizeram com que 
pesquisadores afirmem que “ 
a evolução programou nosso 
cérebro para gostarmos deles.”

Apagando as velinhas
Por: Bruna Arruda

Ana Paula 
M. Bonadio 
c o m e m o ro u 
idade nova 
no último 01 
de feverei-
ro. Parabéns 
Ana!  

A enfermeira 
Larussa Leoni Bor-
din apagou as veli-
nhas no último dia 
02 de fevereiro. Que 
Deus te abençoe La-

russa.  

Quem apagou 
as velinhas no úl-
timo dia 6 de feve-
reiro foi o querido 
Silvio André Mi-
queleto. Parabéns 
Silvio!  

Letícia Kon-
draski está só ale-
gria com a chegada 
da idade nova no 
último dia 7 de fe-
vereiro. Parabéns 
Letícia e que Deus 
abençoe você e toda famí-
lia.  

Simpático só-
cio proprietário da 
Top Farma Wag-
ner Zoccante com-
pletou idade nova 
no dia 7 de feverei-
ro. Parabéns Wag-
ner e sucesso para você!  

Para Refletir
Por: Bruna Arruda

Na última segunda-feira 
acordei com uma notícia de-
sagradável: a morte de uma 
colega de escola e de igreja 
e sua mãe. Letícia, sua mãe 
Elizete, seu noivo, e os pilotos 
morreram no domingo dia 03 
de fevereiro em um acidente de 
avião no trajeto Maringá a São 
Paulo Congonhas. Fiquei mui-
to triste. Havíamos conversa-
do dias anteriores na igreja e 
Letícia estava muito animada 
com a festa de casamento, com 
sua nova fase, trocamos ex-
periências, novidades e rimos 
muito. Conversei também um 
pouco com sua mãe que estava 
presente no culto. Com todos 
estes acontecimentos me depa-
rei com a fragilidade de nossas 
vidas. Não sabemos o dia de 
amanhã e sempre deixamos 
muitas coisas para o amanhã, 
mas o que temos é apenas o 
presente, o agora. Por isso te-
mos que demonstrar carinho, 
amor pelas pessoas hoje. Mar-
car o encontro hoje. Ligar para 
dizer o quanto uma pessoa é 
especial para você hoje. E aci-
ma de tudo buscar SEMPRE a 
presença de Deus. Se nós sou-
béssemos o dia que vamos par-
tir viveríamos de uma forma 
completamente diferente. Fico 
de certa forma consolada por 
ter visto uma pessoa que gos-
to e admiro muito pela última 
vez buscando a presença de 
Deus. Agora eu creio que todos 
eles voltaram para casa do Pai. 
Porque estamos aqui de passa-
gem e aqui não é nossa casa. 
Nossa casa é ao lado do nosso 
Pai. Que Deus preencha aos 
poucos o vazio que ficou no 
coração dos amigos e da famí-
lia Piveta Assunção.



www.jornalnoroeste.comNova Esperança, 08 de fevereiro de 2013

4 - GERAL

Projeto Jornal Noroeste:

Poema & Poesia...
Cantiga para não morrer-

Ferreira Gullar
Quando você for se embora,
moça branca como a neve,
me leve. 

Se acaso você não possa
me carregar pela mão,
menina branca de neve,
me leve no coração. 

Se no coração não possa
por acaso me levar,
moça de sonho e de neve,
me leve no seu lembrar. 

E se aí também não possa
por tanta coisa que leve
já viva em seu pensamento,
menina branca de neve,
me leve no esquecimento.

Jurídico:

Es
pa

ço

Leandro Cardoso Leal
Advogado, Professor, Espe-

cialista e Mestre em Direito.

HUMOR
ASSALTO NO BRASIL
ASSALTANTE CEAREN-
SE

Ei, bixim... Isso é um assal-
to...

Arriba os braços e num se 
bula nem faça munganga...

Passa vexado o dinheiro se-
não eu planto a peixeira no 

Na edição nº 143 de 21 
de dezembro de 2001 o 
Jornal Noroeste noticia-
va com exclusividade um 
grande presente para o 
aniversário de 49 anos de 
Nova Esperança.  No dia 
14 de dezembro daquele 

ano, data do aniversario 
da cidade, o município ga-
nhava a FANP – Faculdade 
do Noroeste Paranaense. O 
tão sonhado projeto enfim 
tornara-se realidade. Hoje 
a instituição leva o nome 
de Uniesp.

Nova Esperança aniversaria 
e ganha faculdade

teu bucho e 
boto teu fato pra fora... Per-
dão meu Padim Ciço, mas é 
que eu tô com uma fome da 
moléstia...

ASSALTANTE MINEIRO

Ô sô, prestenção... Isso é um 
assartin, uai...
Levanto os braço e fica quetin 
quesse trem na minha mão 

tá cheio de bala... Mió passá 
logo os trocados que eu num 
tô bão hoje...
Vai andando, uai, tá esperan-
do o que, uai.

ASSALTANTE GAÚCHO

O gurí, ficas atento... Bah, 
isso é um assalto...
Levantas os braços e te aquie-
ta, tchê!
Não tente nada e tome cuida-
do que esse facão corta que é 
uma barbaridade... Passa os 
pilas prá cá! E te manda a la 
cria, senão o quarenta e qua-
tro fala!!

ASSALTANTE CARIOCA

Seguiiiinnte, bicho... Tu se 
fu..., isso é um assalto...

Passa a grana e levanta os 
braços rapá... Não fica de bo-
beira que eu atiro bem pra 
ca... Vai andando e se olhar 
pra traz vira presunto...

ASSALTANTE BAIANO

Ô meu rei....(longa pau-
sa)....... isso é um assalto...
Levanta os braços, mas não 
se avexe não...
Se num quiser nem precisa 
levantar, pra num ficar can-
sado...
Vai passando a grana, bem 
devagarinho...
Num repara se o berro está 
sem bala, mas é pra não ficar 
muito pesado... Não esquen-
ta, meu irmãozinho, vou dei-
xar teus documentos na pró-
xima encruzilhada...

Tragédia em Santa Maria: 
Responsabilidade do Poder Público

Peço primeiramente per-
dão aos familiares das 
vítimas dessa tragédia e 

aos leitores dessa coluna, para 
adentrar num assunto não 
muito agradável, que continua 
causando dor e comoção a to-
dos nós, independentemente 
de raça, religião, e outras con-
vicções.

Passados os primeiros dias 
de comoção pela tragédia de 
Santa Maria, é hora de uma 
reflexão mais racional do epi-
sódio, de seus desdobramentos 
e responsabilidades. 

Após um acirrado e aca-
lorado debate sobre o assunto 
com meu amigo e companhei-
ro de profissão, Dr. Edson Elias 
de Andrade, chegamos a se-
guinte conclusão:

De um lado temos a cor-
rente de doutrinadores e ju-
ristas que afirmam que o ente 
público tem SIM a obrigação 
de fiscalizar as edificações 
(casas noturnas). Assim, se a 
casa noturna não cumpre as 
normas, mas o poder público 
permite o seu funcionamento, 
ele é responsável pelas mortes 
que ocorreram naquele local, 
através do agente público que 
o representa, que deixou a casa 
funcionar sem alvará, seguran-
ça devida e normas padrão de 
construção, imputando dessa 
forma a ele (agente público) 
um homicídio por dolo even-
tual (tipo de crime que ocorre 
quando o agente, mesmo sem 
querer efetivamente o resulta-
do, assume o risco de produ-
zir). Esse representante do po-
der público (fiscal/bombeiro) 

técnico no que faz, quando da 
liberação do alvará, sabe o que 
pode ocorrer se houver um in-
cêndio como o que aconteceu 
no dia 27 de janeiro de 2013. 

Nesse caso, se o fiscal/bom-
beiro (agente público) liberou 
o alvará da casa sem condições 
técnicas e arquitetônicas de fun-
cionamento, ou fez vista grossa, 
pode ele responder por homi-
cídio. Por sua vez, é o trabalho 
dele que garante que as pes-
soas fiquem tranquilas quando 
adentram numa casa de espetá-
culo (teatro, casa noturna, res-
taurantes, cinema, clubes).

Por outro lado, existem os 
que afirmam NÃO haver res-
ponsabilização do ente público, 
porque no direito penal, a cul-
pa é algo pessoal. Embasados 
esses, que o fato que causou o 
incêndio, foi os fogos de artifí-
cio. Assim, se isso não tivesse 
acontecido, o alvará em análise 
não causaria os danos ocorri-
dos. Nesse pensamento, a fal-
ta de um sistema adequado de 
prevenção de incêndio foi um 
agravante, o que torna muito 
mais difícil de configurar essa 
responsabilidade.

Importante a apuração de 
eventuais irregularidades ad-
ministrativas que possam ter 
contribuído para o incêndio na 
Boate Kiss, através da sucessão 
de omissões do Poder Público 
é essencial para a nossa nação. 
A produção de provas é salutar 
para apurar responsabilidades 
cíveis, independentemente das 
criminais. Estariam no foco 
dessa linha os funcionários 
da Prefeitura de Santa Maria, 
membros do Corpo de Bombei-
ros e de outros órgãos públicos, 
por terem permitido que a Boa-

te Kiss continuasse funcionan-
do com as licenças vencidas (o 
alvará de prevenção contra in-
cêndios estava vencido a mais 
de 5 meses) e com diversas irre-
gularidades (Decreto Estadual 
n. 38.273/98 do Estado do Rio 
Grande do Sul c/c as normas da 
Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas - ABNT) – a boa-
te não poderia estar aberta ao 
“público” com a atual arquite-
tura, pois casas noturnas térreas 
obrigatoriamente deveriam ter 
2(duas) saídas de emergência 
em lados opostos do imóvel.

