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CIDADANIA

Eleitores emitem sugestões e dizem o que
esperam do futuro prefeito de Nova Esperança

Faltando pouco menos de
2 meses para as eleições,
os candidatos a prefeito e
vereadores estão intensifi-
cando suas respectivas
ações de campanhas, com
vistas a angariar a simpa-
tia do eleitorado. As elei-
ções se aproximam e é evi-
dente que a cada dia ficam
mais acirradas as dispu-
tas. Ações como caminha-
das, visitas às residências,
fábricas e comércio em ge-
ral estão entre a rotina dos
candidatos a prefeito e
também entre os postulan-
tes a uma cadeira no legis-
lativo municipal. PÁG. 5

Propostas,
objetivos e
conquistas

coletivas de
educadores e

crianças se
tornam realidade

em Presidente
Castelo Branco

PÁG. 4

FOTOS DIVULGAÇÃO

A segunda gestão
do Prefeito
Valdomiro

Canegundes de
Souza será

concluída com
resultados e
conquistas

satisfatórias
dentro do

almejado e
planejado

O professor Ale-

xandre Guandali-

ni Bossa assumiu

a Direção Geral

da Faculdade do

Noroeste Parana-

ense (FANP). Ele

substitui a profes-

sora Marlene Me-

neguetti Afonso

que exerceu a fun-

ção por dez anos.

PÁG. 6

FANP tem novo Diretor Geral e

agora faz parte do Grupo UNIESP
HAUNEY MALACRIDA
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“Penso que o que precisa ser feito,
merece ser bem feito” diz o candidato

a prefeito Moacir Olivatti - PÁG. 3

WILSON CAFASSO FOTOGRAFIA - 9931-9211

Justiça Eleitoral do Paraná
mantém impugnação à
candidatura de Miguel

Pettenazzi em Uniflor - Pág. 7
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Nova Esperança comemora resultados no IDEB
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

A prefeita Maly Benatti parabeniza o Secretário da Educação,
Edno Guandalin, representando todos os professores, pelos

resultados alcançados

A Escola Filomena manteve  índice de escola particular

Escola Júlio Benatti

FOTOS: ASSESSORIA DE IMPRENSA

O Ministério da Edu-
cação divulgou no
dia 15 de Agosto de

2012 o Índice de Desenvol-
vimento da Educação Bá-
sica- IDEB e o resultado
apresentado pelos alunos
das escolas municipais de
Nova Esperança foram
surpreendentes, além das
expectativas, a maioria al-
cançou índices previstos
para 2013 e 2015. Um des-
taque para a Escola Filo-
mena que manteve o  ín-
dice de escola particular.
Parabéns a Prefeita Maly
que foi ousada em criar

duas escolas em período
integral uma na Vila Regi-
na que é a Escola Vereador

Jorge Faneco e a Escola Jú-
lio Benatti,  para atender a
Vila Silveira e Jardim das

Flores.
Estes resultados, sem

dúvida, são frutos de um
governo municipal com-
prometido com a educa-
ção, que investe, que cum-
pre seu papel de apostar
na educação como o cami-
nho para uma sociedade
melhor. Enquanto em
muitos municípios os
prefeitos não consegui-
ram cumprir a lei do
piso, marcharam para
Brasília, fizeram parcela-
mentos, aqui em Nova
Esperança a Lei foi cum-
prida à risca, pois a pre-
feita sabe que é na sala de
aula que se forma um ci-
dadão e que os educado-
res do município mere-
cem todo o respeito.

A Prefeita Maly Benatti
parabeniza o Secretário
Municipal de Educação
Edno, toda equipe pedagó-
gica que sabemos são ex-
tremamente competentes,
Parabéns  aos Diretores,
Professores, Funcionários,

Pais, por acreditarem na
Escola Pública de qualida-
de e aos Alunos que atra-
vés do conhecimento

aprendido no dia a dia es-
colar mostraram este re-
sultado histórico!
Assessoria de Imprensa

ÍNDICES ALCANÇADOS:

Escolas: Ano de 2007 Ano de 2009 Ano de 2011

Ano de 2007   Ano de 2009   Ano de 2011
4,4 4,9 5,3

RESULTADO GERAL DO MUNICÍPIO:

Ana Rita de Cássia 4,7 4,7 5,1
Filomena M. Zanusso 5,0 6,0 6,0
Vereador J. Faneco 3,1 4,2 4,7
Júlio Benatti - 4,3 5,4
Nice Braga 4,6 5,3 5,7
Tancredo Neves 4,5 5,1 4,8

A sete meses da entrega,
Maracanã está 62% pronto

As obras do Maracanã,
estádio que vai sediar a fi-
nal da Copa do Mundo e a
abertura das Olimpíadas
do Rio, completaram dois
anos na última sexta-feira.

Com 62% do caminho
andado, o projeto já não se
pode dar ao luxo de atra-
sos. Restam apenas sete
meses até o prazo de en-
trega do estádio, para que
ele possa ser usado na
Copa das Confederações,
em 2013. O cronograma
apertado da obra do Mara-
canã não permite atrasos

Até lá, todas as etapas da
obras estão rigorosamente
planejadas, afirma Miriam
Gleitzmann, gerente de
projetos na Empresa Mu-

nicipal de Obras Públicas
(Emop).

"Estamos correndo con-
tra o tempo, mas estamos
confiantes de que vai es-
tar pronto. Está tudo cor-
rendo bem", ela diz.

De acordo com Miriam,
toda a estrutura metálica
do estádio será concluída
até o fim de agosto, e em
novembro haverá o que os
engenheiros chamam de
"big lift": todo o telhado do
estádio será erguido ao
longo de uma semana.

A decisão de demolir a
cobertura original e subs-
tituí-la por uma cobertura
de lona tensionada, toma-
da por motivos estrutu-
rais, encareceu a obra de

20% a 30%, afirma Miri-
am.

Inaugurado para a Copa
do Mundo de 1950, o Ma-
racanã havia passado por
uma reforma geral recente
para abrigar os Jogos Pana-
mericanos de 2007.

A obra consumiu mais
de R$ 200 milhões à épo-
ca, mas não adequou o
estádio às exigências da
Fifa. A escalada do orça-
mento da nova reforma
tem motivado polêmica
nos últimos anos. A pre-
visão atual está em R$ 896
milhões, mas Miriam diz
que este valor ainda não
inclui alguns itens de aca-
bamento e deve aumentar.
BBC Brasil
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ENTRELINHAS

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

***O Senado aprova as cotas sociais e raciais nas universidades
públicas.***A bola oficial da Copa do Mundo de 2014 poderá ser
chamada de Carnavalesca, Bossa Nova ou Brazuca. Esses são os
nomes que foram selecionados para a decisão final. Você não achou
sem graça?***São Paulo está realizando a 22ª Bienal Internacional
do Livro, o maior evento no gênero na América Latina e o terceiro do
mundo.*** Enfermeira Nize :Favaro Coordenadora do Programa
Saúde da Família (PSF)_ de Barão de Lucena e Ivaitinga reuniu os
amigos em seu apartamento para comemorar o seu “niver” no dia 13
de agosto último. Tim-Tim para você Nize!***Big festa também acon-
teceu  na residência do casal Aline/   ontem quinta feira 16, para
comemorar mais um  aniversário da fisioterapeuta Aline Gandin,
proprietária da Clinica Ativa.. Muito elegante e irradiante, Aline rece-
beu seus convidados, brindando o acontecimento com  champanha.
Parabéns dra. Aline!***Comitê Olímpico  Brasileiro vai cobrar maior
empenho dos atletas nos jogos de 2016. Aliás, já deveria estar co-
brando a  muito tempo!***Como os ministros Barbosa e Mendes
vão voltar no caso mensalão se eles estavam dormindo durante a
exposição dos advogados de defesas dos réus?.*** Enfermeira La-
russa Leoni Bordin curtindo a sua filha Laura, de seis meses, com as
primeiras papinhas.***A jovem Carolina de Andrade Guarnieri é a
nova leitora deste blog. Obrigado Carol!***”” É pau é pedra, É o fim
do caminho, É o resto de toco, É um pouco sozinho” ( Música Águas
de Março de Tom Jobim – Canta Elis Regina ).

