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Governador Beto Richa é convidado de honra para o jantar
comemorativo ao 17º Aniversário do Jornal Noroeste

O Governador do Es-
tado do Paraná, Beto
Richa recebeu, na
manhã de segunda-
feira, 14 de maio, nas
dependências do Pa-
lácio Iguaçu em Cu-
ritiba, os diretores do
Jornal Noroeste Alex
Fernandes França e
Osvaldo Vidual.
Com extrema educa-
ção e cortesia que
lhes são peculiares, o
Governador Beto Ri-
cha recebeu das mãos
dos diretores o convi-
te para participar no
dia 30 de junho, do
Jantar Comemorativo
que celebrará os 17
anos de fundação do
referido órgão de im-
prensa. PÁG. 5

Comerciante se diz
assustada com

arrombamento e
sensação de
insegurança

Ainda contabilizando os
prejuízos do arromba-
mento que aconteceu em
sua loja na madrugada de
quarta-feira, 09 de maio, a
comerciante, Graziely de
Souza Queiroz, está assus-
tada com o aumento da
violência. “Arrombaram a
fechadura da porta e entra-
ram diretamente na parte do
jeans, levaram 102 peças de
jeans, testemunhas disse-
ram que viram 03 rapazes
dentro da loja e na frente
um carro de cor azul e ago-
ra a Polícia está investi-
gando para ver se desco-
bre os autores”. PÁG. 2

RAPHAEL GUIMARÃES

O vice-prefeito de Nova Esperança e pré-can-
didato a Prefeito pelo PSDB, Júnior Moser con-
firmou presença no Jantar de Aniversário do
Jornal Noroeste, representando assim a pre-
sença honrosa da família Moser no evento que
é destaque no noroeste do Paraná.

Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, Gilberto
Giacóia, enaltece a integração entre a Instituição e o Jornal Noroeste

O Procurador Geral de
Justiça do Ministério Pú-
blico do Paraná, Gilber-
to Giacoia recebeu, na
tarde de segunda-feira,
14 de maio, na sede es-
tadual  do M. P., no Cen-
tro Cívico em Curitiba, o
diretor do Jornal Noroes-
te, Alex Fernandes Fran-
ça. O ensejo é por conta
de uma série de visitas
às autoridades estaduais
com vistas às comemo-
rações alusivas ao 17º
Aniversário de Funda-
ção do referido órgão de
imprensa. Muito solíci-
to, Giacoia enalteceu o
papel da imprensa no es-
tabelecimento da ordem
democrática e enfatizou
que muitos termos de
ajustamento de conduta
são baseados em infor-
mações que a própria
imprensa repassa aos
respectivos Promotores
de Justiça. PÁG. 3
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Comerciante se diz assustada com
arrombamento e sensação de insegurança

Muito abalada com a
situação, à comerciante

Graziely de Souza Queiroz.
enfatizou, “é muito

complicado porque ficamos
a mercê desses bandidos,

não sabendo o dia que
eles vão agir”

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A
inda contabilizando os
prejuízos do arromba-
mento que aconteceu em

sua loja na madrugada de quar-
ta-feira, 09 de maio, a comer-
ciante, Graziely de Souza
Queiroz, está assustada com o
aumento da violência.

“Arrombaram a fechadura da
porta e entraram diretamente
na parte do jeans, levaram 102
peças de jeans, testemunhas
disseram que viram 03 rapa-
zes dentro da loja e na frente
um carro de cor azul e agora a
Polícia está investigando para
ver se descobre os autores.
O prejuízo chega próximo de
R$10 mil. Numa semana
aconteceu o arrombamento,
porém na semana passada,
foi adulterado um cheque
meu, do valor de R$ 150,00

“Tivemos uns casos atípicos
de furtos, tendo como

preferência o comércio.
Estamos perto de chegar aos

autores”, alertou o
Superintendente da 25ª

Delegacia de Polícia de Nova
Esperança, Paulo Francisco

de Oliveira Silva

adulteraram para R$
4.050,00, foi a segunda vez
que aconteceu de adultera-
rem o meu cheque em menos
de 7 meses. Gostaria então de
deixar um alerta para os co-
merciantes que emitem che-
que, da existência de uma
quadrilha em Nova Esperan-
ça que age dessa maneira e
que ainda não foi descober-
ta”, desabafou a comerciante.

Muito abalada com a situa-
ção, à comerciante enfatizou,
“é muito complicado porque
ficamos a mercê desses bandi-
dos, não sabendo o dia que
eles vão agir, pois mesmo a
minha loja não possuindo gra-
des, tenho alarme, o que não
foi suficiente. Há algumas se-
manas arrombaram uma outra
loja da cidade com grade. Não
existem limites para esses ban-
didos”, alertou.

POLÍCIA CIVIL ESTÁ IN-

VESTIGANDO ARROMBA-
MENTOS E DEMAIS CASOS:

Procurada pela reportagem
a Polícia Civil de Nova Espe-
rança, diz estar investigando
os casos de furtos e arromba-
mentos acontecidos recente-
mente em Nova Esperança.

De acordo com Paulo Fran-
cisco de Oliveira Silva – Su-
perintendente da 25ª Delega-
cia de Polícia, “tivemos uns
casos atípicos de furtos, ten-
do como preferência o comér-
cio, mas não somente em Nova
Esperança, mas sim, em toda
a região, em várias cidades,
estamos investigando, junta-
mente com outras regionais,
como a de Mandaguaçu, Para-
navaí e Colorado, no intuito
de descobrir quem são os au-
tores. Têm ocorrido também
na cidade, casos de arromba-
mentos em residências, em
que estamos perto de chegar

aos autores, porém no caso dos
comércios, acreditamos que os
envolvidos não sejam daqui,
devido à mercadoria roubada,
sendo elas televisores e con-
fecções, em específico o je-
ans”.