O Estado do Rio Grande do 
Sul representado pelo Corpo 
de Bombeiros e o próprio ente 
municipal representado pelos 
seus agentes públicos deveriam 
apontar a responsabilidade de 
si próprio. O primeiro respon-
sável nessa situação é o Poder 
Público. Não podemos aceitar 
que uma tragédia dessas, com 
tamanhas proporções, que pa-
rou o Brasil, parou o mundo, 
fique apenas na culpa dos pro-
prietários.

As irregularidades identifi-
cadas na boate Kiss foram con-
sequência de leniência e falha 
na fiscalização. Razão pela qual, 
a responsabilidade do poder 
público “não desperta dúvida”, 
havendo a possibilidade de a 
Câmara de Vereadores de Santa 
Maria destituir o prefeito.

Entre os indícios de irre-
gularidades que a polícia deve 
comprovar documentalmente 
estão alvarás vencidos, reforma 
não documentada e falta de fis-
calização regular. Será que estes 
órgãos estão fazendo a fiscaliza-
ção? Será que estão expedindo 
os alvarás concretamente, ou só 
formalmente, de faz de conta? 

A investigação deve ter duas 
correntes, uma direcionada 
aos proprietários e outra dire-
cionada ao Poder Público para 
fazer o levantamento de quem 
liberou o Alvará de Funciona-
mento, quais os funcionários 
públicos que tiveram relação a 
esse fato. Uma coisa é certa, essa 
investigação deve ser isenta de 
qualquer partidarismo.

Existem acidentes e tragé-
dias, fatos terríveis como esse, 
e quando acontecem provocam 
uma dor imensa e incomensu-
rável, e surgem perguntas. Infe-
lizmente existem tragédias des-
percebidas em nosso País, uma 
série de erros não anunciados 
que acabam desembocando em 
catástrofes como essa ocorrida. 
Um horror evitável? Apresenta-
-se, mais um dos defeitos prin-
cipais de nosso País, a “displi-
cência” em comunhão com a 
“incompetência” que aflige o 
Poder Público.

Ressaltando que na Ar-
gentina, num caso idêntico ao 
que ocorreu na cidade de San-
ta Maria, os fiscais do governo 
ficaram presos vários anos, e o 
prefeito da cidade sofreu “im-
peachment” (processo de cas-
sação de mandato do chefe do 
poder executivo), é a população 
cobrando as autoridades públi-
cas num caso de dimensões ex-
traordinárias.

A abrangência necessária 
para que o efeito seja pedagógi-
co, ou seja, não adianta a gente 
falar que nesse caso Santa Ma-
ria virou a capital do mundo, é 
necessário que o mundo repre-
sentado pelo Brasil, tenha a dig-
nidade e vergonha de fazer uma 
investigação descente e comple-
ta, doa a quer doer.

Não estamos isentando a 
culpa dos proprietários e mú-
sicos da banda que devem ser 
responsabilizados civil e crimi-
nalmente pelos fatos ocorridos 
naquela madrugada trágica.

É resultado de uma soma de 
fatores, entre eles, a ganância 
econômica, a falta de compro-
misso, respeito e de responsabi-
lidade do poder público. Soma-
-se a isso, a cultura da sociedade 
de não cobrarem a fiscalização 
dos locais que frequentam, 
principalmente com seus fami-
liares. 

Outro levantamento que 
permeia todo esse drama é a vi-
são de mundo que temos hoje, 
com o pensamento capitalista 
sendo preponderante, ou seja, 
acima de tudo e de todos. Re-
forçando a questão muito sin-
gular que foi abordada pelas 
pessoas se refere aos seguran-
ças. Eles não estavam lá para 
garantir a segurança dos fre-
quentadores, mas pelos relatos, 
buscavam unicamente garantir 
a segurança do patrimônio dos 
donos, ou seja, o lucro colocado 
acima da vida daqueles jovens. 

De suma importância frisar, 
apesar dos pesares... o trabalho 
preventivo e repressivo realiza-
do pelo Ministério Público de 
nosso Município que a algum 
tempo vem cobrando e fiscali-
zando, as associações, clubes de 
serviços, salões de festas, que 
comportam eventos com parti-
cipação popular para adequar-
-se as normas de segurança.  

Essa tragédia nos alerta 
para a necessidade da adoção 
de medidas preventivas contra 
acidentes, chamando a atenção 
das autoridades públicas para 
o dever de fiscalização e tam-

bém para a edição de normas, 
preferencialmente de natureza 
nacional, capazes de impedir 
que esse tipo de acontecimento 
volte a se repetir, o que somen-
te acontecerá se todos se cons-
cientizarem de sua responsabi-
lidade e do dever de cumprir 
as normas de prevenção contra 
acidente.

Com certeza, daqui a alguns 
dias o tema sai de pauta e con-
gresso, assembleias legislativas 
ou câmaras municipais irão se 
preocupar com outros assun-
tos, como disputas políticas e 
principalmente dos interesses 
pessoais. Infelizmente tem sido 
assim nas tragédias ocorridas 
anteriormente. Apenas ficará o 
encargo aos pais, irmãos, avós, 
maridos, mulheres e demais 
parentes de quem ficou preso 
naquela ratoeira, a obrigação e 
dever de cobrar justiça pela ca-
tástrofe.

Expresso nessas simples pa-
lavras a dor de todo um país, 
de todos nós que morremos 
um pouco naquele dia, nós que 
sentimos somente um pouco 
a perda dos entes queridos, de 
jovens cheios de vida, de futu-
ro, de um porvir, fica aqui um 
simples desabafo de uma pes-
soa impotente, que vem com-
partilhar seus sentimentos e 
emoção.

Muita preguiça? Cuidado,  a 
sua saúde pode não estar bem!

Quem nunca teve em algum 
momento da vida um dia de 
preguiça. Ficar sem fazer nada, 
passear, assistir televisão ou sim-
plesmente ver o tempo passar é 
muito bom para recarregar as 
energias e esquecer as preocu-
pações do dia a dia. Mas se a 
preguiça é constante e não há 
vontade nem disposição para fa-
zer nada, então é melhor tomar 
cuidado, pois pode ser um sinal 
de que alguma coisa não vai 
bem com sua saúde.

A preguiça só é boa, quando 
usada para se recuperar de uma 
semana puxada no trabalho, 
por exemplo. O ócio não é ne-
cessariamente prejudicial, pois 
nos permite repousar, estar com 
as pessoas de quem gostamos 
etc. E desta forma de diminuir 
o impacto que a pressão do dia 
a dia exerce sobre o indivíduo. 
Mas o prejuízo acontece quan-
do esse comportamento se torna 
uma constante, atrapalhando o 
funcionamento na vida pessoal 
e profissional.

Quando a preguiça se torna 
excessiva e constante é melhor 
ficar atento e investigar. Pode ser 
uma situação passageira, uma 
resposta natural ao cansaço ou 
ao estresse. Mas se permanecer 
por períodos prolongados, pode 
ser indicativo de uma condição 
mais grave, e até ser sintoma de 
doenças como depressão, nar-
colepsia ou síndrome da fadiga 
crônica, problemas hormonais e 
anemia crônica.

Um dos principais sintomas 
da depressão e das patologias 
citadas acima é justamente a 
queda de energia, que leva ao 
desânimo e à passividade. Essa 
“vontade de não fazer nada” e a 
“falta de interesse pelas coisas” 
são facilmente confundidas com 

preguiça. No entanto, no caso 
da depressão é algo sério e pre-
cisa de atenção especial. Afinal, 
trata-se de uma doença e, como 
tal, necessita de tratamento ade-
quado, geralmente baseado em 
aconselhamento psiquiátrico e 
medicamentos antidepressivos.

A preguiça excessiva pode 
não apenas ser sinal de proble-
mas de saúde como pode tam-
bém causá-los. A falta de dis-
posição para fazer atividades 
físicas, por exemplo, pode levar 
ao sedentarismo e, conseqüente-
mente, à obesidade. E isso pode 
desencadear uma série de pro-
blemas para a saúde, inclusive 
diabetes e doenças cardiovascu-
lares.

Combater a preguiça signi-
fica também combater a raiz de 
problemas como obesidade, dia-
betes, hipertensão e doenças car-
díacas. Quem não se movimen-
ta tem mais chances de contrair 
doenças. Estudos demonstram 
que o sedentarismo causa male-
fícios à saúde como obesidade e 
aumento da pressão arterial.

Para vencer a preguiça nes-
ses casos é preciso considerar 
uma mudança no estilo de vida. 
Uma dieta mais saudável e a 
prática de exercícios físicos po-
dem trazer benefícios conside-
ráveis. Por mais difícil que seja 
começar, depois que os exercí-
cios físicos passam a fazer par-
te da rotina, você se sente mais 
disposto a fazê-los e com mais 
energia para realizar as tarefas 
diárias.

O segredo é escolher uma 
atividade que dê prazer e per-
sistir. Melhorar a qualidade do 
sono ajuda e muito na luta con-
tra a preguiça afinal, uma noite 
bem dormida aumenta a ener-
gia e a disposição.
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Descarte inadequado de animais mortos além de 
gerar problemas de saúde é crime ambiental

O constante mal cheiro e a proliferação de pragas são  algumas 
das situações que este tipo de procedimento pode gerarAlex Fernandes França

alexnoroeste@hotmail.com

 “Cães não precisam de 
carros luxuosos, casas 
grandes ou de roupas 
chiques. Um cachorro 
não liga se você é rico ou 
pobre, esperto ou não. 
Dê o seu coração e ele 
dará o dele. De quantas 
pessoas podemos dizer o 
mesmo?”. A frase final do 
filme “Marley e Eu” sim-
boliza a importância e 
estima que os animais de 
estimação assumiram na 
contemporaneidade. En-
tretanto, na hora em que 
eles morrem o que fazer?  
Infelizmente, em terre-
nos vazios, situados nas 
mais variadas regiões de 
Nova Esperança, a repor-
tagem  constatou a  falta 
de consciência ambiental 
de alguns munícipes e es-
tes locais acabam virando 
despejo de animais mor-
tos e de lixo doméstico. 