Somente três modalidades
Pesquisa realizada nos diver-

sos estabelecimentos de ensino
médio em Maringá, cidade para-
naense com cerca de 400 mil ha-
bitantes, mostrou um fato interes-
sante e muito oportuno para re-
flexões.  Das 36 modalidades es-
portivas  dos Jogos Olímpicos, os
referidos estabelecimentos de en-
sino praticam apenas três:vôlei,
handebol e basquetebol. Por aí,
você pode ter idéia de uma das
razões da nossa  pífia participa-
ção em competições internacio-
nais.  Nos Estados Unidos, a mai-
oria dos estabelecimentos de en-
sino têm professores de educação
física gabaritados assim como to-
das as  condições para formar atle-
tas das mais variadas modalida-
des..  Está mais do que provado
que o investimento nas bases são
fundamentais para que possamos
forjar novos atletas. Será que esse
pessoal do esporte não enxerga
isso?

COISAS DO COTIDIANO
· Num papo informal com a

prefeita Maly Benatti, a mesma
afirmou que os distritos de Ivai-
tinga e  Barão de Lucena recebe-
ram inúmeras melhorias em seus
mandatos, como recapeamento
asfáltico, uma excelente quadra
poliesportiva coberta, Correios,
alambrado em todo o Posto de
Saúde, informatização da  saúde,
, melhorias na limpeza pública,
reforma do Posto de Saúde,  nova
arquibancada do campo de fute-
bol, academia da terceira idade
(ATI), etc. A prefeita Maly elogiou
também o excelente trabalho do
Programa Saúde da Família (PSF)
nos distritos; .

· Cai o presidente do Sindicato
dos Trabalhadores local. Em As-
sembléia de seus associados, o
agricultor João Zaninello foi elei-
to para um mandato tampão, o
novo presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Nova Es-
perança. Destituído o presidente
anterior por irregularidades admi-
nistrativas, o presidente Zanine-
llo terá até quatro meses para re-
organizar o Sindicato e realizar
uma nova eleição;

· A defesa do ex deputado Je-
fferson, pivô da denúncia do men-
salão, insiste em dizer que o gran-
de culpado de todo esse quadro
não está no processo: o ex-presi-
dente Lula;

· Emília Ribeiro recebendo os
parabéns da prefeita Maly Benatti
pela excelente  reportagem  na Re-
vista Viva Saúde.   O telefone da
Emília não para de tocar pelos seus
amigos  parabenizando-a pelo
sucesso;

· Brasil, um país com 200 mi-
lhões de habitantes ficou em 22º
lugar nas Olimpíadas de Londres
com 3 medalhas de ouro, 5 de pra-
ta e 9 de bronze, atrás de inúme-
ros países menores que o nosso; .

· Perito criminal do caso Nar-
doni sofre atentado de queimadu-
ras em São Paulo e é salvo por
populares;

· A falta de chuva está aumen-
tando as queimadas em mais de
500% neste ano em relação a 2011
em todo o Brasil Corumbá (MS) é
a campeã das queimadas!

· Excelente a idéia adotada pela
linha editorial do Jornal Noroeste
em entrevistar os candidatos a pre-
feito de Nova Esperança, destinan-
do o mesmo espaço a todos para
que possam expor suas idéias,
contribuindo para a construção
de uma sociedade democrática.  O
entrevistado desta semana é Mo-
acir Olivatti do PPS. O critério ado-
tado foi o sorteio na sede do Jor-
nal com a presença de todos os
candidatos.

Reminiscências dos Jogos
Olímpicos de Londres

1) “ Queremos ganhar dos bra-
sileiros sempre,  não importa  em
qual esporte, até no pingue-pon-
gue ou na sinuca isso vale.”
(Emanuel Ginóbili, o excelente
jogador de basquete da seleção Ar-
gentina após eliminar o Brasil das
semifinais);

2)  “ Quero que as pessoas não
vejam apenas um belo salto, mas
uma bela atleta. Uma coisa não
exclui a outra. Eu sei que a natu-
reza me ajudou muito nesse pon-
to.” ( Yelena  Isinbaeva,   atleta
russa que reconhece a sua bele-
za, veja a imagem  neste blog na
Internet, medalha de bronze no
salto com vara );

3) Jornalistas afirmam que o time
de futebol do Brasil que estava em
campo contra o México tinha um
valor superior de mais de 640 mi-
lhões de reais que o adversário. Mes-
mo assim perdemos de 2 x 1.

Até no Vaticano
Situação difícil ficou o Papa Ben-

to 16 em virtude de seu  mordomo e
mais um funcionário terem  furtado
100 mil Euros, cerca de 250 milhões
de reais, além de documentos dos
aposentos do Papa. A mídia italiana
tomou conhecimento dos fatos e o
escândalo ficou muito embaraçoso
para a sua Santidade, pois veio a tona
também suposta corrupção nos mais
altos escalões da Santa Sé. O mordo-
mo de nome Paolo Gabriele poderá
ser condenado até a seis anos de pri-
são, a não ser que receba o perdão do
papa Bento 16. A quantia roubada
era um cheque doado por uma uni-
versidade católica espanhola.

Dilma quer “agressividade” nas
concessões

A presidente Dilma Rousseff aca-
ba de lavrar mais um tento em sua
história política. Dilma  assinou no-
vas concessões para aeroportos, ro-
dovias, ferrovias, portos,  etc.. O Bra-
sil precisa crescer  e nós não temos
condições de bancar o crescimento
desses departamentos, afirmou a
presidente numa reunião com im-
portantes empresários. Uma preocu-
pação muito grande que acontece
nessas concessões são muitas vezes,
as próprias empresas usarem dinhei-
ro do governo para a realização do
negócio, quando deveriam dispor
para entrar no negócio com uma par-
cela em dinheiro. O ganhador da con-
cessão terá que investir a meta de
geração de investimentos 100 bilhões
de reais pelas empresas privadas,
sendo 25 anos de concessão para as
rodovias e  30 para as ferrovias.

Só 10%
Uma decisão da Justiça Federal

publicada ontem, 13 de agosto, de-
termina que as companhias aéreas
que cobrarem mais de 10%  do valor
da passagem em casos de remarca-
ção ou cancelamento paguem uma
multa de R$ 100 mil. A medida afeta
TAM, Gol, Cruiser. TAF e Total ( as
três últimas não transportam passa-
geiros), que têm 15 dias para provar
se cumprem uma sentença de 2011
da Justiça Federal do Pará, que limi-
tou o valor das taxas.  Você tem até
cinco anos para reclamar. Atualmen-
te, as companhias aéreas  estão
metendo a mão nos bolsos dos usu-
ários em  até 60% do valor do bilhe-
te.  Essa notícia é excelente!