O Superintendente desta-
cou que a Polícia tem pressa
de elucidar esses casos e tirar
esses bandidos de circulação,
pois é inadmissível a popula-
ção conviver com essa sensa-
ção de insegurança

“Estamos juntamente com o
pessoal da Subdivisão, com as
demais regionais, trabalhando
com a intenção de solucionar
esse caso o mais rápido possí-
vel, estamos focados especifi-
camente nisso, apesar do pou-
co afetivo que temos, com uma
demanda de serviço muito
grande, trabalhamos quase 24
horas por dia, por sorte a nos-
sa relação é muito boa com a

Polícia Militar, que possui tam-
bém pouco efetivo, porém nos
tornamos mais fortes com essa
união”, frisou o Superinten-
dente da 25º DP.

Paulo destacou que “os po-
liciais trabalham baseados em
informações, a população
pode colaborar. É possível de-

nunciar através de ligações
anônimas ou diretamente aqui
na Delegacia e também com a
Polícia Militar”.

Caso alguém possua infor-
mações importantes e queira
colaborar com a Polícia Civil
de Nova Esperança, o telefo-
ne é: 3252-4233.
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ENTRELINHAS
***Minha filha Jéssica e o seu marido Rafael chegando de recente

viagem à Itália, contando inúmeras coisas de lá. Veja neste blog na
internet.***Bradesco não está cobrando mais juros de cheque especi-
al, Esses banqueiros e outros tantos já ganharam tanto dinheiro em
cima de nós pois fazemos depósitos nos bancos, eles trabalham com o
nosso  dinheiro, não pagam nada,   nem  um tostão e ainda cobram
inúmeras taxas da gente. É uma vergonha.***Estudantes da Univer-
sidade de Brasília protestam contra a homofobia realizando o beijaço.
Homens, beijando homens na boca, mulheres idem, etc..*** “ Somen-
te é possível retirar uma criança da miséria se retiramos  junto com ela
toda a sua família” Dilma Rousseff, presidente , sobre o Programa
Brasil Carinhoso.

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

OPINIÃO DO BLOG
O povo Reclama
Essa questão da falta de aparelho

de pressão (esfigmomanômetro) nos
Postos de Saúde de Nova Esperança,
fazendo com que a população recla-
me muito, está gerando um clima
muito desagradável pois é inaceitá-
vel trabalhar numa Unidade Básica
de Saúde, Consultório ou  Hospital
sem um aparelho de pressão.  As quei-
xas mais comuns  nos serviços de saú-
de são  as  dores de cabeça, cuja a
causa  pode ser uma hipertensão, di-
agnosticada com a medição da pres-
são arterial. Como então trabalhar
sem esse instrumental?  É impossível!
Se há uma coisa chata é você ir ao
Posto de Saúde medir a sua pressão
arterial e a enfermeira falar que o
aparelho está quebrado. É dose prá
leão! Outro problema sério que vol-
tou acontecer no NIS é a questão do
atendimento do telefone  3252-1209.
Você liga, liga, liga e o telefone toca,
toca, toca e ninguém atende! De vez
em quando, alguém atende, só tira
do gancho e desliga novamente. Su-
gestão: baixe uma Portaria designan-
do tais e tais funcionários para aten-
derem telefonemas. Caso persista o
problema, dispensa o funcionário e
procure outro. Aí vem a pergunta:
Adianta você ter funcionário cumpri-
dor de horário, mas ineficiente? .É
aqui é que entra o chamado jogo de
cintura.

Saiba mais sobre Varizes
As limitações impostas pelas vari-

zes extrapolam a estética. Mas o que
são as varizes? São resultados da di-
latação e sinuosidade da parede das
veias localizada na camada gordu-
rosa que fica sob a pele (camada sub-
cutânea). Essa dilatação faz com que
as veias percam a sua função de dre-
nagem do sangue venoso. Quem tem
varizes, além da relutância em ves-
tir uma saia ou colocar um biquíni PI
ainda uma bermuda, também  en-
frenta o mal estar físico, que se tra-
duz em sensação de perna pesada.
cansaço fácil e dor.  Embora não se-
jam problemas só de pessoas mais
velhas, as varizes tendem a apare-
cer mais freqüentemente a medida
que a idade avança.  São mais co-
muns entre as mulheres que nos ho-
mens, atingindo em nosso país, 20%
das mulheres entre as idades de 30 a
40 anos. e apenas 3% dos homens
nessa mesma faixa etária. Segundo
pesquisadores, as varizes aparecem
mais por problemas genéticos, ou seja,
a hereditariedade. Não devemos cul-
par só a genética pelas varizes pois
como se sabe, hábitos  e estilo de vida
também podem ser responsabilizados.
Exemplo são as pílulas anticoncepci-
onais, ganho de peso, sedentarismo,
fatores climáticos como o calor no
Brasil, trabalhar muito tempo de pé
e algum tipo de práticas desportivas.
A prevenção das varizes, inclusive o
uso de meias elásticas,  são impor-
tantes e ajudam no tratamento.  Pro-
cure um médico especialista ( angio-
logista ) que  vai lhe dar todas as
orientações  para o tratamento, des-
de  preventivo ( 15 a 30 minutos de
pernas levantadas no final do dia ) ,
medicamentos, escleroterapia, laser,
alimentação, exercícios físicos, até
cirurgia, se necessário for.