Acredita-se que tais 
ações sejam realizadas 
no período da noite, já, 
premeditadamente com 
o objetivo de que não se-
jam descobertas e nem 
registradas. Os morado-
res próximos às  locali-
dades de desova de res-
tos mortais de animais se 
queixam do mal cheiro 
que se instala e são for-
çados a conviver inalan-
do o odor que se torna 
ainda mais insuportável 
em dias quentes e com 
ventos.  Em um destes 
locais apuramos que seus 
proprietários residem em 
outro país e que um fa-
miliar responsável, aler-
tado pela reportagem, já 
iria proceder a roçada na 
propriedade. Quem joga 
animal morto em pro-
priedades particulares 
demonstram profundo  
desrespeito tanto ao meio 
ambiente quanto aos mo-
radores adjacentes. Vizi-
nhos suspeitam que algu-
mas pessoas do próprio 
bairro despejam  animais 
mortos e até entulhos  no 
local. O mau cheiro inco-
moda de longe.  Quando 
se lança entulhos, estes 
em meio ao mato po-
dem se transformar em 
moradia de animais pe-
çonhentos além de ser-
virem como depósito de 
água parada contribuin-
do para a proliferação do 
Aedes Aegypti, mosquito 
transmissor da dengue .  
De acordo com uma mo-
radora ouvida pela repor-
tagem “ O problema aqui 
é o terreno aqui do lado, 
tem um matagal, alguns 
bichos, pessoas jogando 
animais mortos, caramu-
jos africanos e isso nos 
incomoda muito, esses 
dias atrás eu estava deita-
da no sofá e apareceu um 

“Realizar a desova de animais em terrenos impróprios é crime e enquadra-se no artigo 
54 da Lei Ambiental nº 9605/98 e prevê reclusão de um a quatro anos e ainda multa”, 

alertou o advogado Dr. Mauro Yutaka Aida - Especialista em direito ambiental 

Seu bichinho 
de estimação 
morreu?
Saiba o que fazer com 
ele

60% dos animais mor-
tos são jogados em terre-
nos baldios ou enterrados

Você já pensou no que 
fazer com o seu bicho de-
pois que ele morrer? Se 
a resposta for não, pro-
vavelmente quando isso 
acontecer, você tomará a 
atitude errada: enterrá-
-lo. 

Maíra Cotrin Mateus 
veterinária conta que 
60% dos animais mortos 
são jogados em terreno 
baldio ou enterrados no 
quintal.

- Uma pesquisa do 
Instituto de Geociên-
cia da USP revelou que 
a maioria dos animais 
mortos é enterrada pelos 
donos. Dos outros, 7% 
são colocados em sacos 
de lixo na calçada ou em 
caçambas, 20% são joga-
dos na rua e apenas 13% 
são entregues a uma clí-
nica veterinária para a 
destinação correta.

 De acordo com Maíra 
“Quando alguém perde 
um bicho de estimação, 
o mais comum (e fácil) 
é enterrá-lo. O que pou-
cos sabem é que isso é 
um erro, tanto para o 
ambiente, como para a 
população.Um corpo em 
decomposição produz 
necrochorume, líquido 
rico em bactérias, salmo-
nela e duas substâncias 
tóxicas: putrescina e ca-
daverina, para os quais 
não existe antídoto. Essas 
substâncias contaminam 
o solo e o lençol freático. 
O risco maior é quando 
o necrochurume atinge 
alguma fonte de água, o 
que é mais comum em sí-
tios”, relata. 

“Se o necrochorume 
contamina o solo, pode 
causar diversas doenças, 
entre elas, tétano e hepati-
te. Por isso, o especialista 
acredita que a cremação 
seja o melhor fim que se 
pode dar a um cadáver.- 

O melhor a fazer é pro-
curar uma clínica para 
orientar a cremação. Eu 
acredito que cremar é 
um ato de respeito com 
o animal e com o meio 
ambiente, pois a cinza 
não oferece riscos ao 
ambiente e nem à saú-
de pública. As cinzas 
são excelentes adubos 
e não prejudicam o am-
biente. Em Nova Espe-
rança existe a empresa 
D. Sorti & Sorti que faz 
os procedimentos cabí-
veis. O telefone deles é 
o 3252-4480”, contou a 
veterinária.

Respostas para per-
guntas freqüentes

Preciso realizar au-
tópsia para descobrir a 
causa da morte?

Não é obrigatório 
fazer um exame pós-
-morte, a não ser quan-
do há suspeita de raiva 
ou leptospirose. Caso a 
suspeita seja confirma-
da, a vigilância sanitária 
precisa ser comunicada. 

Quando ele se vai, o 
que é preciso fazer em 
casa? 

Algumas doenças 
ficam no ambiente, 
como a cinomose, que 
é viral e contagiosa. Se 
a pessoa adquirir outro 
animal, principalmente 
um filhote, que é mais 
sensível e ainda não re-
cebeu todas as vacinas, 
ele corre o risco de con-
trair a mesma doença.

- A limpeza diária da 
casa com produtos es-
pecíficos a base amônia 
quaternária, um desin-
fetante potente, é capaz 
de eliminar os resquí-
cios e tornar a casa apta 
a receber outro animal. 
Aquelas máquinas que 
soltam jatos de vapor 
também são eficientes 
na limpeza do ambiente. 

De acordo 
com o médico 
pediatra e aler-
gista Dr. Moha-
mad Hussein 
Abdallah “além 
de ilegal, anor-
mal e falta de 
educação e res-
peito para com 
os próximos, 
jogar animais 
em locais im-
próprios a céu 
aberto pode 
trazer vários 
problemas de 
saúde a popu-
lação, principal-
mente aos mais 
próximos. O 
mau cheiro forte 
em decorrên-
cia da decom-
posição pode 
causar náuseas 
e vômitos além 
de atrair insetos 
voadores que 
com as suas 

patas podem transportar vírus e bactérias 
e transmiti-las ao ser humano por meio 
de contaminação dos alimentos e obje-
tos em contato com superfícies da nossa 
casa, doenças estas que podem levar até 
mesmo à morte. Pode atrair também roe-
dores que são transmissores de doenças 
graves como a leptospirose que também 
pode levar óbito. A inalação do cheiro 

forte do ele-
mento em esta-
do de putrefa-
ção pode causar 
e desencadear 
doenças respi-
ratórias como 
bronquites, 
renites alérgicas 
e desencadear 
um quadro de 
asma brônquica 
tanto em adul-
tos quanto em 
crianças.Esses 
são apenas 
alguns exemplos 
dos males que 
podem ser cau-
sados por um 
comportamento 
irresponsável. 
Esquece-se por-
tanto que o au-
tor da ação ou 
seus familiares 
poderão ser vi-
timas da própria 
ação”, finalizou 
Dr. Mohamad.

RISCOS À SAÚDE

Maíra Cotrin Mateus veterinária

Hauney Malacrida

“Quem joga 
animal morto 
em propriedades 
particulares 
demonstram 
profundo  desrespeito 
tanto ao meio 
ambiente quanto aos 
moradores adjacentes.

escorpião daqueles ama-
relos, venenoso, quase fui 
picada, se não fosse a mi-
nha mãe, teria sido fatal”, 
relatou.

 Tornam-se estes am-
bientes criadouros de co-
bras, aranhas, ratos e ba-
ratas que podem adentrar 
as casas constituindo-se 
em gravíssimo risco, prin-
cipalmente, para as crian-
ças. De acordo com o ad-
vogado Dr. Mauro Yutaka 
Aida “realizar a desova 

de animais em terrenos 
impróprios é crime e en-
quadra-se no artigo 54 da 
Lei Ambiental nº 9605/98 
e prevê reclusão de um a 
quatro anos e ainda mul-
ta”, informou Aida.

É um perigo para o 
meio ambiente, com con-
taminações, e também 
para as pessoas, com a 
proliferação de doenças. 
Então, a população que 
ver isso, deve denunciar os 
infratores.

Dr. Mohamad 
Hussein Abdallah 
- médico pediatra 

e alergista 

bém para a edição de normas, 
preferencialmente de natureza 
nacional, capazes de impedir 
que esse tipo de acontecimento 
volte a se repetir, o que somen-
te acontecerá se todos se cons-
cientizarem de sua responsabi-
lidade e do dever de cumprir 
as normas de prevenção contra 
acidente.

Com certeza, daqui a alguns 
dias o tema sai de pauta e con-
gresso, assembleias legislativas 
ou câmaras municipais irão se 
preocupar com outros assun-
tos, como disputas políticas e 
principalmente dos interesses 
pessoais. Infelizmente tem sido 
assim nas tragédias ocorridas 
anteriormente. Apenas ficará o 
encargo aos pais, irmãos, avós, 
maridos, mulheres e demais 
parentes de quem ficou preso 
naquela ratoeira, a obrigação e 
dever de cobrar justiça pela ca-
tástrofe.

Expresso nessas simples pa-
lavras a dor de todo um país, 
de todos nós que morremos 
um pouco naquele dia, nós que 
sentimos somente um pouco 
a perda dos entes queridos, de 
jovens cheios de vida, de futu-
ro, de um porvir, fica aqui um 
simples desabafo de uma pes-
soa impotente, que vem com-
partilhar seus sentimentos e 
emoção.
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Esportes

Ademir Barizon - 
Móveis Brasil

Valter Grespan - 
Panificadora Pão de 

Mel

João Trindade de 
Oliveira - Agente de 

Endemias

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

Após empate sem gols contra o 
Atlético na capital, A.C.P. pega 
Cianorte em casa no domingoNa última quarta feira  

Atlético Paranaense e 
Paranavaí empataram 

por 0 a 0 no Ecoestádio Janguito 
Malucelli.