Coca Cola terá que
indenizar  lojista
Fabricante e Distribuidora da

Coca-Cola em São Paulo terá que
pagar, como indenização, ao senhor
Francisco Geraldo Giacomini, a
quantia de R$ 50 mil em conseqü-
ência da tampinha do refrigerante ter
se desprendido e  atingido o olho di-
reito  dele,  quando colocava garra-
fas de vidro na prateleira em Bauru
(SP) e ter ficado cego, em 1999. A
empresa ainda terá que arcar com
os custos de cirurgia já feitas e as
que terão que serem feitas, além de
uma pensão mensal de R$ 1.500.

Avaliação estável
Segundo Datafolha, 62% dos bra-

sileiros aprovam o governo Dilma,
taxa apenas 2 pontos inferior ao re-
corde obtido por Dilma no mês de
março.  Outros 30% classificam  a
administração Dilma como regular.
A desaprovação, a soma entre ruim
e péssimo é de 7%.  O Datafolha pe-
diu aos entrevistados uma nota para
o governo Dilma de 0 a 10. A média
foi de 7,4.

Dá para levar a sério?
Após o golpe no Paraguai com a

queda de Lugo e a ascensão Frederi-
co Franco, iniciou uma guerrinha
entre Paraguai e Brasil. Por não gos-
tar de ter sido suspenso do MERCO-
SUL, Franco afirmou que o seu pais
não está mais disposto a ceder ener-
gia ao Brasil e a Argentina.  O presi-
dente guarani avisou ainda que
mandará um projeto ao Congresso
para que seja revisado a questão
energética nacional. Desde um acor-
do firmado em 1973, o Brasil tem
preferência a compra da energia pa-
raguaia excedente, país que ocupa
apenas 5% da produção de Itaipu.
Será que teremos que guerrear con-
tra  paraguaios  no Estádio Defenso-
res Del Chaco ou fechar a Ponte da
Amizade?

ELEIÇÕES/2012 SÉRIE DE ENTREVISTAS

“Penso que o que precisa ser feito,
merece ser bem feito”diz o

candidato a prefeito Moacir Olivatti

“Eu sonho com uma cidade melhor e quero, com cada pessoa de Nova
Esperança, transformar este sonho em realidade”, revela o

candidato pelo PPS, Moacir Olivatti

WILSON CAFASSO FOTOGRAFIA - 9931-9211

“O que me credencia
é que venho me

preparando para ser
prefeito há muito
tempo. Tenho a

convicção de que
posso fazer muito

por Nova Esperança,
meu plano de
governo está

fundamentado
para isso”

“Os meus 60 anos
vividos em Nova
Esperança foram

dedicados ao bem
geral desta cidade.

Minha vida foi
pautada pelo

trabalho digno,
participação nas

diversas entidades e
instituições que se

dedicam à promoção
do ser humano e da

cidade”

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O Jornal Noroeste está pro-
movendo uma série de
entrevistas entre os can-

didatos a prefeito em Nova Es-
perança. A ordem do sorteio
foi definida no dia 1º de agos-
to com a presença dos repre-
sentantes de cada um dos par-
tidos envolvidos nas eleições
majoritárias e o candidato
Moacir Olivatti do PPS, que
tem como vice Vera Boregas
Santini, do PT , dá início à en-
trevista.

Moacir Olivatti, filho de Atí-
lio Olivatti e Emilia Martinez
Olivatti, agricultor, empresá-
rio, mora em Nova Esperança
desde 1952, onde se casou
com Fátima Ferrarin, filha de
João Ferrarin e Pilar Botter Fer-
rarin, tem três filhas, dois gen-
ros e um neto.

Sempre esteve engajado em
ações para o desenvolvimento
econômico e social da comu-
nidade, como a defesa do
Meio Ambiente e o Resgate
Histórico. Atuou como volun-
tário em varias
instituições. Foi
presidente da
AABB, APAE, LI-
ONS, SINDICA-
TO PATRONAL
e por quatro anos
da ACINE  e di-
retor da Associa-
ção do Sericicul-
tores. Trabalhou
na lavoura de café
ate os 23 anos, na
BRASILÂNDIA,
e como desenhis-
ta na Prefeitura
de Nova Esperança. Foi funci-
onário do Banco do Brasil, tam-
bém na Canel. Em 1997 fun-
dou a Marmoraria Razente, da
qual é sócio proprietário, e tra-
balha até hoje.  Foi candidato
a prefeito nas eleições de 2004
recebendo a expressiva vota-
ção de 7140 votos.

Vera Boregas
Candidata a Vice Prefeita na

Coligação Novos Rumos com
o candidato Moacir Olivatti.
Casada, mãe de quatro filhos
e avó de duas netas.

Foi professora de educação
física, funcionaria do Banco
do Brasil e é empresaria.

Filiada ao PT há mais de 20
anos. Foi candidata a vice pre-
feita em 1996 e a vereadora em
2000, 2004 e 2008, sendo atu-
almente presidente da Câma-
ra de Vereadores de Nova Es-
perança, com participação ati-
va na comunidade, entidades
e conselhos municipais.

O que o credencia a ser
prefeito?

Em primeiro lugar, por gos-
tar de Nova Esperança como
eu gosto, quero transformar
nossa cidade.

É claro que só gostar de
Nova Esperança não é sufi-
ciente, por isso, em segundo
lugar, o que me credencia é
que venho me preparando
para ser prefeito há muito
tempo. Tenho a convicção de
que posso fazer muito por
Nova Esperança, meu plano
de governo está fundamenta-
do para isso.

Eu e minha equipe temos
muita disposição para o traba-
lho, pois o trabalho sempre foi
meu grande professor. Eu sem-
pre me empenhei em acrescen-
tar ao aprendizado prático o
aprendizado teórico, estudan-
do e me aprofundando naqui-
lo que faço. Sempre me cer-
quei de pessoas que têm capa-

Olivatti  do PPS, abre
a série de entrevistas
com os candidatos a
prefeito de Nova
Esperança

cidade para desenvolver o tra-
balho ao qual nos propomos.
Considero-me uma pessoa cri-
ativa e com o conhecimento e
experiência que adquiri ao lon-
go da minha vida profissional,
unido a pessoas também com
esta experiência e capacidade
criativa, tenho a certeza de que

rea l i za remos
uma gestão ino-
vadora, que irá
t r a n s f o r m a r
Nova Esperança
num lugar verda-
deiramente me-
lhor para todos.

Qual será o
primeiro ato do
Senhor como
Prefeito?

Consolidar a
equipe de gover-
no para que, a

partir do primeiro dia de tra-
balho, possamos atacar os pro-
blemas cruciais de Nova Espe-
rança, em todas as áreas. O pri-
meiro ponto, sem dúvida, é
resolver o problema da saúde,
fazendo com que o hospital
municipal e postos de saúde
(unidade básica) funcionem
adequadamente, melhorando
também o fornecimento de re-
médios à população de acordo
com as suas necessidades.

Quais os maiores proble-
mas da cidade hoje?

São muitos os problemas da
cidade que há tempos angusti-
am nossa população. Esses pro-
blemas estão relacionados com
as áreas da saúde, segurança
e infraestrutura. Tenho certe-
za de que boa parte dos pro-
blemas é solucionável, pois re-
quer ações no sentido de dire-
cionar os recursos já existen-
tes e acompanhar a sua apli-
cação efetiva.