Globo Repórter: Águas do Paraná
Achei muito interessante a  repor-

tagem do Globo Repórter  sobre As
Águas do Paraná que foi ao ar sexta
feira última, 11 de maio. Todavia,
algumas coisas  muito importantes
poderiam ser mostradas e até explo-
radas. Como exemplo, faltou  mos-
trar que o Rio Paraná nasce pelas
confluências dos Rios Grande e Para-
naíba, entre os Estados de São Paulo,
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
Durante o seu trajeto no Brasil, rece-
be afluentes importantes não só geo-
graficamente mas também economi-
camente, como os rios Tietê, Parana-
panema, Suruí, Verde, Pardo, Ivaí,
Piquiri e o Rio Iguaçu,  formador das
Cataratas do Iguaçu, uma das sete
maravilhas mundial da natureza. Já
no lado Argentino, o Rio Paraná rece-
be confluências dos Rios Paraguai e
Uruguai, formando a Bacia do Prata,
uma das maiores bacias hidrográficas
do mundo, banhando o Brasil Argenti-
na, Uruguai, Paraguai e Bolívia.  Deve-
ria ter sido mostrado também imagens
das Sete Quedas de Guairá, antes  da
formação do Lago da Usina de Itapu e
agora, onde estão aquelas árvores que
resistem ao tempo.

Após 6 anos do início das obras...
Finalmente foi inaugurada a pis-

ta de atletismo da Fafipa/Unespar em
Paranavaí, após seis anos do início
das obras  num total de 6.433 m2 e
custou  R$ 540 mil. O  Reitor e Secre-
tário  de Estado da Ciência, Tecnolo-
gia e e Ensino Superior Alípio Santos
Leal Neto afirmou que outras obras
serão feitas na Faculdade de Parana-
vaí. Após o ato solene de inaugura-
ção, foi realizada um festival de atle-
tismo na pista, que por sinal, ficou
excelente.

17 milhões de reais
Governador Beto Richa contrata

várias empresas de assessorias para
monitorarem os contratos,  gastos,
custos, etc. das empresas que admi-
nistram os pedágios no Paraná. Cada
uma das assessoria vai receber mais
de R$ 2 milhões de reais por um curto

prazo de trabalho.  Cá entre nós, será
que há necessidade de gastar tanto di-
nheiro assim para fiscalizar um traba-
lho da Viapar, por exemplo, ou das ou-
tras concessionárias? Será que o pró-
prio governo não teria gente para reali-
zar tal serviço? Será que os deputados
de oposição questionaram essa volumo-
sa grana para esse tipo de investimen-
to? Dê a sua opinião sobre essa
matéria.em “comentários” neste blog na
internet.

COISAS DO COTIDIANO
· Quem diria! Na Coréia, monges

são flagrados bebendo, jogando pôquer
e até noites de orgias;

· Excelente a idéia da comunidade
de Paranavaí que em ato público pedi-
rá a construção de um Hospital do Cân-
cer cuja mobilização dar-se-á no dia 24
de maio próximo;

· Santos e Coritiba são os melhores
em seus Estados, afinal são tricampe-
ões. E o Coritiba com os seus 36 títulos, é
o maior vencedor do nosso Paraná.
Como é bom ser eternamente coxa!

· E o bilionário brasileiro Eike Batis-
ta que está querendo comprar o time do
Botafogo do Rio dá três dicas para você
ficar bilionário, ou melhor milionário
já estaria de bom tamanho: 1) Empre-
endedorismo; 2) Coragem, 3) Acreditar
em seu país;

· Obras da Copa têm situação críti-
ca de não ficarem prontas até o evento
em 2014;

· O Supremo Tribunal Federal (STF)
suspendeu o depoimento de Cachoeira
na CPI em conseqüência de um habeas
corpus impetrado pelos advogados de
defesa. Sabe no que vai dar tudo isso?
Numa grande pizza. É muita gente graú-
da envolvida no esquema do contra-
ventor Cachoeiura,

· Começa a complicar a reeleição
de Obama nos Estados Unidos.  Rooney,
dos Republicanos tem 46% dos votos,
numa prévia, contra 43% de Obama.

· Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
investiga 5 desembargadores no Mato
Grosso do Sul por enriquecimento ilíci-
to. Eis a solução para o caso: expulsar
os desembargadores do Tribunal de Jus-
tiça,  sem vencimentos vitalícios  e de-
volver o dinheiro aos cofres públicos.
Dependendo da situação, dar uma sur-
ra neles. Só assim  poderemos  acabar
com essa palhaçada no Brasil,

· Assembléia  Legislativa do Paraná
realizando sessões itinerantes nas prin-
cipais cidades do Estado.

Benetton em situação difícil
A empresa italiana Benetton que

durante a sua existência sempre gostou
de sensacionalismo, acaba de entrar
numa fria. No ano passado, a empresa
resolveu fazer campanhas publicitári-
as  em cima  de autoridades mundiais
sem a devida autorização das pessoas
envolvidas, como aconteceu  com aque-
le outdoor  em que aparece o papa Ben-
to  16 beijando na boca  o Ahmed Moha-
med El Tayed no Egito, a primeira mi-
nistra alemã Ângela Merckel beijando
na boca o presidente francês Sarkozy,
assim com o presidente americano Oba-
ma beijando na boca Hugo Chávez e
tantas outros.  O  Vaticano entrou na
Justiça e ganhou a questão, obrigando
a empresa a pagar uma grana sem ta-
manho, abrindo um espaço para que
as pessoas atingidas sigam o mesmo
caminho. A marca Benetton já revê o
seu auge em nosso país.

E o dólar venceu a barreira...
Empresários brasileiros não aceita-

vam em hipótese alguma o  valor que o
dólar atingiu nos meses passados numa
cotação de quase  R$ 1,6 reais. Como a
crise na Europa se agravou, principal-
mente na Grécia,   a cotação da moeda
americana disparou. .Venceu a barrei-
ra dos R$ 2 reais. Economistas continu-
am afirmando que não vai haver infla-
ção, pois a alta é bom para as indústri-
as brasileiras que não estavam  conse-
guindo competir com  os importados
das industrias chinesas e de outros pa-
íses. A explicação do ministro Guido
Mântega não me convenceu e é ques-
tão de dias, nós brasileiros, vamos no-
tar aumentos em praticamente todos os
produtos. É só acompanhar os preços
dos mercados. Vamos ficar de olho no
preço do combustível!