O resultado foi considerado 
bom para o time de Paranavaí 
que jogou fora dos seus domí-
nios. O Furacão somou o séti-
mo ponto e o ACP o nono, os 
times seguem na zona interme-
diária da tabela, o representan-
te do noroeste um pouco mais 
acima a dois pontos  dos líderes, 
mas com um jogo a mais.

A partida começou com 
muito empenho dos dois times. 
O time da casa esbarrou no 
meio-campo congestionado do 
rival e encontrou dificuldades 
para se aproximar da área do 
vermelhinho. O goleiro Naldo 
seguro não permitia que o ata-
que do Furacão assustasse.

No segundo tempo o jogo 
seguiu truncado e com mais 

lances de gol, porém as defesas 
estiveram melhores e o jogo ter-
minou empatado.

CIANORTE
No Estádio Olímpico Albi-

no Turbay, Cianorte e Londri-
na ficaram no 1 a 1 na noite de 
quarta-feira, pela sexta rodada 
do Campeonato Paranaense.

O Leão do Vale conquistou o 
primeiro ponto na competição e 
passou a lanterna para o Nacio-
nal que tem pior saldo de gols, 
mas também tem um ponto em 
seis jogos. O Tubarão caiu para 
quarto com 11 pontos e foi o 

segundo empate seguido do 
time alviceleste. Na próxima ro-
dada o Atlético enfrenta o Lon-
drina no Estádio do Café, o jogo 
acontece no domingo de carna-
val às 17h. O ACP encara o Cia-
norte no Waldemiro Wagner em 
Paranavaí. 

Futebol Paranaense.net
O Atlético Clube Paranavaí – ACP – se prepara para enfrentar o Cianorte no próximo domingo às 17 horas.

Após vitória, jogadores do Coxa 
querem manter time isolado na ponta

Não foi uma apresen-
tação brilhante, mais uma 
vez, mas o Coritiba vez sua 
parte e venceu o Nacional   
por 2 a 0, mantendo a li-
derança do Campeonato 
Paranaense 2013, agora 
sozinho, com 14 pontos. 
O volante Junior Urso, que 
ganhou uma oportunidade 
no rodízio promovido pelo 
técnico Marquinhos San-
tos, agora quer manter o 
time na ponta.

“Está indo conforme o 
planejado. Sabíamos que 
o Londrina e o Paraná po-
deriam tropeçar e foi o que 
aconteceu. Agora é manter 

essa sequência para con-
tinuar como líder e con-
quistar o primeiro turno”, 
disse o jogador, que proje-
ta um returno com menos 
sofrimento . “Esperamos 
o restante do campeonato 
tornar mais fácil para con-
quistar o tetra”, acrescen-
tou.

Autor do segundo gol 
coxa-branca na partida, o 
atacante Deivid ainda está 
longe de mostrar o mesmo 
futebol do Brasileirão, mas 
tem deixado sua marca. 
Desta vez quase um golaço 
de cobertura. “Tentei cavar, 
vi o goleiro saindo. Mas 

bola sobrou de novo e con-
segui fazer o gol”, explicou.

Isolado na liderança, o 
goleiro Vanderlei pede pés 
no chão e sabe que o Alvi-
verde será o time a ser ba-
tido. “Temos que focar. Se 
perder pontos nos próxi-
mos jogos as equipe podem 
encostar. Temos um jogo 
difícil contra o Arapongas 
e temos que buscar pon-
tos. As vitórias vão dando 
confiança. Não estamos no 
melhor da forma física e 
técnica. Mas, mantendo a 
ponta, os adversários tem 
que correr atrás”, concluiu. 

Gazeta Esportiva

Por dívida, LDU ameaça acionar 
Fifa e tirar Barcos do Palmeiras 

O atacante Hernán 
Barcos, um dos únicos 
poupados pela torcida 
alviverde após o rebai-
xamento à Série B do 
Campeonato Brasileiro, é 
o centro de uma polêmi-
ca entre Palmeiras e Liga 
Deportiva Universitária 
(LDU). Diante do atraso 
no pagamento das parce-
las pelos direitos econô-
micos do jogador, o clube 
equatoriano ameaça acio-
nar a Fifa e tentar retirá-lo 
do Palestra Itália.

O Palmeiras se com-
prometeu a desembolsar 
aproximadamente US$ 4 
milhões (cerca de R$ 7 mi-
lhões na época) por 70% 
dos direitos econômicos 
de Barcos em janeiro de 
2012 – os 30% restantes 
permanecem em poder 
da LDU. Pelo acordo entre 
os dois clubes, o Verdão 
realizaria o pagamento 
em parcelas, mas a última 
prestação, de US$ 750 mil 
(aproximadamente R$ 1,5 
milhão), está atrasada.

Segundo Esteban Paz, 
responsável por gerir o 
futebol da LDU, o Pal-

meiras, então presidido 
por Arnaldo Tirone, não 
conseguiu honrar seus 
compromissos. Irritado, o 
dirigente do time equato-
riano reclama da falta de 
resposta dos brasileiros e 
se diz desrespeitado.

“O Palmeiras sempre 
atrasou os pagamentos de 
cinco a dez dias, mas a úl-
tima parcela já tem mais 
de um mês de atraso, o 
que é lamentável. Envia-
mos várias notificações e 
não tiveram nem sequer a 
delicadeza de responder. 
Isso nos incomoda muito. 

Entendemos as dificulda-
des financeiras que pos-
sam existir, mas a falta de 
respeito é inaceitável”, afir-
mou Paz à Gazeta Esporti-
va.net.

O Palmeiras reconhece 
a dívida de US$ 750 mil, 
mas alega que a última 
parcela venceu apenas  em 
20 de janeiro, dois dias 
antes da posse de Paulo 
Nobre como presidente. O 
clube ainda se disse cien-
te da obrigação de pagar 
multa e prometeu saldar o 
compromisso.  

Gazeta Esportiva

Diante do atraso no pagamento das parcelas pelos direi-
tos econômicos do jogador, o clube equatoriano amea-

ça acionar a Fifa e tentar retirá-lo do Palestra Itália.

Divulgação

Torcida do Boca pede para que Barack 
Obama traga Riquelme de volta

Desesperado por final feliz, grupo faz apelo ao pre-
sidente dos Estados Unidos por intermédio de uma 
petição. 'Hinchada' quer ver ídolo na Libertadores

A torcida do Boca Ju-
niors pretende esgotar todas 

as possibilidades possíveis 
para ver Riquelme vestindo 

a camisa xeneize novamente. 
Impaciente com a demora 

dos dirigentes durante a atual 
novela do futebol argenti-

no, um grupo mandou uma 
mensagem a Barack Obama.

No pedido à Casa Branca, 
os torcedores solicitam que o 
presidente dos Estados Uni-

dos intervenha nas conversas 
do clube com o craque.
Segundo a regra norte-

-americana, são necessárias 
10 mil assinaturas para que a 
petição seja lida pelos políti-

cos de Washington.
- Consideramos que 

Riquelme é uma peça fun-
damental para ganharmos a 
Copa Libertadores, por isso, 

pedimos ao presidente Oba-
ma que se comunique com 
o senhor Daniel (Angelici) 

(presidente do Boca) com o 
objetivo de assegurar o seu 

regresso.
A novela "Riquelme" 

ganhou uma grande revira-
volta na terça-feira. O diário 
"Olé" publicou que o craque 
ligou para o técnico Carlos 
Bianchi dizendo que estava 

disposto a voltar a jogar pelo 
Boca Juniors. O telefonema 
do camisa 10 foi dado logo 

depois do Xeneize perder 
para o River Plate por 2 a 1, 

no último sábado, em partida 
válida pela pré-temporada 

dos gigantes argentinos.

Quando a notícia foi pu-
blicada, a diretoria do Boca 

exigiu silêncio no próprio 
clube. Mas, segundo o jornal, 

o vestiário do Boca está ra-
chado. Nem todos aprovam a 

volta do "filho pródigo".
Riquelme, de 34 anos, não 

entra em campo desde julho 
do ano passado, quando 
vestiu a camisa do Boca 

Juniors na derrota da para o 
Corinthians na final da Copa 

Libertadores. Ele tem con-
trato com o clube portenho 

até julho deste ano. O camisa 
10 está afastado porque, 

segundo o próprio, sentia-se 
"vazio".

Gazeta Esportiva

Alex Fernandes França
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Anuncie aqui! |44| 3252-3908 | contato@jornalnoroeste.com

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA COBERTA, GARAGEM COBERTA
 RUA EUCLIDES DA CUNHA ,962
 R$470,00
 ALTO PARANÁ-PR
 (44)3252-5200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITORIOS 
(SENDO 01 SUITE), SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA, 
01 VAGA COBERTRA NA GARAGEM
RUA LUIZ ZACARIAS, 335
JARDIM SANTO ANTONIO
R$600,00 - (44) 9868-5200
 
RESIDÊNCIA COM 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BWC
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 780 
CASA DA FRENTE-R$300,00
CASA DO FUNDO-R$250,00
(44)98685200
PARANACITY-PR

SOBRELOJA EM EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO COM 02 DORMITÓRIOS SENDO 
01 COM BANHEIRA DE HIDROMAS-
SAGEM, SALA, COPA, COZINHA.
TERRAÇO,GARAGEM COBERTA
R$600,00 - (44) 9868-5200
CASA DE 02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, GARAGEM COBERTA, BWC 
SOCIAL - RUA PIAUÍ S/N-FUNDOS
R$400,00  - (44) 32525200

SOBRELOJA EM EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO COM 02 DORMITÓRIOS SENDO 
01 COM BANHEIRA DE HIDROMAS-
SAGEM, SALA, COPA, COZINHA.
TERRAÇO,GARAGEM COBERTA
R$600,00
(44)98685200

IMÓVEIS

ALUGA:

 Chácara com 42.000m² frente para a rodovia 
Júlio Zacarias à 1.000 m da cidade em pasto, 
com mangueira nova, 4 divisões. 9972-2438

