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Rafael Kreling; Pré-candidato a Prefeito pelo PSDC,
quer uma comunidade mais justa, igualitária,
pensando em uma Nova Esperança para todos

Com o objetivo central
de construir uma soci-
edade livre, justa e soli-
dária foi fundado o
PSDC (Partido Social De-
mocrata Cristão)  cuja
Doutrina Política demo-
crática e fundamentada
nos valores humanísti-
cos do Cristianismo: Li-
berdade, Justiça e Solida-
riedade.  Em Nova Espe-
rança, o Partido tem
como presidente o Ar-
quiteto Rafael Kreling
de 38 anos. Seu pai, José
Ercílio Kreling foi prefei-
to de Nova Esperança por
duas gestões: 1973 a 1977
e 1989 a 1992.  Rafael Kre-
ling recebeu em sua casa,
na tarde de terça-feira, 22
de maio, a reportagem do
Jornal Noroeste com in-
tuito de informar à comu-
nidade suas pretensões
políticas e idéias partidá-
rias. PÁG. 2

Adolescentes roubam carro, batem
o veículo e dois deles morrem

A segunda-feira, 21 de
maio, prefere ser esqueci-
da pela professora Fátima
Maria Zacheo, 52 anos e
pelos seus pais, sr. Ange-
lo Zacheo de 82 anos e
dona Mercedes de 80 anos.
Por volta das 15h, a profes-
sora estava em sua propri-
edade rural na estrada Pa-
racatú quando foi surpreen-
dida por cinco adolescen-
tes, dois deles armados, um
com um revólver e o outro
com uma garrucha, e lhe
deram voz de assalto e a
trancaram juntamente com
os seus pais no banheiro da
residência. PÁG. 6

Beisebol
de Nova

Esperança se
classifica para
as disputas da
Taça Brasil na
Categoria Pré-

Infantil
PÁG. 5

Agricultores
de Nova

Esperança
comemoram
retirada dos
21790kg de

BHC das suas
propriedades

PÁG. 3

Vacinação
contra a gripe

ganha mais
uma semana

PÁG. 9

Será empossada na noite de amanhã, sábado,
26 de maio durante jantar na Rosa de Ouro Centro
de Eventos a nova diretoria da ACINE para o biê-
nio 2012/2014.

A Associação será presidida pelo empresário do
setor de auto peças Mauro Cerezuela (foto).

ARQUIVO

Constutora Razente
promove lançamento

único em Nova Esperança
PÁG. 7

PSL objetiva eleger 200
vereadores em todo o Paraná

PÁG. 4

DIVULGAÇÃO
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“Meu desejo é somar para poder lutar por uma cidade
melhor, uma comunidade mais justa, igualitária,

pensando em uma Nova Esperança para todos”, revela
o Pré-candidato a Prefeito pelo PSDC, Rafael Kreling

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

C
om o objetivo central
de construir uma soci-
edade livre, justa e so-

lidária foi fundado o PSDC
(Partido Social Democrata
Cristão)  cuja  Doutrina Po-
lítica democrática e funda-
mentada nos valores huma-
nísticos do Cristianismo: Li-
berdade, Justiça e Solidari-
edade.  Em Nova Esperan-
ça, o Partido tem como pre-
sidente o Arquiteto Rafael
Kreling de 38 anos. Seu pai,
José Ercílio Kreling foi pre-
feito de Nova Esperança por
duas gestões: 1973 a 1977
e 1989 a 1992.  Rafael Kre-
ling recebeu em sua casa, na
tarde de terça-feira, 22 de
maio, a reportagem do Jor-
nal Noroeste com intuito de
informar à comunidade suas
pretensões políticas e idéi-
as partidárias.

Sobre o PSDC, Rafael Kre-
ling informa que “Este Par-
tido é recente em Nova Es-
perança, criamos tudo den-
tro do prazo da lei e sou pré-
candidato a prefeito de
Nova Esperança, muitos me
perguntam em qual grupo
político ou lado eu estou,
mas eu não gosto de pensar
em um pequeno grupo, em
divisões, é claro que para ser
candidato você precisa de
apoio de pessoas e de seg-
mentos da sociedade, mas a
minha formação acadêmica
de arquiteto urbanista me
conduz a pensar o municí-
pio não em grupos mas sim
como um todo,
no geral, sem fa-
zer distinção,
nem de credo,
nem de posição
social, nem de
partido, passou a
eleição, passou
tudo. Nunca fiz
distinção de nin-
guém na minha
vida, procuro ser
amigo de todos.
Minha história
de vida também
me leva a ser as-
sim. Meu grupo é
Nova Esperan-
ça”, ressaltou.