Mães depois dos 40 anos
Em um trabalho interessante da Re-

vista da Hora de domingo, Dia das Mães,
afirmando que aumenta o número de
mulheres que esperam para engravidar
depois dos 40 anos. Essa questão de adiar
a maternidade tem sido um reflexo da
mudança da posição da mulher na soci-
edade. Preocupada em investir na car-
reira, em ter estabilidade financeira e in-
dependência, não sente mais a obrigação
de casar ou ter filhos logo, adiando a de-
cisão de ser mãe. Antes, a mulher preci-
sava de um provedor para casar e ter
filhos ou mesmo de um companheiro que
lhe desse segurança.  Hoje, isso acabou. A
mulher não tem pressa para escolher o
seu parceiro, sente mais segura, situação
financeira definida, e o próprio casal apro-
veitou tudo antes de ter filhos. Logo, 40
anos ou mais, passou a ser uma coisa
mais natural para ter filhos, Todavia, es-
quece as mulheres que  engravidar depois
dos 40 anos,  tornar-se-á mais  difícil pela
diminuição do números de óvulos, além
do seu envelhecimento natural, perden-
do a qualidade reprodutiva, o que aconte-
ce já a partir dos 35 anos. Não devemos
esquecer que ainda  existe os distúrbios
cromossomiais, como a “Síndrome de
Down” e o aumento dos abortos nessa fai-
xa etária.

Procurador Geral de Justiça do Ministério Público
do Paraná, Gilberto Giacóia, enaltece a integração

entre a Instituição e o Jornal Noroeste

O Procurador Geral do Ministério Público do Paraná recebeu
recentes edições do Jornal Noroeste em que fatos e alertas

feitos pelas Promotorias de Justiça da Comarca foram
impressos no periódico. Chamou a atenção do Procurador o

importante alerta feito pelo Promotor de Justiça Nivaldo Bazoti,
na edição de 23 de março, cujo título “Médico não pode induzir

paciente sobre qual farmácia deve mandar manipular o seu
remédio” interessa diretamente à coletividade. “Esse é um dos
papéis do Ministério Público. Duas instituições fortes, como a

imprensa e o Ministério Público contribuem para a formação de
uma sociedade mais justa e fraterna”, frisou Giacóia

“Temos com o Jornal Noroeste uma parceria junto ao Ministério Público local, nas
pessoas dos Promotores Dr. Nivaldo Bazotti e Drª Maria Sônia Freire. O Ministério

Público atua em parceria com a imprensa livre no sentido de informar à sociedade e
esta é a linha editorial do Noroeste acerca deste momento transparente da vida

nacional. Isto se deve pela tradição das duas instituições, voltada à construção de
uma sociedade progressivamente melhor, mais cívica e consciente de suas

responsabilidades. O Ministério Público do Paraná parabeniza a todos que estão
ligados a este importante veículo de comunicação”, ressaltou  o Procurador Geral do

Ministério Público do Paraná, Gilberto Giacoia
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Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O
 Procurador Geral de
Justiça do Ministério
Público do Paraná, Gil-

berto Giacoia recebeu, na
tarde de segunda-feira, 14 de
maio, na sede estadual  do
M. P., no Centro Cívico em
Curitiba, o diretor do Jornal
Noroeste, Alex Fernandes
França. O ensejo é por con-
ta de uma série de visitas às
autoridades estaduais com
vistas às comemorações alu-
sivas ao 17º Aniversário de
Fundação do referido órgão
de imprensa.

Muito solícito, Giacoia
enalteceu o papel da im-
prensa no estabelecimento
da ordem democrática e en-
fatizou que muitos termos
de ajustamento de conduta
são baseados em informa-
ções que a própria impren-
sa repassa aos respectivos
Promotores de Justiça. “O
impacto que um fato tem na
sociedade ocorre pela divul-
gação da imprensa, e o Mi-
nistério Público como repre-
sentante da sociedade cami-
nha ao lado da divulgação”,
destacou Giacoia.

O Procurador Geral do
Ministério Público do Para-
ná recebeu recentes edições
do Jornal Noroeste em que
fatos e alertas feitos pelas
Promotorias de Justiça da
Comarca foram impressos
no periódico. Chamou a
atenção do Procurador o im-
portante alerta feito pelo
Promotor de Justiça Nival-
do Bazoti, na edição de 23
de março, cujo título “Mé-
dico não pode induzir paci-
ente sobre qual farmácia
deve mandar manipular o
seu remédio” interessa dire-
tamente à coletividade. “Esse
é um dos papéis do Ministé-
rio Público. Duas instituições
fortes, como a imprensa e o
Ministério Público contribu-
em para a formação de uma
sociedade mais justa e frater-
na”, frisou Giacóia.

Também foi entregue às
mãos do Dr. Gilberto Gia-
cóia a mais recente edição
do Noroeste, datada em 11
de maio, em cuja página 03
sob o título “Centro de
Apoio Operacional do Mi-
nistério Público averigua si-

O Procurador Geral
do Ministério
Público do Paraná
recebeu  recentes
edições do Jornal
Noroeste em que
fatos e alertas feitos
pelas Promotorias
de Justiça da
Comarca foram
impressos no
periódico

tuação das crianças nos lo-
cais de Educação Infantil
de Nova Esperança”. “Per-
cebe-se que estreitamento
das relações entre as Pro-
motorias locais e a impren-
sa só engrandece a nossa
sociedade. Envio meus
cumprimentos aos Promo-
tores Dr. Nivaldo Bazoti e
Drª Maria Sonia Freire Gar-
cia por esta postura”, res-
saltou o Procurador Geral
do M.P. “Os membros do
nosso Centro de Apoio
Operacional estão visitan-
do os municípios no senti-
do de oferecer às Promo-
torias os dados sobre a si-
tuação das Crianças nos
referidos Centros Munici-
pais de Educação Infantil”,

comentou Giacóia.
Na ocasião, o Alex Fernan-

des França convidou Dr. Gil-
berto Giacoia para o Jantar
Comemorativo ao 17º Ani-
versário de fundação do Jor-
nal Noroeste que acontecerá
em 30 de junho no Amazon
Eventos.