Chácara com 31.131,85 m² , atrás da Coca-
mar. 9972-2438

Chácara com 30.244,80 m², frente para a ro-
dovia BR 376, ao lado da Cocamar.3252-0012

5 alqueires com cabeceira no asfalto próximo 
a Nova Esperança - Soja e eucalipto - 
9972-2438

Chácara com 2 alqueires paulistas, em pasto 
toda cercada, casa de alvenaria,mangueira,ene
rgia,água de mina, pomar. 3 Km da cidade.R$ 
180.000,00. 9972-2438

Chácara com 5.200 m² no condomínio Portal 
do Sol, de esquina, cerca e entrada nova. 
9988-2677

Terreno Conj. Residencial Salvaterra lote 
03 quadra 07 com 309,99 m² .R$25.000,00. 
9972-2438

Sítio com 10 alqueires próximo a Nova Es-
perança, pasto formado, à 1.000m do asfalto. 
9972-2438

VENDE:

VEÍCULOS
Terreno com 433 m2 na Rua Prof. João 
Candido, atrás da garagem municipal. R$ 
26.000,00. 
Cel.: 9809-2259

TERRENO COM APROXIMADAMENTE 
345m2, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO,COM 
CASA DE MADEIRA, AVENIDA ROCHA 
POMBO,809 - R$130.000.00 - (44)32525200

RESIDENCIA COM 02 DORMITORIOS 
(SENDO 01 SUITE), SALA, COPA, 
COZINHA AMPLA, LAVANDERIA 
COBERTA COM 01 BWC, GARAGEM 
COBERTA, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, RUA 
CURITIBA,259 - Preço: R$ 260.000.00 - 
(44)32525200

RESIDENCIA EM ALVENARIA COM 
APROX. 100², RUA AZALÉIA, CONJUNTO 
VALE DO SOL - Preço: R$ 50.000.00 - 
(44)98685200

APARTAMNETO COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COPA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA COBERTA, 01 VAGA CO-
BERTA NA GARAGEM
RUA FLAMENGO, 55, RESIDENCIAL 
PARÁ APTO 102,TÉRREO
Preço: R$ 135.000.00   (44)32525200

TERRENO PROX. AO COMECINHO 
DE VIDA,360M² POR R$65.000.00 
(44)98685200

Casa alvenaria, lage + edícola, 184m², 
troco por apartamento - menor 
valor, Av. Rocha Pompo, 2333, R$ 
260.000,00
Fone: (44) 3252-1759

REGULARIZAÇÃO

Nova Esperança prepara Casamento 
Comunitário e fase de inscrições já começou

Ao todo 50 casais deverão participar, proporcionando a estes recordações festivas 
aos participantes além de formalizar todo o rito exigido pela lei

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O sonho de toda mu-
lher e de muitos ho-
mens independente 

de sua idade é se “casar de 
papel passado” para consti-
tuir uma família, porém nem 
todo mundo tem a possibili-
dade de realizar este sonho 
e dizer o famoso “SIM” no 
altar ou na frente de um juiz 
de paz, então a Secretaria de 
Assistência Social de Nova 
Esperança em parceria com 
o CRAS e apoio da Prefeitu-
ra Municipal resolveram dar 
um incentivo na realização 
deste sonho. Já estão abertas 
as inscrições para os interes-
sados em participar do Casa-
mento Comunitário. O even-
to será no dia 17 de maio, 
porém a fase de inscrições já 
se iniciou. 

O objetivo deste projeto 
é proporcionar às famílias a 
felicidade e a oportunidade 
de regularizar sua situação, 
formalizando a união dos ca-
sais com vistas à oficialização 
de um compromisso familiar. 
De acordo com a Secretária 
de Assistência Social, Maria 
Isabel (Bel) Cardoso Escobar 
– ‘“Para participar deste pro-
jeto os casais devem ser resi-

dentes em Nova Esperança e 
se enquadrarem nos critérios 
gerais da legislação vigen-
te para a Política Pública de 
Assistência Social do muni-
cípio”, informou Bel Cardoso. 
O  Casamento  Comunitário  
proporcionará recordações 
festivas aos participantes 
além de formalizar todo o rito 
exigido pela lei. 

ALCANCE
 “O matrimônio é algo 

muito sério, e como tal de-
veria ser tratado com serie-
dade devido ao alcance de 
sua influência. O casamento 
está tão ligado a vida que se 
torna, logicamente, a relação 
humana mais importante e 
mais significativa que existe, 
só inferior a que há entre o ser 
humano e a Divindade.”, des-
tacou  a Secretária Bel Cardo-
so.  A quantidade estipulada é 
de 50 casamentos, devido às 
limitações no espaço físico do 
local do evento, haja vista que 
cada família pode convidar 08 
pessoas.

“A cerimônia  realizada é  

somente para efeitos do ca-
samento civil” explicou Bel 
Cardoso. 

A inovação neste ano de 
2013 fica a cargo dos encon-
tros preparatórios com os 
noivos inscritos, a fim de que 
possam, de fato, estar pre-
parados para esta nova fase. 
Assim como, encontros de 
acompanhamento pós-casa-
mento. Estes encontros serão 
coordenados pela equipe do 
CRAS. As inscrições inicia-
ram-se no dia 1º de feverei-
ro e são realizadas no CRAS 
(44) 3252-1207, onde os inte-
ressados devem comparecer 
pessoalmente e procurar pela  
Assistente Social Gabriela Si-
mões de Souza.

“O prefeito Gerson Zanus-
so demonstra claramente sua 
preocupação com as famílias 
de Nova Esperança, princi-
palmente em relação ao for-
talecimento de vínculos das 
mesmas, pois considera ser 
essencial na vida do ser hu-
mano e não esconde sua fe-
licidade em poder promover 

a cidadania a essas famílias”, 
salientou a Secretária que 
destacou ainda que “assim 
também cumpre-se um dos 
compromissos de plano de 
governo da nova administra-
ção que com muita capacida-
de inovou aprimorando este 
evento”, complementou.

“Com relação a documen-
tação há variação entre soltei-
ros, divorciados e viúvos e no 
ato da inscrição é fornecida a 
relação de documentos neces-
sários para cada caso”, finali-
zou Bel Cardoso.

“A Assistência Social é para quem dela necessita. O matrimônio é algo muito sério, 
e como tal deveria ser tratado com seriedade devido ao alcance de sua influência”, 
ressaltou Secretária Maria Isabel Cardoso Escobar

Hauney Malacrida

Quando a notícia foi pu-
blicada, a diretoria do Boca 

exigiu silêncio no próprio 
clube. Mas, segundo o jornal, 

o vestiário do Boca está ra-
chado. Nem todos aprovam a 

volta do "filho pródigo".
Riquelme, de 34 anos, não 

entra em campo desde julho 
do ano passado, quando 
vestiu a camisa do Boca 

Juniors na derrota da para o 
Corinthians na final da Copa 

Libertadores. Ele tem con-
trato com o clube portenho 

até julho deste ano. O camisa 
10 está afastado porque, 

segundo o próprio, sentia-se 
"vazio".

Gazeta Esportiva

C4 PALLAS EXCLUSIVE 09, Prata, Flex, 
Pneus novos, todas revisões concessionária 
+ completo de todos (kit multimidia, xenon, 
banco elétrico).
Contato: Adriano 9875-2926.

Gol 93, 1.6 álcool. R$ 8500,00. 
Cel.: 9854-3377

Gol G5 1.0 – 2011/2012 - Prata, 4 portas, 
completo. IPVA 2013 quitado, garantia de 
fábrica.  R$ 29.500,00. 
Cel.: 9922-1301

Gol Power 2008, 1.6 completo. 
Contato 98543377

Gol City 2003/ 2004 Cinza, 4 portas. R$ 
15.500,00. Cel.: 9922-1301
Saveiro 98, Bola R$ 12500,00. 
Cel.: 98543377

Gol 2005 com ar-condicionado, 2portas. 
R$14.000,00. 
Cel.: 98543377

Gol 2004, Preto, 4 portas. R$ 14500,00. 
Cel.: 98543377

Classic Spirit 2004/ 2005 – Bege nevada – 
Álcool + dir. hidráulica + vidros elétricos. R$ 
18.000,00. 
Cel.: 9922-1301

Celta 2004/2005, 4 portas. R$ 15.500,00 
Tel.: 9854-3377

Celta Spirit 1.4 – 2005/ 2005 – Prata, 4 portas, 
dir. hidráulica, vidros elétricos, roda de liga 
leve. R$ 18.500,00. Cel.: 9922-1301
Astra 2011. Completo, prata. 
Cel.: 98543377

L200, 2004/2004, HPE, Diesel, 4x4, cabine 
dupla, manual, cor prata - R$ 38.000,00, 
ACEITO TROCA MENOR VALOR APÓS 
AVALIAÇÃO. 9922-1301

Fiat Idea Adventure 1.8, 2007, prata, flex, 
completo + manual, nota fiscal e chave cópia. 
R$ 30.000,00. Cel.: 8839-6560 (Tim)

Civic 2008, automático, aceita troca. 
Cel.: 98543377
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Pauta da 1ª Sessão 
Ordinária da 

Câmara Municipal 
de Nova Esperança

- Requerimentos:

1) Requerimento 
n.º 1/2013, de autoria 
do Vereador Claudio 
Antonio de Brito, que 
seja oficiado o Senhor 
Prefeito Municipal, 
solicitando informações 
por escrito, encaminha-
da ao autor deste reque-
rimento, sobre quais as 
ações que a atual ad-
ministração desenvol-
verá para manutenção, 
conservação ou mesmo 
substituição do piso, 
nas ruas urbanizadas 
com pedras irregulares 
nesta cidade de Nova 
Esperança.

2) Requerimento 
n.º 2/2013, de autoria 
do Vereador Claudio 
Antonio de Brito, que 
seja oficiado a família 
de Ubirajara Santo Mi-
lanes, enviando voto de 
pesar pelo falecimento 
trágico de Ubirajara 
Santo Milanês, ocorrido 
em 30-01-2013.