Dentro dos principais pro-
blemas, posso destacar: o fun-
cionamento precário da saúde;
saneamento básico insuficien-
te; asfalto da área urbana e
rural com manutenção precá-
rias; assistência insuficiente à
criança, ao adolescente e ao
idoso; veículos e máquinas em
péssimas condições; depósito de
detritos em locais inadequados
(lixo em terrenos); situação am-
biental crítica (vários depósi-
tos de resíduos de construção
e lixo no entorno da cidade,
mananciais hídricos poluídos);
falta de espaço adequado para
prática de esporte e lazer para
crianças e adolescentes; falta
de incentivo e espaço para a
cultura; praças dos bairros
abandonadas; inexistência de
local apropriado para a práti-
ca de atletismo; merenda esco-
lar insatisfatória; quantidade
de creches insuficiente em re-
lação à demanda; infraestru-
tura inadequada no parque in-

dustrial.
Outro problema recorrente

é a falta de condições de tra-
balho adequada para os fun-
cionários públicos desempe-
nharem melhor suas funções,
apesar de todas as dificuldades,
o atendimento em todas as áre-
as do município tem sido rea-
lizado com esforço dos servi-
dores. É nesse sentido, que ve-
nho parabenizar em especial,
os professores da rede pública,
pelo resultado positivo do IDEB
(Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica) em Nova Es-
perança, tenho certeza que
esse resultado se deve à com-
petência do trabalho educa-
cional de professores compro-
metidos verdadeiramente
com o ensino de nossas cri-
anças, imagine só se os in-
vestimentos forem melhor
aplicados, quanto poderemos
elevar o nível da educação em
nosso município!

Qual é a sua principal pro-
posta?

Administrar de forma ética
e com perfil de Gerente de Ci-
dade. O Gestor Público é aque-
le que gerencia toda a estrutu-
ra da máquina
pública como se
fosse uma empre-
sa. E isso é funda-
mental para que
as coisas funcio-
nem. Portanto,
minha proposta é
administrar com
eficiência e resul-
tado.

Qual a diferen-
ça do Senhor
para os outros
candidatos?

Nova Esperan-
ça pode se sentir
feliz porque os
candidatos que aí estão são
daqui e têm tradição. E com
certeza queremos o melhor
para a nossa cidade. Podemos
dizer que somos todos filhos de
Nova Esperança. O que me di-
ferencia são minhas propostas
e a forma como enxergo a ad-
ministração pública. Além dis-
so, posso citar também a mi-
nha experiência e capacidade
administrativa, já comprova-
das, de realizar grandes mu-
danças com poucos recursos,
em entidades públicas e priva-
das. O que construí ao longo
da minha vida, fruto do traba-
lho e dedicação, demonstra a
capacidade para gerenciar nos-
so município.

Por que o eleitor deve vo-
tar no Moacir?

Quero muito realizar uma
transformação positiva em nos-
sa cidade, tenho liberdade po-
lítica e pessoal para fazer as
mudanças que a cidade preci-

sa. Eu sonho com uma cidade
melhor e quero, com cada pes-
soa de Nova Esperança, trans-
formar este sonho em realida-
de.

Os meus 60 anos vividos em
Nova Esperança foram dedica-
dos ao bem geral desta cidade.
Minha vida foi pautada pelo
trabalho digno, participação
nas diversas entidades e insti-
tuições que se dedicam à pro-
moção do ser humano e da ci-
dade. Tenho certeza de que
posso, à frente do governo mu-
nicipal, realizar um modelo de
administração pública, que irá
surpreender e satisfazer os an-
seios da nossa população.

O eleitor deve analisar os
candidatos para escolher o
melhor para nossa cidade. Não
podemos obrigar ninguém a
depositar em nós o seu voto.
Mas tenho certeza que reali-
zando seriamente essa análise
descobrirá porque deve votar
no Moacir Olivatti.

Existe algo mais que o Se-
nhor pode acrescentar?

O que tenho a acrescentar
é que estamos vivendo uma
época de mudanças tanto tec-

nológicas quanto
humanas e, con-
sequentemente,
políticas. Nova Es-
perança também
tem essa visão, por
isso quer mudan-
ças, quer o novo.
Eu e minha ami-
ga candidata a
vice Vera Boregas
nos propomos ser
o instrumento
dessa mudança.

E como nin-
guém muda sozi-
nho, iremos criar
um conselho de
administração,

com a finalidade de auxiliar a
elaboração de prioridades, de
estratégias e ações para o de-
senvolvimento do município.

Finalizando quero salien-
tar a importância do vice-pre-
feito em uma chapa. Penso que
o candidato a vice deve ser dig-
no e capaz em suas ações para
somar seu trabalho em benefí-
cio do povo que o elegeu junto
ao prefeito.  Deve ser uma pes-
soa sintonizada com os valo-
res e objetivos do candidato a
Prefeito.

Estamos à disposição da
população para que suas su-
gestões e anseios sejam consi-
derados em nosso plano de
governo.

A próxima entrevista será
com o candidato Gerson Za-
nusso do PSD e será publicada
na edição nº 669, conforme
sorteio em que participou, jun-
tamente com os demais candi-
datos, Dorival Boreggio, Presi-
dente do PSD.
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EDUCAÇÃO

Propostas, objetivos e conquistas coletivas de educadores e
crianças se tornam realidade em Presidente Castelo Branco

Professoras em Hora Atividade-um terço da carga horária
para planejamento e estudos

Crianças do Projeto Piá
expondo cartazes sobre a

Erradicação do Trabalho InfantilTurma de Eja-Professora Denize

Secretário de Educação do Paraná Flávio Arns,
Secretária de Educação de Pres. Castelo Branco

Aparecida  Paião (a direita) Professora Márcia
Silvério (a esquerda)

Alaíde de Souza Schelive e Solange
Braga de Andrade-Psicopedagogas

Confraternização Dia do
Motorista-25 de julho de 2012

Ivone Marques Magnoni-Fonoaudióloga

A segunda gestão do Prefeito Valdomiro Canegundes de
Souza (foto) e do Vice Dirceu Alves da Costa e da

Secretária de Educação Aparecida Paião será concluída
com resultados e conquistas satisfatórias dentro do

almejado e planejado

Professoras da Educação Infantil
em Hora Atividade

Hélio dos Santos de
Jesus - 25 anos - Estudante

da Eja – Educação de
Jovens e Adultos

A segunda gestão do Pre-
feito Valdomiro Cane-
gundes de Souza e do

Vice Dirceu Alves da Costa
e da Secretária de Educação
Aparecida Paião será con-
cluída com resultados e con-
quistas satisfatórias dentro
do almejado e planejado.

A preocupação com o
aprendizado levou a admi-
nistração a organizar uma
equipe formada por psicope-
dagogas e fonoaudióloga
para atendimento às crian-
ças com dificuldades de
aprendizagem. As unidades
escolares também podem
contar com a sala de recur-
sos nos dois períodos com
atendimento por professo-
ras especialistas na área e
em casos mais específicos
que exijam encaminhamen-
to à psicólogos e neuro é
possível contar com a cola-
boração da Secretaria de
Saúde.

O Centro da Criança e do
Adolescente “Projeto Piá”
atende cerca de cin-
quenta crianças no
período inverso ao
escolar. Naquele
espaço as crianças
ficam em segurança
e recebem os cuida-
dos enquanto os
pais trabalham,
além de freqüentar
os cursos ofereci-
dos pelo Departa-
mento de Cultura.

Outro trabalho
de extrema impor-
tância é realizado
com adultos na tur-
ma da EJA, os estu-
dantes se empe-
nham para conse-
guir agora, na fase
adulta, o que tanto
almejaram: a opor-
tunidade de apren-
der a ler e escrever,
já que tiveram que
trabalhar desde
muito cedo, como é
o caso de Hélio dos
Santos de Jesus de
25 anos.