O pré-candi-
dato deu desta-
que ao histórico
interessante que sua família
possui nos trabalhos volun-
tários. “Essa questão do vo-
luntariado já é uma tradição
na minha família, aqui na
cidade começou com meu
avô, o pioneiro Alonso Mar-
tinez, que foi presidente e
fundador do Asilo São Vi-
cente de Paula, a Mitra o
deixou como responsável
pela distribuição de alimen-
tos aos menos favorecidos,
depois minha mãe, Terezi-
nha de Jesus Martinez Kre-
ling, que atuou em vários
grupos de serviços, partici-
pando da fundação do
CCOS, do Clube das Abe-
lhas, da Associação Divina
Providência, entre outros.
Minha formação nessa área
não foi só com palavras mas
com exemplos e vivência.
Lembro com carinho da irmã
Luciana”, destacou.

Com relação aos trabalhos
sociais que Rafael já desen-
volveu no Município, falou
sobre a Associação Divina

Rafael Kreling -
Presidente do
PSDC (Partido
Social Democrata
Cristão) e Pré-
candidato a
Prefeito por
Nova Esperança

“A minha formação
acadêmica de

Arquiteto e
Urbanista me

conduz a pensar o
município não em
grupos, mas sim

como um todo, no
geral, sem fazer

distinção, nem de
credo, nem de

posição social, nem
de partido, passou a

eleição, passou
tudo. Nunca fiz

distinção de
ninguém na minha
vida, procuro ser
amigo de todos” “Não estou dizendo

que sou o melhor,
mas estou

preparado, ou que
saberei resolver
tudo só, não, até

porque para
administrar seja

uma cidade, uma
empresa e até o lar,

é preciso estar
cercado de pessoas

do bem e
capacitadas, que

possuam o mesmo
objetivo”

“Um administrador
público é um

gerente, que não
deve se comportar
como um de uma

empresa particular,
porque esse faz o
que quer, e sim

saber ouvir a
população,

compreender que os
funcionários não são
“empregados” e sim

colaboradores e
entender as

necessidades reais e
urgentes que devam

ser executadas”

DIVULGAÇÃO

Providência. “Fui o presi-
dente fundador e trabalhei
nela, em período mais que
integral, voluntariamente
por 3 anos. Mas o mérito
dessa obra não é só meu, e
sim de um conjunto de fa-
tores, éramos uma equipe de
amigos de várias idades, sem
interesses particulares, tra-
balhando unidos, na fé e

com amor. Com o
objetivo de aju-
dar o próximo,
buscar o resgate
da dignidade hu-
mana e valoriza-
ção da vida. A
comunidade viu
o trabalho sério e
honesto que fazí-
amos e colabora-
va com fervor em
todas as nossas
atividades, isso
também foi mui-
to importante. E
eu, particular-
mente, tive a sor-
te de ter um óti-
mo vice e uma
brilhante equipe
de diretoria sem

contar nos abençoados vo-
luntários. E a obra esta viva,
pujante e crescendo, pois os
que seguiram os passos ini-
ciais o fizeram e o fazem
com o mesmo empenho e
dedicação. Mas tudo isso
seria em vão se não houves-
se amor, e onde há amor
Deus aí esta. Não citarei
nomes para não correr a in-
justiça de esquecer algum,
mas lembro de todos com
muito carinho e gratidão.”

Sobre a questão política
que envolve sua família, e
sua forma de vê-la Rafael
destaca: “Meu pai, que já foi
prefeito de Nova Esperança
por duas vezes, na década
de 70 e na década de 90, fez
muito pelo município, mas
sempre diz:”há muito mais
por fazer”. Ele também me
ensinou a amar esse terra.
Em relação à minha ideolo-
gia política, eu não sou nem
um extremo, nem o outro,
eu acho que em nossa vida,
seja pessoal, profissional e

de convivência social, nós
temos que buscar o equilí-
brio, o diálogo e o consenso
comum, o que acarreta em
um caminhar mais próspero
e de convivência harmoni-
osa. Vivemos em comunida-
de, praticamente todos se
conhecem e frenquentam os
mesmo lugares, se não há
anuência dos pensamentos
deve haver no mínimo o res-
peito mútuo. Não vejo o fa-
zer política como um tem-
po de disputa mas sim o pe-
ríodo de discutir idéias e
propostas para o bem co-
mum”, frisou Kreling.