VÍDEO
O Procurador Geral de Jus-

tiça, a exemplo do Governa-
dor Beto Richa e outras au-
toridades estaduais, gravou
um vídeo que será exibido na
noite do evento, para os mais
de 500 convidados de Nova
Esperança e região. Na gra-
vação ele felicita os Promo-
tores locais, Dr. Nivaldo Ba-
zoti e Drª Sonia Maria Freire

pela lisura com que desem-
penham suas funções e tam-
bém registra a importante
participação no quadro de
Procuradores do Ministério
Público Estadual da Drª Emi-
lia Ribeiro Arruda de Olivei-
ra. Giacoia parabenizou os
diretores e editores do Jor-
nal pela perseverança e isen-
ção com que desenvolvem
seus trabalhos, parabenizan-
do também o médico e re-
dator  Dr. Juarez de Olivei-
ra, autor da Coluna Pingos e
Respingos

O atual Procurador-Geral
de Justiça Bacharelou-se em
Direito pela Faculdade Esta-
dual de Direito do Norte Pi-
oneiro, é Doutor em Direito
Penal pela Universidade de
São Paulo(cuja tese, aprova-
da em 1992, versa sobre O
Ministério Público e os Aci-
dentes do Trabalho) e pós-
doutor pelas Faculdades de
Direito das Universidades
de Coimbra (2001) e Barce-
lona (2010), efetuou Curso
de Especialização em Meto-
dologia do Ensino Superior
na Universidade Federal do
Paraná, monografia Estraté-
gia repressiva sob enfoque
criminológico e, é professor
na graduação e na pós-gra-
duação da Faculdade Esta-
dual de Direito de Jacarezi-
nho, que integra a Universi-
dade do Norte do Paraná
(Uemp). Ingressou no Mi-
nistério Público mediante
concurso realizado no ano
de 1980, sendo nomeado
pelo Decreto n.º 3.476, as-
sumiu em 5 de janeiro de
1981, na Comarca de Ban-
deirantes.

Parte dos Jovens da Igreja
Adventista de Nova Esperan-
ça, realizaram na durante a
noite de sábado, 12 e madru-
gada de domingo, 13 de maio,
uma Serenata especial para as
mães.

A Serenata já é tradição en-
tre os Jovens Adventistas que
passam toda a noite que ante-
cede o “Dia das Mães” fazen-
do uma surpresa as mães de
igreja. Porém esse ano foi di-
ferente e as casas visitadas fo-
ram de mães e pessoas indica-
das pelos jovens como amigos
da igreja ou amigos dos jovens
da Igreja Adventista do 7º Dia
de Nova Esperança.

De acordo com o diretor do
departamento dos Jovens Ad-
ventistas, João Dosso, “a inten-

Jovens Adventistas de Nova Esperança
realizam serenata especial para as mães

ção foi homenagear às mães
nas primeiras horas do dia,
levando além das músicas
especiais para a mãe, uma

lembrança que demonstre o
carinho que temos com todas
as mamães, independente de
credo, a maior mensagem é o

Dentre as inúmeras casas visitas, a Mãe – Prefeita Maly Benatti
recebeu uma serenata dos Jovens Adventistas e um exemplar

do Livro “A Grande Esperança”

amor. É quase impossível fa-
lar de amor sem lembrar da
palavra Mãe”, salientou Dos-
so.

Eles foram recebidos em
quase 30 casas em diversos
pontos da cidade e zona ru-
ral. Algumas mães emociona-
das fizeram questão de abra-
çar todo o grupo, e ao mesmo
tempo felizes por encontrarem
inúmeros jovens madrugada a
fora louvando e levando o
nome de Deus.

A Igreja Adventista aprovei-
ta a reportagem para convidar
a todos para o “Dia do Ami-
go” que acontecerá no próxi-
mo domingo, às 20h, na Igre-
ja, localizada na Rua Presiden-
te Kennedy, 690, próximo ao
NIS.
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Candidatos a Conselheiros Tutelares apresentam propostas e são
sabatinados por autoridades e demais membros da comunidade

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

N
a noite de quarta-feira,
16 de maio, diversas
lideranças de Nova Es-

perança reuniram-se nas de-
pendências do Centro Cate-
quético Monsenhor Bernie-
ro Maria Lauria, para ouvir
os candidatos a Conselhei-
ros Tutelares a respeito das
atribuições do cargo bem
como os projetos que cada
um dos postulantes ao car-
go planeja quando estive-
rem no exercício pleno do
mandato.

Abrindo os trabalhos, o
vice-refeito Júnior Moser
(PSDB) ressaltou a importân-
cia exercida pelo Conselhei-
ro Tutelar e as responsabili-
dades que cada um tem com
a comunidade novaesperan-
cense bem como o trato e o
cuidado com as crianças e
adolescentes pertinentes à
função ora almejada.

Por sua vez, representan-
do a Câmara Municipal, a
vereadora Maria das Graças
falou da abnegação que cada
um dos candidatos devem
ter e imbuir-se no sentido de
desempenhar a função com
excelência em prol da comu-
nidade.