3) Requerimento 
n.º 3/2013, de autoria 
dos Vereadores Clau-
dio Antonio de Brito, 
Dirceu Trevisan, Euri-
des Fernandes e Laércio 
Mazzocatto Salvaterra, 
que seja enviado Mo-
ção de Apoio ao novo 
Diretor de Esportes do 
Município de Nova Es-
perança, Senhor Airton 
Geraldo Felippe, hipo-
tecando apoio e augu-
rando bom trabalho à 
frente do esporte em 
Nova Esperança.

- Projetos de Leis 
dando entrada: 

1) Projeto de Lei n.º 
2/2012, do Executivo 
Municipal, que autoriza 
a instituição do Con-
sórcio Público Inter-
municipal de Gestão 
da AMUSEP – PROA-
MUSEP, bem como 
ratifica o Protocolo de 
Intenções, e dá outras 
providências.
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Em entrevista, prefeito Gerson fala sobre 
as principais dívidas do município, mas 

garante muito trabalho e desenvolvimento

“A dívida que mais pesou neste início de mandato foi o pagamento da folha dos 
servidores referente ao mês de dezembro/ 2012, que em números redondos é de R$ 1,5 

milhões”, disse o prefeito Gerson Zanusso

José Antônio Costa

Jornal Noroeste: Exis-
te um questionamen-
to da população de 

Nova Esperança, qual a 
real situação financeira 
que o Gerson assumiu, es-
pecialmente a dívida do 
município?

Gerson Zanusso: A dí-
vida que mais pesou nes-
te início de mandato foi o 
pagamento da folha dos 
servidores referente ao 
mês de dezembro/ 2012, 
que em números redon-
dos é de R$ 1.500.000,00 
Um milhão e quinhentos 
mil reais), sendo que foi 
possível pagar no dia 10 
de janeiro. Pagamos ain-
da o mês de janeiro já no 
dia 01 de fevereiro.  A ad-
ministração anterior dei-
xou apenas R$ 500.000,00 
(Quinhentos mil reais) de 
crédito, quando era a sua 
obrigação pagar tudo até 
o final de 2012. Confesso 
que inicialmente fui acon-
selhado a não pagar já o 
mês de dezembro, porque 
como mencionado era 
responsabilidade da ges-
tão anterior (2009-2012), 
porém optei em pagar o 
funcionalismo, pois são 
aproximadamente 900 
pessoas, pais e mães, che-
fes de família que aguar-
davam ansiosamente esse 
pagamento/ dinheiro para 
saldar suas dívidas ou 
mesmo comprar presentes 
de fim de ano proporcio-
nando assim um impacto 
no comércio local. O que 
não ocorreu e deixou frus-
tradas muitas famílias que 
não passaram um Natal 
como gostariam, muito 
menos o ano novo com di-
nheiro no bolso.

Esse desembolso ime-
diato de R$ 1.000.000,00 
(Um milhão de reais) para 
pagar a dívida da adminis-
tração anterior faz enorme 
diferença, porque além 
de tantos outros serviços, 
como saúde, educação, 
agricultura, meio ambien-
te, temos que atender com 
urgência a malha viária da 
cidade, ou seja, recuperar 
a pavimentação das ruas 
esburracadas, particular-
mente agora nesse período 
de águas que esse proble-
ma se agrava a cada chu-
va”.

JN: E sobre as dívidas 
assumidas com venci-
mentos a médio e longo 
prazo referentes a finan-
ciamentos?

GZ:  A Administração 
vem listando esses valores. 
Posso informar com exati-

Com discurso otimista o prefeito Gerson ressaltou, “há 
muita coisa para ser arrumada, estou disposto a acertar 
e a fazer uma boa administração para Nova Esperança”.

dão as seguintes dívidas:
- Contrato de Pavi-

mentação dos Conjun-
tos João Urbano e Jardim 
das Flores: R$ 461.137,31 
com vencimento em 
03/06/2014;

- Contrato do Posto de 
Bombeiros:  R$ 57.780,90 
com vencimento em 
03/08/2016;

- Contrato de Reforma 
Rodoviária: R$ 298.250,15 
com vencimento em 
10/10/2015;

- Contrato de Pavimen-
tação e alargamento da 
Avenida Santos Dumont: 
R$ 213.813,29 com venci-
mento em 10/11/2015;

- Contrato de Pavi-
mentação do Parque das 
Grevíleas: R$ 621.259,33 
com vencimento em 
24/07/2016;

- Contrato de Pavi-
mentação do Conjunto 
Requião: R$ 75.918,82 
com vencimento em 
10/06/2016;

- Contrato de Pavimen-
tação do Conjunto Re-
quião II: R$ 1.344.982,18  
com vencimento em  
10/08/2018;

- Contrato de Pavimen-
tação e tubulação do Con-
junto Novo Horizonte: R$ 
99.075,33 com vencimento 
em 14/04/2020;

- Contrato Caixa Pró 
Transporte (obras das ruas 
atrás da garagem da prefei-
tura – pavimentação e tu-
bulação): R$ 851.252,32 – 
Parcelado em 240 parcelas;

- Casa da Cultura 
– Biblioteca/ 2000: R$ 
114.276,86 – com venci-
mento em 10/08/2014;

Confissão de dívidas:
- INSS parcelamen-

to N° 60.128.323.6 – R$ 
604.869,89 – Parcelado em 
240 meses

- INSS parcelamento Lei 
11941/09 – R$ 398.395,32 
– Parcelado em 180 meses

- PASEP parcelamen-
to Lei 11941/09 – R$ 
435.903,16 – Parcelado em 
180 meses

Total da dívida funda-
da interna do município 
de Nova Esperança:  R$ 
5.576.914,86 (Cinco mi-
lhões quinhentos e seten-

ta e seis mil novecentos e 
quatorze reais e oitenta e 
seis centavos)

Folha de Pagamen-
to dos servidores – 
aproximadamente: R$ 
1.000.000,00 (Um milhão 
de reais)

Total geral: R$ 
6.576.914,86 (Seis mi-
lhões quinhentos e seten-
ta e seis mil novecentos e 
quatorze reais e oitenta e 
seis centavos)

JN: Como o prefeito fa-
lou, a folha de pagamento 
de todos os servidores mu-
nicipais é de aproxima-
damente R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos 
mil reais). Esse valor preo-
cupa o prefeito?

GZ: Sim. Folha de paga-
mento alta significa menos 
recursos para investimen-
tos em obras e serviços. 
Apesar da grave situação 
dos salários atrasados, já 
colocamos em dia o pa-
gamento dos servidores 
efetivos, que receberam os 
salários de janeiro/ 2013 

e dezembro/ 2012. Em 
dezembro, o único enge-
nheiro civil da prefeitura 
pediu demissão. Logo nos 
primeiros dias da minha 
administração consultei 
o controlador interno do 
município sobre a pos-
sibilidade de convocar o 
engenheiro que havia pas-
sado no último concurso e 
a resposta foi negativa. De 
acordo com o controlador 
interno, Nova Esperança 
encontra-se em situação 

financeira com estado de 
alerta, com índice da folha 
ainda em fase de fechamen-
to acima do limite pruden-
cial e, portanto seguindo o 
artigo 22, parágrafo IV da 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o município estaria 
proibido de realizar novas 
contratações até que este 
índice recue. Ainda na res-
posta do controlador in-
terno, por 2013 se tratar de 
um exercício com previsão 
de aumento de receitas, a 
controladoria sugere pelo 
aguardo das receitas do 
primeiro mês do ano a fim 
de realizar a contratação 
com maior segurança.

JN: Prefeito, os desafios 
são grandes, porém qual a 
mensagem para o povo de 
Nova Esperança?

GZ: Eu sei que o iní-
cio de uma administra-
ção não é fácil, as vezes o 
povo espera mais do que 
é possível, apesar disso 
esperamos contar com o 
apoio de todos. Tenham 
paciência e acreditem em 
nosso trabalho. Vou lu-
tar para trazer o melhor 
para o município. Há 
muita coisa para ser ar-
rumada, estou disposto a 
acertar e a fazer uma boa 
administração para Nova 
Esperança. Desde nossa 
equipe de governo que 
foi escolhida por critérios 
de seriedade, competên-
cia e compromisso, creio 
que num curto espaço de 
tempo vamos resolver es-
sas primeiras dificuldades 
para iniciar uma nova fase 
de trabalho, ordem e de-
senvolvimento para Nova 
Esperança.
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financeira com estado de 
alerta, com índice da folha 
ainda em fase de fechamen-
to acima do limite pruden-
cial e, portanto seguindo o 
artigo 22, parágrafo IV da 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o município estaria 
proibido de realizar novas 
contratações até que este 
índice recue. Ainda na res-
posta do controlador in-
terno, por 2013 se tratar de 
um exercício com previsão 
de aumento de receitas, a 
controladoria sugere pelo 
aguardo das receitas do 
primeiro mês do ano a fim 
de realizar a contratação 
com maior segurança.

JN: Prefeito, os desafios 
são grandes, porém qual a 
mensagem para o povo de 
Nova Esperança?

GZ: Eu sei que o iní-
cio de uma administra-
ção não é fácil, as vezes o 
povo espera mais do que 
é possível, apesar disso 
esperamos contar com o 
apoio de todos. Tenham 
paciência e acreditem em 
nosso trabalho. Vou lu-
tar para trazer o melhor 
para o município. Há 
muita coisa para ser ar-
rumada, estou disposto a 
acertar e a fazer uma boa 
administração para Nova 
Esperança. Desde nossa 
equipe de governo que 
foi escolhida por critérios 
de seriedade, competên-
cia e compromisso, creio 
que num curto espaço de 
tempo vamos resolver es-
sas primeiras dificuldades 
para iniciar uma nova fase 
de trabalho, ordem e de-
senvolvimento para Nova 
Esperança.