A administração também
apóia o grupo de professo-
res que havia realizado o
Curso Normal Superior con-
cluído em 2005 sem a ob-
tenção do reconhecimento.
O grupo tem, agora, a opor-
tunidade de realizar a com-
plementação oferecida pelo
governo estadual e serem
tituladas Pedagogas pela
Universidade Estadual de
Maringá. Tal apoio se dá
através do transporte das
educadoras até o Pólo.  “Vale
ressaltar que, para nós é va-
loroso termos vários educa-
dores com título expedido
pela UEM”. Destaca a Pro-
fessora Aparecida Paião.

O município implantou o
ensino de 9 anos em 2008 á
frente de vários municípios
da região. Embora, em 2009
já se tinha alcançado a meta
de nota do IDEB prevista
para 2017 todos aguardam
ansiosos a nota de 2011.

“Estamos cientes que ainda tem
muito o que se fazer pela educação

de nossas crianças não só em
âmbito municipal mas nacional.
Estamos certos que a batalha por

uma educação de melhor qualidade
aliada à valorização dos

profissionais terá continuidade
pelos próximos gestores”. Conclui a

Secretária de Educação
Aparecida Paião

Ano esse em que também
foi inaugurada o prédio
construído especificamente
para a Secretaria de Educa-
ção com o espaço para os
professores da Educação In-
fantil e do Ensino Fundamen-
tal planejarem suas aulas.

No primeiro semestre de
2012 foi assinado pelo Pre-
feito Municipal Valdomiro
Canegundes de Souza o de-
creto regulamentando o pa-
gamento do Piso Nacional
aos professores da rede mu-
nicipal. Outra conquista as-
segurada esse ano aos do-
centes é a hora atividade 1/
3 da carga horária para es-
tudos e planejamentos das
aulas. Destacamos que pou-
cos  educadores da região
tem esses direitos assegura-
dos por seus governantes.

No segundo semestre
acontecerá, como nos anos
anteriores, o PROERD Pro-
grama Educacional de Resis-
tência ás Drogas e à Violên-
cia em parceria com a Polí-
cia Militar, tal programa é
desenvolvido no 5º ano e
tem como objetivo alertar as
crianças quanto ao perigo
das drogas lícitas e ilícitas.
E também a Mostra Cultu-
ral sempre realizada na últi-
ma  semana de novembro

quando acontece o aniver-
sário de Presidente Castelo
Branco. A referida Mostra
tem como objetivo apresen-
tar à comunidade em geral
o trabalho com artes e lite-
ratura desenvolvido nas uni-
dades escolares do municí-
pio e fruto de uma forma-
ção continuada e capacita-
ção que acontece todos os
anos.

Aparecida Paião conside-
ra o trabalho desenvolvido
ao longo desses 8 anos sa-
tisfatório e atribui o resul-
tado a todos que fazem par-
te dessa Secretaria, reconhe-
ce o esforço de todos que
compõem, em todas as áre-
as: Motoristas, Merendeiras,
Pedagogas, Profissionais da
Limpeza, Secretárias Escola-
res, Direção, Professores,
Fono, Psicopedadgogas, Edu-
cadora Infantil, Nutricionis-
ta, Pais e Educandos. É esti-
mulante trabalhar quando
todos tem o mesmo objeti-
vo. Assessoria de Imprensa

FOTOS DIVULGAÇÃO
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CIDADANIA

Eleitores emitem sugestões e dizem o que
esperam do futuro prefeito de Nova Esperança

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Faltando pouco menos de
2 meses para as eleições,
os candidatos a prefeito

e vereadores estão intensifi-
cando suas respectivas ações
de campanhas, com vistas a anga-
riar a simpatia do eleitorado. As
eleições se aproximam e é evidente
que a cada dia ficam mais acirra-
das as disputas. Ações como ca-
minhadas, visitas às residências,
fábricas e comércio em geral es-
tão entre a rotina dos candidatos
a prefeito e também entre os pos-
tulantes a uma cadeira no legisla-
tivo municipal.

É evidente que todos imprimi-
ram uma verdadeira corrida con-
tra o tempo. As agendas de cam-
panha começam a ficar mais ro-
bustas de compromissos eleitorais
e, ao mesmo tempo, conciliando-
as com as atividades profissionais
de cada um, principalmente entre
os candidatos a vereadores vincu-
lados à iniciativa privada, já que
os que ocupam cargos públicos
precisaram desincompatibilizar de
suas funções pelo período de 06
meses anteriores ao pleito.

No entanto, a estratégia política
é semelhante, com os candidatos
realizando reuniões com diversos
segmentos da sociedade e marcan-
do presença em locais públicos.

A constatação de que o início
da campanha nos veículos de co-
municação é o que de fato define
a corrida eleitoral pode ser obser-
vada com as experiências em plei-
tos anteriores.

O Jornal Noroeste inicia a par-
tir da edição desta semana uma
série de entrevistas com sorteio
prévio para definir a ordem com
os candidatos Moacir Olivatti
(PPS), Gerson Zanusso (PSD) Ra-
fael Kreling (PSDC) e Júnior Mo-
ser (PSDB).  A linha editorial do
Jornal acredita que o desempenho
dos candidatos depende de o elei-
tor confiar no que está sendo pro-
posto nessas entrevistas, podendo
esta alavancar, estagnar ou derru-
bar uma candidatura. As idéias e
propostas dos candidatos expos-
tas no Jornal servem de referência
para os eleitores, já que mostram
com quem os concorrentes estão
coligados, suas experiências e pro-
postas. O eleitor aguarda muita
informação e propostas concretas
para escolher o seu candidato.

Em Nova Esperança e nos de-
mais municípios da Comarca (Pre-
sidente Castelo Branco, Floraí, Uni-
flor e Atalaia) as eleições ocorrerão
em turno único (dia 07 de outubro).
Apenas em Presidente Castelo Bran-
co há candidatura única. Gisele Fac-
cin (Gisele do Tilera) do Democra-
tas concorre no pleito.

De acordo com dados do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral), 106
das 5.565 cidades brasileiras (ou
1,9% do total) terão candidato úni-
co nas eleições deste ano. A base
de dados é a divulgada pelo TSE no
dia 15 de julho. Nesses casos, além
do nome de um candidato, restará
ao eleitor apenas a opção de votar
em branco ou anular o voto.

Segundo a legislação eleitoral,
para ser eleito prefeito, um candi-
dato deve obter 50% de todos os
votos válidos mais um voto, nas
cidades com mais 200 mil eleito-
res. Nas cidades com menos elei-
tores do que este número vence
quem obtiver a maioria simples
dos votos válidos. Nulos e bran-
cos não são válidos. Assim, na prá-
tica, um candidato único só não é
eleito se nem ele votar nele mes-
mo, mas para isso, a maioria dos
eleitores precisa comparecer às ur-
nas para votar.

Neste período em
que esquenta a
corrida rumo à
Prefeitura alguns dos
eleitores ouvidos pela
reportagem dizem o
que esperam da
próxima
administração
municipal e emitem
sugestões ao novo
governante. Quatro
candidatos estão na
disputa

Os 21.127 eleitores de Nova Esperança escolherão o
seu próximo prefeito no dia 07 de outubro

FOTO ARQUIVO JN

Números de Eleitores por Município
ZONA: ELEITORADO:

Nova Esperança* 71 21.127

Alto Paraná 87 10.112

Atalaia* 71 3.437

Colorado 95 18.691

Cruzeiro do Sul 91 3.999

Floraí* 71 4.455

Paranacity 91 7.743

Pres. Castelo Branco* 71 4.081

São Carlos do Ivaí 100 5.010

São Jorge do Ivaí 102 4.483

Uniflor* 71 2.042

*Municípios que integram a Comarca de Nova Esperança
Fonte: TSE/ Julho 2012

O que você espera ou sugere ao próximo prefeito de Nova Esperança?