Questionado sobre a sua
forma de enxergar a cidade,
principalmente no aspecto
urbanístico, Rafael Kreling
destaca: “Como sou arquite-
to urbanista, vejo a cidade
de uma maneira mais ampla,
não só na função urbana,
mas também na função hu-
mana da cidade, pensar no
município como um todo,
saber que cada
integrante que a
compõe - seja
uma dona de
casa, uma crian-
ça ou aposenta-
do, um trabalha-
dor volante ou
empresário – to-
dos são corres-
ponsáveis pelo
seu  crescimento,
e  devem ser tra-
tados com res-
peito igualitário.
E todas as ações,
principalmente as
públicas devem
ser bem gerenci-
adas, eficientes e necessári-
as, promovendo o desenvol-
vimento integrado e susten-
tável. O que não pode ter é
poucos recebendo muito e
muitos não recebendo nada”.

VONTADE POLÍTICA
Sobre sua vontade políti-

ca e o desejo de fazer o me-
lhor para a cidade, Rafael
Kreling foi bem direto e ob-
jetivo, “Não vou negar que
no meu mais íntimo sempre
houve esse desejo, mas pro-

curava deixá-lo guardado na
busca de preservar minha in-
dividualidade. Mas o que é
o indivíduo sem fazer parte
do coletivo? Não é nada.
Então quando você percebe
que as coisas não estão indo
bem no local em que vive,
ama e conhece e mais, que
pode colaborar para a sua
melhoria, surge uma força
que te impulsiona a sair da
zona de conforto. Não es-
tou dizendo que sou o me-
lhor, mas estou preparado,
ou que saberei resolver tudo
só, não, até porque para ad-
ministrar seja uma cidade,
uma empresa e até o lar, é
preciso estar cercado de pes-
soas do bem e capacitadas,
que possuam o mesmo ob-
jetivo. Então você fica inqui-
eto, vindo até uma questão
da minha formação de fé,
religiosa, que é: nós somos
chamados de “ser velas”,
onde você possui duas es-
colhas, uma é se preservar,

então você fica
uma vela apaga-
da, não produz
luz; a outra é se
você quer gerar
luz, produzir tem
que se doar, per-
mitir ser consu-
mido. Então, eu
me apresentando
humildemente a
cidade como pré-
candidato, não
estou impondo
minha candida-
tura e sim me co-
locando à dispo-
sição da comuni-
dade para servir.

É ela que decidirá sua viabi-
lidade ou não”,  enfatizou
Kreling.

“Caminhando pela cida-
de, conversando com vári-
as pessoas e algumas enti-
dades, podemos notar que a
preocupação geral, tirando
algumas particularidades, se
concentra na saúde inefici-
ente, no agravo da falta de
segurança, no abandono de
boa parte da infraestrutura
do município. Não estou
aqui criticando a adminis-

tração atual, eu acredito que
qualquer pessoa que assume
um cargo, independente do
grau, se é público ou priva-
do, ela deseja fazer o me-
lhor, talvez esse é o resulta-
do máximo que consegui-
ram apresentar. Mas não
concordo como está e não
comungo de muitos dos
métodos empregados. Lem-
bro que o mérito não está
em ser conhecedor dos pro-
blemas, mas sim em saber
resolvê-los e principalmen-
te, ter vontade política para
tal. Um administrador pú-
blico é um gerente, que não
deve se comportar como
um de uma empresa parti-
cular, porque esse faz o que
quer, e sim saber ouvir a po-
pulação, compre-
ender que os fun-
cionários não são
“empregados” e
sim colaborado-
res  e entender as
necessidades re-
ais e urgentes que
devam ser exe-
cutadas. É preo-
cupante também
o crescimento do
sentimento de
desamparo e des-
caso. Da falta de
perspectiva do
futuro, sobre
como vai ser o
amanhã, inclusi-
ve, muitos pen-
sam que não será
melhor, mas o amanhã pode
sim ser melhor, trabalhando
todos em conjunto e pen-
sando no bem da cidade”,
ponderou o pré-candidato.