Também presente no
evento, a Promotora da Vara

“Precisamos cuidar de nossas crianças e
adolescentes. É muito bom ver as pessoas da nossa

comunidade se envolvendo com esta ação e
colocando seus nomes para a apreciação dos

eleitores”, ressaltou o vice-prefeito Júnior Moser

A Promotora da Vara da Infância e Juventude, Drª
Maria Sonia Freire Garcia explicou paulatinamente o

que é o Conselho Tutelar e as responsabilidades
que os futuros membros terão. “Mesmo aqueles
que não se elegerem para ocupar cada um dos

cinco cargos existentes, poderão trabalhar para o
Conselho de forma voluntária”, conclamou a

Promotora Diogo Matias (Tedy) conduziu os trabalhos da noite

“O eleitor deve votar
de forma consciente.
Tem o direito de
exercer a cidadania
e um dever para com
as nossas crianças
e adolescentes, para
a efetivação das
Poíticas Públicas em
nosso município”,
referendou Maria
Isabel Cardoso Leal
Escobar –
Presidente do
Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

As eleições para
Conselheiros
Tutelares
acontecerão no
domingo, 27 de
maio e os
candidatos tiveram
a oportunidade de
falar para a
população o que
cada um almeja
com o exercício do
cargo. No total são
13 candidatos que
disputam 05 vagas

da Infância e Juventude, Drª
Maria Sonia Freire Garcia
explicou paulatinamente o
que é o Conselho Tutelar e
as responsabilidades que os
futuros membros terão.
“Mesmo aqueles que não se
elegerem para ocupar cada
um dos cinco cargos exis-
tentes, poderão trabalhar
para o Conselho de forma
voluntária, pois desta forma
nossas crianças estarão cada
vez mais assistidas, criando

através da sociedade aqui
representada uma rede de
proteção que contemple um
número maior de crianças e
adolescentes assistidos”, fri-
sou a Promotora. Após a fala
de cada uma das autorida-
des presentes no Centro Ca-
tequético, foi aberto um es-
paço de 05 minutos para
cada candidato se apresen-
tar e dizer suas qualificações
e a razão de pleitear cada
uma das cinco vagas exis-

tentes. O evento foi trans-
mitido ao vivo pela Rádio
Comunitária e os radiouvin-
tes puderam participar, en-
viando SMS, com perguntas
para os postulantes. Hoje
logo mais às 09 horas, acon-
tecerá uma passeata (da Pre-
feitura Municipal até o Ban-
co do Brasil) de combate ao
Abuso e a Exploração Sexu-
al de Crianças e Adolescen-
tes.

ÓRGÃO INOVADOR
Para quem desconhece, o

Conselho Tutelar é um órgão
inovador na sociedade bra-
sileira, com a missão de ze-
lar pelo cumprimento dos di-
reitos da criança e do ado-
lescente e o potencial de
contribuir para mudanças
profundas no atendimento à
infância e adolescência.É um
órgão público municipal,
que tem sua origem na lei,
integrando-se ao conjunto
das instituições nacionais e
subordinando-se ao ordena-
mento jurídico brasileiro.
Criado por Lei Municipal e

efetivamente implantado,
passa a integrar de forma
definitiva o quadro das ins-
tituições municipais.   De-
senvolve uma ação contí-
nua e ininterrupta.   Sua
ação não deve sofrer solu-
ção de continuidade, sob
qualquer pretexto.   Uma
vez criado e implantado,
não desaparece; apenas re-
novam-se os seus membros,
a exemplo do que aconte-
cerá no dia 27 de maio (do-
mingo). A eleição será das
08:00 hs. às 17 hs. na Esco-
la Municipal Ana Rita de
Cássia. O voto não é obri-
gatório, mas necessário para
a efetivação e concretiza-
ção das políticas públicas
no município, na defesa dos
direito das crianças e ado-
lescentes.

Em matéria técnica de
sua competência, delibera e
age, aplicando as medidas
práticas pertinentes, sem in-
terferência externa.   Exer-
ce suas funções com inde-
pendência, inclusive para

denunciar e corrigir distor-
ções eventualmente existen-
tes relativas ao atendimen-
to às crianças e adolescen-
tes.   Suas decisões só po-
dem ser revistas pelo Juiz da
Infância e da Juventude, a
partir de requerimento da-
quele que se sentir prejudi-
cado.

Para cumprir com eficácia
sua missão social, o Conse-
lho Tutelar, por meio dos
conselheiros tutelares, deve
executar com zelo as atri-
buições que lhe foram con-
fiadas pelo Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente, o
que, na prática, resulta na
faculdade de aplicar medi-
das em relação:

Às crianças e adolescen-
tes;

Aos pais ou responsáveis;
Às entidades de atendi-

mento;
Ao Poder Executivo;
Á autoridade judiciária;
Ao Ministério Público;
Às suas próprias deci-

sões.

Manoel Rubens
de Oliveira Modesto – Nº 14

 Maria de Fátima dos
Santos - Nº 07

Ana Cláudia da Silva
Ana Cláudia Santilin - Nº 03

Sônia Calvo Miranda
Luz – Nº 01

José Catuzo da Silva
Catuzo - Nº 11

 ESSES SÃO OS CANDIDATOS
AO CARGO DE

CONSELHEIRO TUTELAR

 Elizabeth Nogueira – Beth
Nogueira - Nº 06

Ivone dos Santos
Duarte - Nº 09

Zacarias Clemente da Rocha
– Zaca - Nº 12

Maria do Carmo
Lacerda Barizon – Marina

Barizon – nº 04
Isabel Lourenço Nunes

Kika - Nº 13

Delma Gomes da Silva
Cris Delma - Nº 02

Wilson Ricardo
Bonadio – Nº 10

Valdemar dos Santos –
Valdemar Vigilante - Nº 08

* Atende queixas, reclamações, reivindicações
e solicitações feitas pelas crianças, adolescentes,
famílias, comunidades e cidadãos.

* Exerce as funções de escutar, orientar, aconse-
lhar, encaminhar e acompanhar os casos.

* Faz requisições de serviços necessários à efeti-
vação do atendimento adequado de cada caso.

* Contribui para o planejamento e a formulação
de políticas e planos municipais de atendimento à
criança, ao adolescente e às suas famílias.

O QUE FAZ O CONSELHEIRO TUTELAR?