“Eu sugiro que seja criada a
Guarda Municipal em Nova Es-
perança, pois infelizmente a vio-
lência hoje, não só na nossa ci-
dade, mas no país inteiro, está
crescendo cada dia mais, devido
as drogas principalmente, acho
que com a criação da guarda mu-
nicipal ajudaria muito no trabalho
das Polícias Civil e Militar para
tentar diminuir a violência na nos-
sa cidade”. - André Vinicius Ar-
neiro - Centro

“Eu acho que o próximo pre-
feito deverá investir na parte cul-
tural, na criação de um teatro, que
atenda todas as demandas cultu-
rais do nosso município, além da
questão cultural tem a questão
esportiva, como por exemplo, fa-
zendo a cobertura da nova arqui-
bancada que está sendo constru-
ída no Estádio Municipal” - Diogo
Matias da Silva - Centro.

“Gostaria que o próximo pre-
feito trouxesse mais oportunida-
des de emprego, principalmente
para os estudantes, que quando
saem dos colégios não tem mui-
tas oportunidades no mercado de
trabalho, sendo sempre exigida a
experiência” - Andressa Lima
dos Santos -Conjunto Nova Es-
perança

“Gostaria que o próximo pre-
feito criasse um Museu histórico
da cidade, uma biblioteca boa,
resgatando o nosso passado, até
porque se Nova Esperança hoje é
uma cidade brilhante é porque
houve um bom passado, devemos
resgatar as histórias de nossos
pioneiros”. - Albino Felipe de Al-
meida – Centro

“Espero que o próximo prefei-
to faça uma administração volta-
da para o povo, sendo transparen-
te e priorizando o investimento na
saúde e educação. Acho neces-
sário para a cidade o asfaltamen-
to da estrada que liga os bairros
de Bela Vista e Ivaitinga”. - Ale-
xandre Carlos Bezerra - Vila
Rural

“Apesar do pouco tempo que esta-
mos aqui em Nova Esperança, não ten-
do ainda um grande conhecimento das
necessidades da população, observo
que se deva fazer maiores investimen-
tos naárea social, como a criação de
novas creches e albergues noturno, pelo
fato de ser igreja e no meu caso, morar
ao lado da mesma, diariamente pessoas
nos procuram pedindo ajuda e muitas
vezes ficamos sem condições de ajudar.
Penso que o lado social deve ser levado
muito em conta” - Pr. Waldemar Cândi-
do da Silva -Centro.

“Na minha opinião, o prefeito deve
cuidar do povo que mais depende da
prefeitura, até porque o povo rico não
necessita de muita ajuda, a parte mais
pobre é quem precisa realmente, inves-
tindo ainda mais no NIS, no Hospital
Municipal, Poderiam também criar novos
cursos profissionalizantes aqui em Nova
Esperança, para a população não preci-
sar sair para cidades vizinhas como Ma-
ringá e Paranavaí por exemplo, até por-
que nosso município tem condições de
ofertar vários cursos”. Luiz Carlos Ma-
lacrida – Centro.

“Minha sugestão é na área da
segurança, para que seja cons-
truído módulos policiais na cida-
de e nos distritos, oferecendo mais
segurança para a população”.
Luiz Cláudio Cardoso – Jardim
Garça II.

“Espero que o próximo prefeito
de Nova Esperança faça um belo
trabalho, desenvolvendo projetos
sólidos, com base no povo, criando
por exemplo um albergue noturno
para atender os moradores de rua,
famílias de baixa renda, como exis-
te na cidade de Maringá. Sugiro
também a criação de um restauran-
te popular subsidiado pela prefei-
tura. Acredito que todos os candi-
datos desta eleição possuem uma
boa visão de negócios”. - Wallas
Barros – Centro

 “Espero que o próximo prefeito tra-
ga várias coisas boas para nossa ci-
dade, principalmente nas partes de
habitação, saúde e educação. Pode-
ria também trazer novas empresas para
gerar empregos para nossa população
e continuar investindo na questão do
asfalto, pois dá uma ótima aparência
para nossa cidade, por exemplo, aon-
de eu moro, na Vila Regina, foi asfal-
tado e isto trouxe um desenvolvimen-
to maior da comunidade”. - Rogério
dos Santos Farias -Vila Regina

“Eu es-
pero que a
p r ó x i m a
administra-
ção seja
v o l t a d a
para o bem-
estar do
nosso povo,
que tenha
como obje-
tivo atender as necessidades
da população, precisamos me-
lhorar muito na área da saúde,
da educação, habitação, as
vias públicas de nossa cidade,
como por exemplo, a Avenida
São José. Outra coisa que pre-
cisa ser mudada é a consciên-
cia da população em relação ao
lixo, as pessoas colocam mui-
tos lixos nas estradas vicinais,
prejudicando muito o meio am-
biente, então, espero que olhem
com mais carinho essa ques-
tão, até porque é o povo que vai
eleger ele, então ele deve fazer
isso pelo povo” - Edvaldo Al-
ves Pereira – Conjunto Nova
Esperança

“Eu sugiro que seja implantado o
PROCON em Nova Esperança, para que
os consumidores tenham um local para
reivindicar seus direitos e criar também
o Sindicado do Comércio e Indústria, que
tem sede em Paranavaí, onde aqui no
nosso município há uma iniciativa da
ACINE na implantação, mas temos sem-
pre uma restrição jurídica através do Sin-
dicato de Paranavaí. A Prefeitura pode-
ria fornecer para Nova Esperança essa
força política necessária para a implan-
tação do Sindicato do Comercio e Indús-
tria. Outra sugestão é para a constru-
ção de um local fixo para o Papai Noel,
até porque é feito sempre um local provi-
sório na Praça Mello Palheta, acho que
seria interessante para o comércio que
fosse feito um local definitivo para ele”-
Gilberto Luiz De Marchi – Centro

“Eu acho que deveriam contra-
tar mais médicos especialistas
para atender melhor a população,
para que não seja mais preciso
se deslocar para outras cidades
para ser melhor atendido”. Les-
lie Sobradiel Gauna - Centro

“Acho que a próxima adminis-
tração precisa contratar mais
médicos especialistas, construir
mais casas populares, trazer no-
vas indústrias e investir no espor-
te e no lazer. É necessário tam-
bém trabalhar na questão da pre-
venção contra as drogas, sendo o
esporte, por exemplo, uma alter-
nativa para livrar os jovens do ví-
cio”. Silvia Barros Pereira dos
Santos - Centro

“Espero que tragam nova in-
dústrias, para termos mais opor-
tunidades de trabalho. A questão
de lazer pode ser melhorada com
a criação de mais áreas para a
prática de esportes, construções
de ATI’s nos conjuntos, entre ou-
tros”. César Irineu Padoan -
Conjunto Requião III

“Uma coisa simples de fazer, simples de implan-
tar, que vai atender a todos, seja baixa ou alta
renda, seria a internet comunitária, colocando an-
tenas de norte a sul, na nossa cidade inteira, inclu-
sive nos distritos, com isso, contando com a ajuda
da internet, pode-se investir mais na educação via
on-line, coisa que grande parte da nossa popula-
ção ainda não tem acesso, a cidade de Engenheiro
Beltrão por exemplo fez esse trabalho e funcionou
muito bem, todo mundo possui acesso gratuito a
internet, conseguindo informar até em termos de
mobilização da cidade, como na saúde, informa-
ção, segurança, educação e saúde, pois a prefeitu-
ra tem um provedor, que chega na casa de toda a
comunidade, dando livre acesso entre a população
e a administração pública” – Dr. Edson Elias de
Andrade – Centro