Educação abre ano letivo com aula 
inaugural, café-da-manhã e palestra
Na última terça-feira, 05, pela manhã na Asso-

ciação dos Servidores Municipais de Nova Espe-
rança (ASSERNE), teve início o ano letivo de 2013

Os profissionais da 
Educação foram 
re cep c ionados 

com um delicioso “Café 
da Manhã”. Após o café, 
a responsável pelo ceri-
monial Eliane Gregório 
deu início a aula inaugu-
ral, cumprimentando  a 
todos os Profissionais da 
Educação. Agradecendo a 
presença do Prefeito Ger-
son Zanusso, da Primeira 
Dama Mirian CecconiZa-
nusso, Vice-prefeito Fabio 
Yamamoto,  Presidente da 
Câmara Wilson Roberto 
Pasquini, Secretário da 
Agricultura Francisco Be-
zerra, Diretor da Agricul-
tura Devair Galani, Joseir 
(Representante da Igreja 
Católica) , Vanessa Cor-
tareli (Representante da 
Secretária da Assistência 
Social)e a Professora Ro-
seli Baroni que proferiu 
palestra.  Após entoado o 
Hino Nacional, o repre-
sentante da Igreja Católi-
ca, Joseir, foi convidado a 
abençoar o início do ano 
letivo de 2013 das Escolas 
Municipais. Logo após a 

Secretária de Educação, 
ProfessoraAparecida de 
Fátima Gílio Pasquini, 
apresentou a equipe da Se-
cretaria Mun. de Educação 
dos próximos quatro anos: 
Eliane Gregório(Secretária 
Executiva), Leudinéia 
Dias(Chefia da Coordena-
ção Pedagógica), Rozana 
alvaterraIzidio (Coorde-
nação Pedagógica de 1º  
ao 5º ano), Ana de Santi 
(Coordenação dos Esta-
giários e PSS), Apareci-
da Alberton (Coordena-
ção Educação Especial), 
Adriana Careta (Psicope-
dagoga), Lilian Yamamo-
to( Psicóloga ), Cledimar 
da Silva Gabriel (Contro-
ladora da Documentação 
Escolar), Aparecida Caeiro 
dos Santos( Coordenado-
ra da Merenda e das Ze-
ladoras), Patricia Cardia 
de Brito (Nutricionista) 
Paula Juliana Rodrigues 
(Coordenação dos Cen-
tros de Educação Infantil), 
Clarice Bonfim Santana 
(Coordenação dos Cen-
tros de Educação Infantil), 
Lilian Fávaro (Coordena-

ção PROINFO  e Outros 
Programas Governamen-
tais), Airton Felipe( Dire-
tor de Esportes), Marcio 
Andre  da Silva ( Respon-
sável pelos Professores de 
Ed.Física), Ronan Baeta 
(Responsável/Licitação e 
Compras), Samuel Perei-
ra de Souza (Responsável/ 
Empenhos), Adelson Be-
nassi (Responsável  pelos 
Motoristas e Linhas).O Sr. 
Gerson Zanusso fez seu 
discurso dando as boas 
vindas aos Profissionais da 
Educação , enfatizando o 
bem estar de nossas crian-
ças e ressaltando a capaci-
dade profissional de todos 
os educadores. Destacou a 
credibilidade na equipe da 
Secretária M.da Educação.

Prefeito Gerson Zanusso dá as boas vindas às profes-
soras dizendo: “Vocês cuidam do bem mais precioso de 

uma cidade que são as crianças”

Na sequência a Professo-
ra Roseli Baroni iniciou a 
palestra com o tema “TO-
DOS SÃO EDUCADO-
RES”.  Evidenciou que 
todos os Profissionais da 
Educação são responsá-
veis pela formação dos 
alunos; funcionários , 
motoristas, professores 
e diretores. No encerra-
mento, foi agradecida a s a 
presença dos Profissionais 
da Educação desejando a 
todos um excelente Ano 
Letivo de 2013. Também  
foi entregue o Crono-
grama de distribuição de 
aulas , que ocorreu nos 
dias 05 e 06/02/2013 , na 
Secretaria Municipal de 
Educação para o Ano Le-
tivo de 2013.

Cida Gilio Pasquini, Secretária Municipal de 
Educação conduziu o evento e apresentou a 
equipe da Secretaria Mun. de Educação dos 

próximos quatro anosA presença maciça dos Educadores lotou as dependências do Asserne

Construção da sede própria da 
OAB Subseção Nova Esperança

Dr. Edson Olivatti durante visita ao início das obras da 
OAB – Subseção Nova Esperança

Em menos de um mês a obra vem ganhan-
do forma do que será a futura sede própria 

da OAB – Subseção Nova Esperança 

Atendendo a um 
antigo anseio dos 
advogados de 

Nova Esperança e região,  
a OAB Paraná iniciou nas 
últimas semanas as obras 
da nova sede da subseção 
da OAB em Nova Espe-
rança. O prédio, proje-
tado especialmente para 
atender às necessidas da 
classe está em local estra-
tégico, em frente ao Fó-

rum na rua Marins Alves 
de Camargo e possui uma 
área de 579 metros qua-
drados. A obra está sendo 
executada pela Constru-
tora Manzotti. 

De acordo com o presi-
dente da OAB – subseção 
Nova Esperança, “o prédio 
oferecerá diversos servi-

ços em um espaço digno 
da importância da região”, 
analisou Edson Olivatti.

Sua inauguração está 
prevista para o primeiro 
semestre de 2013. A rea-
lização do projeto foi pos-
sível graças ao incansável 
trabalho do presidente da 
Subseção, Edson Olivat-

ti, com o auxílio do então 
presidente da OAB Pa-
raná (gestão 2010-2012), 
José Lucio Glomb que 
aproveita a ocasião para 
parabenizar os advogados 
e advogadas da região de 
Nova Esperança por mais 
esta importante conquis-
ta.

A OAB Nova Esperan-
ça foi criada há 19 anos. A 
subseção atende os profis-
sionais da advocacia das 
seguintes cidades: Colo-
rado, Santo Inácio, Para-
nacity, Cruzeiro do Sul, 
Uniflor, Flórida, Atalaia, 
Presidente Castelo Bran-
co, São Carlos do Ivaí, 
Floraí, Ourizona, Jardim 
Olinda, Itaguajé, Parana-
poema, Santa Inês, Inajá, 
Lobato, Ângulo e São Jor-
ge do Ivaí, além da cidade 
sede.

Empossada nova diretoria do 
Asilo São Vicente de Paulo

Em solenidade reali-
zada no Centro Ca-
tequético de Nova 

Esperança na noite de 
quinta-feira, 31 de janei-
ro, foi empossada a nova 
diretoria do Asilo São Vi-
cente de Paulo.

A nova diretoria terá 
como presidente o cor-
retor de seguros, Lázaro 
Sandro Brichi que estará 
a frente da entidade pela 
período de 2 anos.

Prestigiaram a cerimô-
nia de posse, o Padre José 
Moreira da Silveira, o vi-
ce-prefeito de Nova Espe-
rança - Fabio Iamamoto, 
o presidente da Câmara – 
Roberto Pasquini e mem-

bros da comunidade.

Nova diretoria do Asi-
lo São Vicente de Paulo 
ficou assim constituída:

- Presidente: LÁZARO 
SANDRO BRICHI
- Vice-presidente: GLÓ-
RIA MARIA UCHÔA 
KAWAHISA
- 1° Secretário: LUIZ 
CARLOS MARTINS
- 2° Secretário: ROBER-
TO CARLOS BRANDÃO 
SOUZA
- 1° Tesoureiro: VLAU-
DEMIR JOSÉ ZANUSSO
- 2° Tesoureiro: MA-
NOEL REGINALDO DA 
SILVA

- Diretor de Patrimônio: 
VALDEMIR MILANO
- Diretores de Eventos: 
FABRÍCIO GIOVANI 
RAZENTE
SÉRGIO YUGI IAMA-
MOTO
UBIRAJARA DE OLI-
VEIRA SOARES JUNIOR
RENATA DOS SANTOS                
                     
- Conselho Fiscal: 
RICARDO MESQUITA 
CANCIAN
NILSON MULON
SANDRA CECÍLIA TRO-
LEIS UTSUMI
HILÁRIO BARONI
JOSÉ GIBIN
ELSON FERREIRA DOS 
SANTOS

Nova diretoria do Asilo terá um mandato de 2 anos e será presidida por Sandro Brichi
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Vigilância Sanitária interdita Cantina Municipal de 
Nova Esperança às vésperas do ano letivo de 2013

SAÚDE

Após conclusão de re-
latório técnico que 
atesta que o local 

“não possui boas condições 
sanitárias e estruturais” e 
que não estão em confor-
midades com o exigido pela 
Saúde, encontrando diversas 
irregularidades nos seguin-
tes locais: Na área de mani-
pulação, depósito da área de 
manipulação, almoxarifado, 
recepção, dispensa, almoxa-
rifado 2, sanitário, sanitário 
2, lavanderia de utensílios, a 
Vigilância Sanitária interdi-
tou a Cantina Municipal de 
Nova Esperança, apresen-
tando as seguintes conside-
rações finais: - Realizar capi-
na em toda a área da cantina, 
providenciar abrigo para o 
tanque, Laudo bombeiro, 
Laudo da limpeza da caixa 
d’água, Laudo da dedetiza-
ção e atestado de vacina dos 
funcionários.

A vistoria que foi realiza-
da pelos funcionários: Artur 
chammas-Médico Veteriná-
rio, Alaíde Delmônico da Si-
va-Agente de Saúde e Sandra 
R.Santos Chaves-auxiliar de 
Enfermagem, estabeleceram 
um prazo de 30 dias para 
providenciar o fluxograma 
de produção(layout) indi-
cando no projeto arquitetô-
nico a área de recepção(por 
onde chega o alimento), área 
de manipulação e área de 
produto acabado(por onde 
sai o alimento),e, providen-
ciar projeto arquitetônico 
com o laudo do corpo de 
bombeiro.