FOTOS: ALEX FERNANDES FRANÇA
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O
 Governador do Es-
tado do Paraná, Beto
Richa recebeu, na

manhã de segunda-feira,
14 de maio, nas dependên-
cias do Palácio Iguaçu em
Curitiba, os diretores do
Jornal Noroeste Alex Fer-
nandes França e Osvaldo
Vidual. Com extrema edu-
cação e cortesia que lhes
são peculiares, o Governa-
dor Beto Richa recebeu das
mãos dos diretores o con-
vite para participar no dia
30 de junho, do Jantar Co-
memorativo que celebrará
os 17 anos de fundação do
referido órgão de imprensa.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Uma boa caricatura deve
representar o caricaturado
de forma que ele seja iden-
tificado a primeira vista,
com o devido humor que
o desenho pede, e não pre-
cise de nenhuma explica-
ção. Foi assim que se sen-
tiu o Governador do Esta-
do Beto Richa, ao receber
das mãos dos diretores do
Jornal Noroeste sua carica-
tura confeccionada especi-
almente para ele pelo ar-
tista Paulo Nunes, que re-
centemente fez alguns tra-
balhos com caricaturas de
personagens do nosso co-
tidiano e da política local.

À primeira impressão, o
Governador disse “Não
sou eu não” e sorriu, evi-
denciando o contentamen-
to como fora caricaturado.
“O artista é muito bom
mesmo. Meus parabéns ao
Paulo Nunes e incentivo
para que continue a retra-
tar as pessoas com profis-
sionalismo e muito bom
humor”,

O número de caricatu-
ras feitas por Nunes é sur-
preendente. São ao todo
mais de setecentas, segun-
do ele próprio contabiliza.
Em São Paulo já trabalhou
em Jornais locais, fazendo
caricaturas políticas, en-
fim, vários trabalhos. O
artista já participou de
vários Concursos de Hu-
mor, como por exemplo o
Salão de Humor de Pira-
cibaba, evento nacional-
mente conhecido e mais
importante do gênero.
Hoje o evento é conside-
rado o maior do mundo
no gênero, fazendo com
que Piracicaba fique co-

Governador Beto Richa é convidado de honra para o jantar
comemorativo ao 17º Aniversário do Jornal Noroeste

O governador,
convidado para o
Jantar de 17º
Aniversário do
J.N. manteve um
bom diálogo com
os editores do
Jornal, abordando
também diversos
aspectos da
política local e os
planejamentos do
partido com vistas
às eleições
municipais
deste ano

O governador manteve
um bom diálogo com os
editores do Jornal e abor-
dando também diversos
aspectos da política local
e os planejamentos do par-
tido com vistas às eleições
municipais deste ano. Ri-
cha gravou um vídeo feli-
citando os diretores, jor-
nalistas e equipe de dia-
gramadores do Jornal No-

roeste, destacando a im-
portância do papel que o
periódico vem desempe-
nhando nestes 17 anos de
fundação. Segundo pes-
quisas realizadas durante
os últimos anos, o Noro-
este é sempre apontado
como o mais lido e com
maior credibilidade junto
à população local.

O Jornal Noroeste, atra-

vés de seus editores e con-
seqüentemente sua pro-
posta editorial, tem as suas
próprias convicções sobre
os fatos e os problemas.
Elas é que transformam o
jornal em um ser ativo,
com uma identidade visí-
vel e um certo papel a de-
sempenhar.

São, também, as opini-
ões oficialmente expostas

pelo jornal que possibili-
tam o desenrolar de um
importante diálogo silen-
cioso entre o leitor e o seu
jornal, diálogo que, com o
passar do tempo, cimenta
os laços de respeito e de
estima entre o jornal e seu
público.

Beto Richa gravou uma
saudação especial aos pre-
feitos das regiões da Amu-

sep e Amunpar, lideranças
políticas, empresariais e
comunitárias, vereadores e
deputados atestando a cre-
dibilidade e isenção com
que o veículo de comuni-
cação vem divulgando os
fatos ao longo destes 17
anos. “O crescimento do
Jornal Noroeste é algo no-
tório e hoje é um dos prin-
cipais veículos daquela
importante região do Esta-
do”, enfatizou Richa.

“O Jornal Noroeste é
parte da história da popu-
lação do Paraná, fruto do
trabalho sério que seus
profissionais desenvol-
vem ao longo dos anos. O
seu compromisso é com a
ética e a transparência de
mostrar a população os fa-
tos com isenção total, pois
acima participando da
construção de uma socie-
dade mais justa e igualitá-
ria para esta e para as fu-
turas gerações. Vem levan-
do há anos a boa notícia
com isenção e qualidade à
toda a população da região
Noroeste do Estado, aju-
dando a divulgar as boas
ações dos municípios e do
Governo do Paraná, que
tem se feito presente em
todos os municípios”, fi-
nalizou o Governador
Beto Richa.

Diretores do J.N. entregam a Beto Richa
sua caricatura feita pelo artista Nunes

nhecida como Capital
Mundial do Humor, reú-
ne a mostra oficial de tra-
balhos em cartum, char-
ge, caricatura e tiras, e
mostras paralelas, com
exposições em vários es-
paços culturais da cida-
de.

O Salão Internacional
de Humor de Piracicaba é
um festival de humor grá-
fico realizado anualmente
desde 1974 e Paulo já par-
ticipou de algumas edi-
ções, ficando em 3º lugar
dentre todos os inscritos,

inclusive artistas
de níveis interna-
cionais. Quando
participa de even-
tos da sua denomi-
nação Adventista,
sempre é requisita-
do para desenhar
as pessoas presen-
tes, como por
exemplo pastores
e líderes, com o in-
tuito de descontra-
ir o ambiente. Per-
guntado se alguém
já reclamou de al-
gum trabalho seu,
Paulo diz que no
geral todo mundo
gosta, com raríssi-
mas exceções. Pau-

lo está há dois anos em
Nova Esperança e é forma-
do em Teologia pela Facul-
dade Adventista da Bahia
(IAENE).