“Eu acho que o próximo prefeito de Nova Esperança
tem que pensar no futuro do nosso município e o futuro
depende principalmente da geração de empregos, temos
então que arrumar a cidade, deixar ela bonita, o parque
industrial devidamente adequado para receber as indús-
trias. Devemos também investir mais no turismo, existem
várias cidades que dependem do turismo, devemos então
educar as pessoas para não jogar lixos na beira das
estradas, fazer com que as pessoas tenham consciência
que isso deixa a cidade mais feia e afasta as pessoas
daqui. Ao lado do Estádio Municipal deveria ser constru-
ído um espaço cultural, um centro de eventos de verdade,
onde se possa fazer corridas de karts, cultos e shows
evangélicos, entre outros, com barracas fixas direciona-
das para as comunidades, podendo ser realizada também
ali a Feira do Produtor. Gostaria de fazer também uma
passarela para as pessoas caminharem, ao lado da rodo-
via por exemplo”. Pedro Radade – Parque Industrial

FOTOS: HAUNEY MALACRIDA E JOSÉ ANTONIO COSTA
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O professor Alexan-
dre Guandalini
Bossa assumiu a

Direção Geral da Facul-
dade do Noroeste Para-
naense (FANP). Ele subs-
titui a professora Marle-
ne Meneguetti Afonso
que exerceu a função
por dez anos.

Alexandre Guandali-
ni Bossa, é formado em
Marketing, Especialista
em Marketing, MBA
Executivo em Negócios
e Mestre em Administra-
ção pela UFPR (Univer-
sidade Federal do Para-
ná) e está na direção ge-
ral desde o dia 1° de
agosto quando a FANP
passou a ser parte do
grupo UNIESP – União
das Instituições Educa-
cionais do Estado de
São Paulo.

De acordo com o dire-
tor, “o Grupo Educacio-
nal UNIESP pauta sua
atuação com base nos
conceitos de vocação

FANP tem novo Diretor Geral e agora faz parte do Grupo UNIESP

Mestre em Administração pela UFPR (Universidade Federal do Paraná), o
professor Alexandre Guandalini Bossa está na direção geral da FANP desde o
dia 1° de agosto quando a instituição passou a ser parte do grupo UNIESP –

União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo

para o ensino, por meio
de uma Educação Soli-
dária ministrada nas
mais diversas áreas, cur-
sos e habilitações. Sua
responsabilidade é pro-
porcionar à população
das 53 cidades onde
mantemos 65 faculda-
des a oportunidade de
ingressar no Ensino Su-
perior por meio de con-
vênios firmados com
instituições de renome,
de parcerias e de progra-
mas e projetos sociais, o
que não será diferente
em Nova Esperança”,
acrescentou o professor
Alexandre Bossa, dire-
tor geral da FANP/ Uni-
esp.

São novos desafios
para o professor que há
7 anos leciona no ensi-
no superior com experi-
ência também em ges-
tão de instituições de
ensino superior.

O Grupo UNIESP tem
uma proposta diferencia-
da para a região noroeste
que é a expansão da
FANP, mantendo a quali-

dade de ensino, porém
aprimorando ainda mais
os métodos educacionais.

Para 2013, a previsão
do Grupo Educacional
UNIESP para a FANP é
que a Faculdade do No-

roeste Paranaense que
hoje está com aproxima-
damente 500 alunos
atinja a marca dos 1.000
alunos matriculados  no
ensino superior.

“O crescimento da

FANP será o reconheci-
mento pela busca cons-
tante de qualidade de
ensino, a qual o Grupo
Educacional UNIESP
mantém por meio de um
quadro docente qualifi-

cado, instalações ade-
quadas para o ensino e
atendimento às normas
do Ministério da Educa-
ção”, concluiu o diretor
da FANP/ UNIESP, pro-
fessor Alexandre Guan-
dalini Bossa.

O Grupo Educacional
UNIESP atua em todos
os níveis educacionais:
Infantil, Fundamental,
Médio, Superior e EAD
(Ensino a Distância) e
coordena diversas insti-
tuições de ensino nos
Estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Tocan-
tins, Bahia, Minas Ge-
rais, Paraná e Santa Ca-
tarina, tendo como meta
possibilitar a educação
para todos. Nos próxi-
mos 4 anos, o objetivo do
Grupo é instalar faculda-
des em todas as cidades
do Estado de São Paulo
com população acima de
100 mil habitantes. Até
o final de 2012, a previ-
são é de que 109.440 alu-
nos estejam matricula-
dos no Grupo Educacio-
nal UNIESP.

CARICATURA DA SEMANA

NATAL APARECIDO BERTOLUCCI
Escritório Paraná

Em vários locais do
país tem se verificado
um aumento substanci-
al no atendimento de
doenças respiratórias
decorrentes da baixa
umidade do ar. Princi-
palmente, naqueles indi-
víduos com alguma aler-
gia respiratória preexis-
tente.

O registro de índices
de umidade no ar mui-
to baixos - em São Pau-
lo chegou a 11% quan-
do o ideal deveria ser de
60% - pode causar irri-
tação nos olhos, gar-
ganta e nariz de indiví-
duos sadios, além de
piorar a situação de pes-
soas com rinite alérgica
e asma. Acredita-se que
este clima seco possa
durar até, pelo menos, o
início de outubro.

Muitas pessoas que
pensam estar sempre
com resfriado, na verda-
de, tem rinite alérgica.

Doenças respiratórias aumentam com tempo seco
SAÚDE

• Usar umidificadores de ar ou colocar uma va-
silha com água ou toalha molhada no lugar onde
irá dormir;

• Manter a casa higienizada, arejada e ensola-
rada;

• Tomar bastante líquido para hidratar corpo e
secreções;

• Evitar exposição prolongada a ambientes com
ar-condicionado, já que este ajuda a ressecar o am-
biente;

• Realizar atividades físicas antes das 10h ou
após 17h, quando o ar está mais úmido;

• Forrar travesseiros e colchões com plástico, usar
edredons ao invés de cobertores, retirar tapetes ou
objetos que acumulem pó como livros, revistas, brin-
quedos de pelúcia e caixas;

• Evitar produtos de limpeza com cheiros fortes;
• Usar persianas laváveis;
• Evitar plantas dentro da casa;
• Não deixar ninguém fumar dentro de casa;
• Usar roupas leves quando a temperatura esti-

ver elevada;
• Usar soro fisiológico para os olhos ou narinas

se houver irritação;
• Evitar animais dentro de casa. ABC da Saúde.

Esta doença se caracteri-
za por obstrução do na-
riz freqüente, espirros re-
petidos e coceira no na-
riz, olhos, garganta ou
ouvidos. Isto, com o cli-
ma seco, tende a se agra-
var uma vez que o oxi-
gênio entra mais seco
pelo nariz, levando à in-
flamação e produção ex-
cessiva de secreção.

No nariz, o ar deve ser
umidificado e filtrado.
Com a umidade muito

baixa, o ar chega ainda
muito seco nos pulmões
e também dificulta a si-
tuação dos asmáticos.

A asma brônquica
(também conhecida
como bronquite asmáti-
ca) se apresenta com cri-
ses de tosse associada,
na maioria das vezes, à

falta de ar e chiado no
peito. Estes sintomas po-
dem ser intermitentes ou
persistentes e, se não tra-
tados, podem causar
muitos prejuízos à vida
destes doentes e até a
morte.