Finalizando a Vigilância 
Sanitária emitiu os  Auto/
Termo de apreensão nú-
meros 7170, onde consta e 
existência de 515 kg de carne 
bovina de Center carnes Ka-
rina, com prazo de validade 
vencida em 29/12/12 que foi 
incinerado na data de 25 de 
janeiro pela empresa Ossoli-
der. Auto/Termo de apreen-
são de 199 Kg de carne bovi-
na de Center Carnes Karina, 
com data de fabricação de 10 
de outubro de 2012, com va-
lidade para 30 dias, que tam-
bém foram incinerados pela 
empresa Ossolider.

PREOCUPAÇÃO DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO: 
Segundo a secretária muni-
cipal de educação, Aparecida 
Gilio Pasquini que junta-
mente com a coordenado-
ra da merenda Aparecida 
Caeiro dos Santos, após uma 
visita ficaram assustadas ao 
depararem com o local da 
Cantina onde era feita a me-
renda escolar para 09 escolas 
municipais e 06 centros de 
educação infantil, que foi en-
contrada em péssimas con-
dições de uso: prédio aban-
donado com rachaduras, 
infiltrações, vidros quebra-
dos, sanitários impróprios 
para uso, telhado com gotei-
ras e extintores vencidos. Os 
freezers estocados de carne 
bovina com data de validade 
vencida.

Nos centros de educa-

A secretária municipal de educação, Aparecida Gilio Pasquini que juntamente com a coordenadora da merenda Aparecida Caeiro dos Santos, após uma visita 
ficaram assustadas ao depararem com o local da Cantina onde era feita a merenda escolar para 09 escolas municipais e 06 centros de educação infantil.

A Vigilância Sanitária emitiu o Auto/Termo de apreensão 
nº 7170, onde consta a existência de 515 kg de carne 

bovina da Center carnes Karina, com prazo de validade 
vencida em 29/12/12 que foi incinerado na data de 25 de 
janeiro pela empresa Ossolider. Auto/Termo de apreen-
são nº7171 de 199 Kg de carne bovina da Center Car-

nes Karina, com data de fabricação de 10 de outubro de 
2012, com validade para 30 dias

ção infantil havia leite, carne 
bovina com data de valida-
de vencida, imediatamente 
acionaram a Vigilância Sa-
nitária que ao fazerem a vis-
toria, interditaram a Cantina 
Central.

A Vigilância Sanitária in-
formou que a administração 
recém passada 2009/2012, 
tinha sido comunicada e 
alertada sobre as irregulari-
dades do Prédio da Cantina 
Municipal de Nova Esperan-
ça e que o alvará de Licença 

estava vencido, sendo assim, 
a secretária municipal de 
saúde, Aparecida Gilio Pas-
quini, providenciou proviso-
riamente um espaço aprova-
do pela vigilância sanitária, 
com adaptações para uso da 
cantina municipal, para que 
possa atender as escolas mu-
nicipais e centros de educa-
ção infantil, garantindo aos 
alunos, qualidade na meren-
da escolar, pois as aulas te-
rão início dia 14 de fevereiro 
próximo.

Ralador enfer-
rujado, penei-
ras de madeira 
e garfos e facas 
com cabos de 
madeira que 
eram utiliza-
dos para fazer 
a comida de 
alunos da rede 
municipal, fo-
ram recolhidos 
pela Vigilância 
Sanitária.
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Prefeito Cláudio Golemba é o novo presidente da Amunpar

“É vital para o crescimento da nossa região 
o envolvimento dos prefeitos, só com a nossa 
união podemos pleitear novos recursos para 
os nossos municípios”, enfatizou o prefeito 
de Alto Paraná dr. Cláudio Golemba, novo 

presidente da Amunpar  

O prefeito reeleito 
em Alto Paraná, 
Cláudio Golem-

ba, foi eleito na quinta-
-feira, 24 de janeiro, por 
aclamação, o novo presi-
dente da Associação dos 
Municípios do Noroeste 
Paranaense (Amunpar).  
Madalena Golemba, foi 
eleita presidente da Apri-
danorpa – Associação das 
Primeiras-Damas do No-
roeste do Paraná.

Golemba destacou que 
irá mobilizar os gestores 
para pressionar o governo 
a fazer a reforma tributá-
ria. “O que os municípios 
precisam é de uma distri-
buição melhor dos recur-
sos federais, se continuar 
do jeito que está vamos 
cada vez mais arcar com 
despesas que são de res-
ponsabilidade do estado e 
união”, destacou Golemba, 
que assume a direção da 
Amunpar pela quarta vez. 

O ex-presidente da en-
tidade, Zé do Peixe, fez um 
breve relato da sua gestão, 
destacando as dificuldades 
causadas pela queda dos 
repasses do FPM (Fundo 
de Participação dos Muni-
cípios).

“Foi um ano muito difí-
cil para os prefeitos, a que-
da do FMP comprometeu 
o andamento dos trabalhos 
em várias cidades”, disse o 
ex-prefeito de Marilena. 

Golemba apontou ain-
da o crescente gasto com a 
saúde pública nos peque-
nos e médios municípios. 
Ninguem gasta os 15% 
previstos em lei da arre-
cadação com a saúde, hoje 
gastamos 22%, 27% e até 
30% da nossa arrecadação 
com saúde”, frisou o gestor 
que é médico.

O novo presidente em 
seu discurso pediu mais 
envolvimento dos gestores 
nas questões levantadas 
pela entidade. “É vital para 
o crescimento da nossa re-
gião o envolvimento dos 
prefeitos, só com a nossa 

AMUNPAR 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 

NOROESTE PARANAENSE 
PRESIDENTE: Dr. Claudio Golemba – Alto Paraná 
1º VICE-PRESIDENTE: Janeslei Amadeu Caunetto - 
Guairaça 
2º VICE PRESIDENTE : Juraci Paes da Silva – Jardim 
Olinda 
SECRETÁRIO TÉCNICO : Ademir Mulon – Cruzeiro 
do Sul 
SECRETÁRIO ADMINIST. : Dr. Flávio Accorsi - Loan-
da 
CONS. JUNTO A A.M.P. : Pedro Castanhari – Itauna 
do Sul

CONSELHO FISCAL: 
01 – Mauro Lemos - Amaporã 
02 - Waldir Aparecido Martins – Diamante do Norte 
03 – Alcides Elias Fernandes - Inajá 
04 – Brasilio Bovis – Marilena 
05 – Reinaldo Pinheiro da Silva - Mirador 
06 – João Tormena – Nova Aliança do Ivaí 
07 – Dornelis José Chiodelli – Nova Londrina 
08 – Carlos Alberto Vizzotto – Paraíso do Norte 
09 – Leurides S.F. Navarro (Prof. Leo) - Paranapoema 
10 – Rogério José Lorenzeti - Paranavaí 
11 – Mariza Basso Madeiras – Planaltina do Paraná 
12 – Paulo Prates Nogueira – Porto Rico 
13 – Carlos Benvenutti – Querência do Norte 
14 – José Maria Pereira Fernandes – Santa Cruz do 
Monte Castelo 
15 – Roberto A. Miranda Campos Vaz – Santa Isabel do 
Ivaí 
16 – Sérgio José Ferreira – Santa Monica 
17 – José Alves de Almeida – Santo Antonio do Caiuá 
18 – Paulo Francisco de Marinho Dutra – São Carlos do 
Ivaí 
19 – José Carlos da Silva Maia – São João do Caiuá 
20 – Ivanildo Passareli – São Pedro do Paraná 
21 – Luis Rogério Gimenez – Tamboara 
22 – Devalmir Molina Gonçalves – Terra Rica
 
Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMUNPAR: 
Mariza Basso Madeiras – Planaltina do Paraná 

Golemba apontou o crescente gasto com a saúde pública nos pequenos e médios 
municípios com um desafio as administrações.

Prefeitos e prefeitas dos 28 municípios que formam a AMUNPAR

Primeira dama de Alto Paraná - Madalena Golemba, foi eleita presidente da Apridanorpa – As-
sociação das Primeiras-Damas do Noroeste do Paraná.

Prefeito Cláudio Golemba, presidente da AMUNPAR e a 1ª 
dama Madalena – Presidente da Apridanorpa

união podemos pleitear 
novos recursos para os 
nossos municípios”, finali-
zou o gestor. 

estava vencido, sendo assim, 
a secretária municipal de 
saúde, Aparecida Gilio Pas-
quini, providenciou proviso-
riamente um espaço aprova-
do pela vigilância sanitária, 
com adaptações para uso da 
cantina municipal, para que 
possa atender as escolas mu-
nicipais e centros de educa-
ção infantil, garantindo aos 
alunos, qualidade na meren-
da escolar, pois as aulas te-
rão início dia 14 de fevereiro 
próximo.

GERAL - 13

Fotos: Blog do Joaquim de Paula/ Fotos Pedro Arthur



www.jornalnoroeste.comNova Esperança, 08 de fevereiro de 2013

Osvaldo
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9964-3537
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14 - GERAL

O Deputado Federal Luiz Nishimori e a Primeira Dama e Secretária 
da Família e do Desenvolvimento Social do Paraná, Fernanda Richa, 

leitores assíduos do Jornal Noroeste, recebendo seu exemplar 
semanal no gabinete do Governador Beto Richa.

Desempenhando com muito 
profissionalismo o seu trabalho, 

Walter Regiani é o responsável pela 
assessoria de imprensa da Prefeitura 

Municipal de Nova Esperança.

Filhos de Bel Cardoso e Elvio Escobar, 
hoje, 08 de fevereiro, Júlio Ramon Car-

doso Escobar completa 7 anos de idade, 
na foto, o aniversariante está rodeado 
pelos irmãos Juan Pablo e Valentina.