Beto Richa disse que já
possui aproximadamente
10 quadros com caricatu-
ras suas e esta, do artista
Paulo Nunes será coloca-
da em um lugar especial
no seu acervo pessoal.
“Fiquei muito feliz pela
iniciativa do artista e a
parceria que ele mantem
com o Jornal”, concluiu
Richa.

RAPHAEL GUIMARÃES

RAPHAEL GUIMARÃES

RAPHAEL GUIMARÃES



Cerveja Devassa, que patrocinou os camarotes das perso-
nalidades e estrelas internacionais no sambódromo no Rio
de Janeiro, e, o Big Brother Brasil – BBB12, é também patro-
cinadora exclusiva do Jantar do Jornal Noroeste. Na tarde de
quarta-feira, 16 de maio, Marcio Zepone, proprietário da Cia-
bel de Paranavaí e Japurá, família tradicional da região na
distribuição de bebidas, esteve visitando o Jornal Noroeste e
juntamente com seus diretores, clientes potenciais em Nova
Esperança. É intenção da empresa investir forte em Nova Es-
perança, motivados pela aceitação da marca Devassa, pe-
rante o público consumidor e já da consagrada Nova Schin,
que também é distribuída pela família Zepone.

17º Jantar de Aniversário
do Jornal Noroeste

O jornalista Osvaldo Vidual Filho entre
o Gerente Regional Paraná, Rodrigo
Domingues Regina e o Empresário

Marcio Zepone, proprietário da Ciabel
Paranavaí e Japurá, durante visita à

Nova Esperança.

Na segunda e terça-feira, 14 e 15 de maio, diretores do Jornal Noroeste estiveram em
Curitiba no Ministério Público, no Palácio Iguaçu e na Assembléia Legislativa do Estado

do Paraná, convidando personalidades políticas para o Jantar do Jornal Noroeste.
Em Nova Esperança, advogados e empresários também confirmando presença

nesse evento que é o mais concorrido de nossa sociedade.

Personalidades do Judiciário e do Legislativo
Estadual confirmando presença no 17º

Jantar de Aniversário do Jornal Noroeste

Dr. Gilberto Giacóia, Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná

Deputado Estadual Teruo Kato

Paulo Sérgio, Empresário de
Floraí, Diretor da Spitter

Advogados: Dr. Wendel Ricardo Neves e Dr. Robson
Fumagali – Advocacia Fumagali & Neves – Nova

Esperança

Marcel Valério Merlos e Magno Sandro Merlos –
Empresários de Maringá, Diretores da Merlos

Empreendimentos
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Deputado Estadual, Evandro Júnior

Deputado Luiz Cláudio Romanelli, Secretário Estadual do Trabalho, Emprego e Economia Solidária

FOTOS RAPHAEL GUIMARÃES

ALEX FERNANDES FRANÇA
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N
a última terça-feira
15/05, aconteceu a
formatura PROERD-

Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à
Violência desenvolvido
pela Polícia Militar do Es-
tado do Paraná, Batalhão
de Patrulha Escolar Comu-
nitária BPEC/PROERD. O
mesmo tem por objetivo

O Tiro de Guerra de
Nova Esperança, através
de seu Comandante, o 2º
Tenente Ivo Irineu NICO-
LAIO, informa a toda a
população de Nova Espe-
rança que dia 19 de maio,
a partir das 13:30 horas,
será realizada a Campa-
nha do Agasalho 2012,
com a participação dos
Atiradores, alunos do
Colégio Sagrado Coração
e voluntários, recolhen-

Nova Esperança realiza
formatura do Proerd 2012

Campanha do Agasalho

do as doações nas casas
de nosso município. Esta
atividade é de iniciativa
conjunta da Secretaria
Municipal de Assistên-
cia Social, PROVOPAR,
Colégio Sagrado Coração
e Tiro de Guerra.

Participe! Ajude a aque-
cer o irmão carente que
passa frio!

Não esqueça: sábado,
dia 19 de maio, a partir das
13:30 horas.

FOTOS: NILSON ROBERTO DA SILVA

maior preparar
as crianças
para que co-
nheçam e se
afastem de
qualquer tipo
de exposição à
violência e às
drogas, orien-
tado-as para as
situações coti-
dianas de pres-
são para  a utilização ou
para violência, como agen-
te ou vítima. O Soldado
Sérgio Dias, Instrutor do
PROERD, responsável
pela aplicação da metodo-
logia na Escola acredita ter
cumprido seu dever, le-
vando com seu conheci-
mento uma forma de de-
monstrar àquelas crianças
como é possível viver com
qualidade e longe das dro-
gas.

A cerimônia foi realiza-
da no Ginásio de Esportes
com um total de 316 alu-
nos que estudam nas 4ª.
Séries e 5º. Anos, das Es-
colas Municipais. Contou
com a presença da Prefei-
ta Municipal, autoridades
locais, o Sr. Ricardo Antô-
nio Braz - Comandante da
3ª CIA BPEC de Maringá,

Polícia Militar, Diretores,
Professores das Escolas
Municipais e familiares.

O evento foi marcado
pela interação com o pú-
blico que se deixava con-
tagiar pela felicidade dos
alunos, especialmente
com a presença do símbo-
lo do Programa PROERD
o mascote Leão D.A.R.E. E
ainda, a brilhante apresen-
tação de danças da Cia de
Dança Nara Carolina.

Celebraram uma con-
quista especial recebendo
um certificado que os pro-
clamam aptos a dizer não
às drogas e à violência.

A Prefeitura Municipal
de Nova Esperança, atra-
vés da Secretaria de Edu-
cação, agradece os envol-
vidos e parabeniza a todos
pelo grandioso sucesso.