Muitas vezes, há a as-
sociação da rinite alérgi-
ca e da asma. Estes indi-
víduos também podem
apresentar alguma aler-
gia de pele e, sobretudo
no clima seco, alergia
nos olhos que se apre-
sentam como coceira
nos olhos e pálpebras,
ardência, sensação de
“areia nos olhos”, lacri-
mejamento, olhos ver-
melhos, inchaço nas pál-
pebras ou fotofobia ( di-
ficuldade para olhar para
luz).

Recomendações de saúde

frente ao tempo seco

DIVULGAÇÃO

POR: PAULO NUNES

HAUNEY MALACRIDA
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Na última quarta-
feira, 15 de agos-
to, a Justiça Elei-

toral do Paraná negou,
por unanimidade, pro-
vimento ao recurso elei-
toral interposto pelo
ex-prefeito Miguel Pet-
tenazzi (PP), da “Coli-
gação da Vitória”, for-
mada pelos partidos PP,
PR e DEM, mantendo
assim a impugnação ao
seu registro de candida-
tura à Prefeitura de
Uniflor.

O pedido de impug-
nação foi apresentado
na Justiça Eleitoral de
Nova Esperança pela
Coligação “Paz e Pros-
peridade”, que apresen-
tou impugnação ao pe-
dido de registro de can-
didatura de Miguel Pet-
tenazzi, argumentando,
em síntese:

•Não condiz com a
verdade a declaração do
requerido  Miguel Pette-
nazzi  junto à Justiça
Eleitoral de que não pos-
sui bens, pois ostenta ri-
queza e possui numero-
sos bens no município
de Uniflor e outros mu-
nicípios da região, des-
tacando fazenda, sítios,
terrenos urbanos, postos
de gasolina, caminhões
para transporte de com-

Justiça Eleitoral do Paraná mantém impugnação à
candidatura de Miguel Pettenazzi em Uniflor

bustível, revenda de au-
tomóveis e caminhone-
tes, os quais estariam re-
gistrados em nome de
terceiros face condena-
ção de sonegação ode tri-
butos, testificando os
imóveis das matrículas
19730, 19733, 19734,
19735, 19736 e 19738, re-
gistradas no Cartório de
Registro de Imóveis de
Nova Esperança, todos
em nome de seu filho
Lucas Miguel Pettenaz-
zi, com 18 anos de ida-
de;

•Foi condenado em

segundo grau de juris-
dição por Crime Con-
tra a Ordem Tributária,
configurando  em tese,
Crime Contra a Admi-
nistração Pública;

•Restou denunciado
pelo delito do artigo 89
da Lei n. 8.666/93 e ar-
tigo 1º, inciso X do DL
n. 201/67;

•Possui condenação
pela prática de ato de
improbidade adminis-
trativa;

•Responde  por cri-
mes de lesões corporais
em face de Valdecir Be-

zerra dos Anjos e De-
vair Ponzenatto.

O juiz Dr. Fernando
Moreira Simões Júnior
julgou procedente a
Impugnação apresenta-
da pela Coligação Par-
tidária “Paz e Prosperi-
dade”, e, declarou a
inelegibilidade do can-
didato Miguel Ângelo
Pettenazzi por aplicação
do art. 1.º, I, alínea “e”,
item “1” da Lei Comple-
mentar n.º 64/90 (con-
denação por crime con-
tra a Administração
Pública) e indeferiu o

pedido formulado pela
“Coligação da Vitória”
de registro de candida-
tura da chapa (Prefei-
to e Vice) para as elei-
ções majoritárias de
2012 no município de
Uniflor.

O Ministério Públi-
co, por meio do Pro-
motor de Justiça, Dr.
Nivaldo Bazoti, apre-
sentou parecer às fls
145/160, opinando pela
procedência da Impug-
nação em razão da con-
denação do ex-prefeito
por órgão colegiado

pela prática de Crime
Contra a Administra-
ção Pública, requeren-
do ainda o translado
dos autos n.º 368-
20.2012.6.16.0071 e
instauração de inquéri-
to pela Polícia Federal
para apuração da ocor-
rência do delito previs-
to no art. 350 do Códi-
go Eleitoral.

A reportagem do Jor-
nal Noroeste conversou
por telefone na manhã
de quinta-feira, 16 de
agosto, com um dos ad-
vogados de Miguel Pet-
tenazzi, Dr. Luis Car-
los de Sousa. O advo-
gado do ex-prefeito, a
pedido da reportagem,
ficou de encaminhar
por e-mail seu enten-
dimento sobre o as-
sunto. As 14h11min. a
reportagem entrou no-
vamente em contato
com o advogado que
até o momento não
havia encaminhado o
e-mail e disse estar em
uma audiência em
Maringá, porém afir-
mou por telefone que
“o candidato Miguel
Pettenazzi continua
em campanha e agora
o recurso será feito ao
TSE - Tribunal Superi-
or Eleitoral”.

FOTO DIVULGAÇÃO



NOVA ESPERANÇA8 - GERAL
www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 17 de agosto de 2012

ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES
E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

PUBLICIDADE LEGAL

SEQUÊNCIA DE EDITAL CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE



NOVA ESPERANÇA GERAL - 9
www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 17 de agosto de 2012



NOVA ESPERANÇA10 - GERAL
www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 17 de agosto de 2012

E X P E D I E N T E
NOROESTE

E-mail:
jornalnoroeste@jornalnoroeste.com

PROGRAMAÇÃO VISUAL
PNS - Editoração Gráfica

Fone/Fax: (44) 3267-6077 -
9963-1983

Email: pnspaulo@uol.com.br -
pns2005@hotmail.com

IMPRESSÃO: Editora Gazeta
do Povo S/A - Filial

CNPJ: 76.530.047/0002-00

JORNAL

FONE/FAX: (44) 3252-3908 - 9964-3531 e 9964-3537
R. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 354 – Sala 101 –

Nova Esperança - PR

* O JN não se
responsabiliza por

conceitos emitidos em
artigos assinados.

CNPJ 02.196.872/0001-OO

CIRCULAÇÃO
Nova Esperança, Alto

Paraná, Atalaia, Presidente
Castelo Branco, Floraí,
Uniflor, Cruzeiro do Sul,
Paranacity e Colorado

DIRETORES PROPRIETÁRIOS
Allexandder Fernandes

França, Osvaldo da Costa
Paiva Filho e José Antonio

Rodrigues da Costa
CONSULTORIA JURÍDICA
Dr. Luiz Carlos Marques
Arnaut  OAB 24.889 - PR

Fone: (44) 3026-6680



NOVA ESPERANÇA
Sexta-feira, 17 de agosto de 2012

GERAL - 11
www.jornalnoroeste.com



NOVA ESPERANÇA12 - SOCIEDADE
www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 17 de agosto de 2012

DIVULGAÇÃO

Dr. Wanderley Manoel da Silva, Escrivão Designado, da Vara Cível, Registros Públicos,
Acidentes do Trabalho e Corregedoria do Foro Extrajudicial, esteve com o Presidente
do Tribunal de Justiça, Desembargador Miguel Kfouri Neto, durante visita ao Fórum de

Nova Esperança, onde foi anunciado reformas no prédio

ORGULHO DE NOVA ESPERANÇA –A novaesperancense Talita Tokumoto, de tradicional
família, fazendo sucesso como Comissária de bordo (Aeromoça) da TAM, uma das

principais empresas da aviação brasileira, após ter sido aprovada brilhantemente em
concurso nacional com milhares de jovens que tem os mesmos sonhos. Receba os

parabéns desta coluna e do blog: www.pingoserespingos.blogspot.com

DIVULGAÇÃO

ANUNCIE
AQUI

CANDIDATO

INFORMAÇÕES

9964-3531
9970-6366