TRABALHO COMO
ARQUITETO
Sobre o exercício da sua

profissão Rafael ponderou:
“Tenho escritório aqui e em
São Paulo, lá minha sócia
fica a frente. Possuo proje-
tos, obras executadas e par-
cerias nos estado do PR, SP,
MS, RJ e exterior. Tive a
oportunidade, desde o início
da minha formação acadê-
mica, de trabalhar em óti-
mos escritórios de arquite-
tura e planejamento urbano,
o que solidificou a minha
base e ampliou meu conhe-
cimento e rede de contatos.
A gama de projeto que já
realizei é ampla, vai desde
uma residência de 1.200m2
a reforma de um pequeno
apartamento, passando pelo
setor residencial, comercial,
institucional, urbano e de
interiores. É gratificante po-
der fazer uma obra de di-
mensões consideráveis e/ou
com certo requinte e sofis-
ticação, mas senti a mesma
alegria quando pude melho-
rar, desprendidamente, uma
humilde residência de um
prestador de serviço. Em
meus trabalhos arquitetôni-
cos não penso só na plásti-
ca, no belo, mas também na
sua função, uso, conforto e
na ergonomia de cada espa-
ço. Trabalho bastante, estou
feliz com a minha profissão.
Alguns brincam que não me
vêem com freqüência, ou-
tros de língua menos carido-
sa dizem que não sou daqui.
Se possuir trabalho em ou-
tros lugares, e não ficar 24
horas no município durante
todos os dias do ano, for
rotular de não nova espe-

rancense. O que diremos aos
bravos trabalhadores que
todos os dias deixam a nos-
sa cidade por volta das 5 e
6 horas da manhã e só re-
tornam no início da noite.
Eles passam mais tempo
fora da cidade que nela. E
os que trabalham com trans-
porte de mercadoria ou ven-
das. E os nossos amigos e
parentes que moram fora do
país mas investem aqui e
não vêem a hora de retor-
nar. Se reside aqui há um
ano, 5, 10 ou 50, o que deve
ser observado é o que cada
um faz e fez pela cidade. ”,
enfatizou Rafael.

Um assunto que interessa
diretamente à população diz
respeito ao Plano Diretor, que

é instrumento de
preservação dos
bens ou áreas de
referência urba-
na, previsto cons-
titucionalmente e
também através
do Estatuto da
Cidade, é uma lei
municipal que es-
tabelece diretri-
zes para a ade-
quada ocupação
do município, de-
terminando o
que pode e o que
não pode ser fei-
to em cada parte
do mesmo. “Com
relação ao plano
diretor, que esta

definido no Estatuto das Ci-
dades, é obrigatório nas ci-
dades com mais de 20 mil
habitantes. Como você mes-
mo disse é uma lei munici-
pal, e esta deve ser elabora-
da em conjunto, prefeitura,
câmara municipal e com par-
ticipação da sociedade. Esse
trabalho em equipe tem o
propósito de garantir a ação
pública segundo o desejo
dos moradores, garantindo a
distribuição dos benefícios
e ações de uma forma mais
justa. Ela tem o objetivo de
estabelecer e orientar o cres-
cimento, o funcionamento e
o planejamento. É de gran-
de importância. A cidade
pertence a todos nós, sendo
que no momento de imple-
mentar alguma ação públi-
ca, não agir direcionando
somente a um grupo, mas
sim para o coletivo, seja no
sentido econômico, ambien-
tal, urbano, social, etc”- ava-
liou Kreling.

Sobre a forma correta de
se fazer política, Kreling foi
bastante objetivo. “O meu
modo de fazer política é to-
talmente diferente do que é
apresentado,  muitos pensam
que você ser livre, é não par-
ticipar, mas pelo contrário, a
liberdade se conquista no
momento em que se  partici-
pa de uma luta para o bem,
eu até gosto de distinguir luta
de briga, desta eu não sou
simpatizante, pois briga sepa-
ra, desune, vira competição,
agora lutar pelo bem comum
não, lutar você une, agrega,
conquista, e é isso que eu
desejo, somar para poder lu-
tar por uma cidade melhor,
uma comunidade mais justa,
igualitária, pensando em uma
Nova Esperança para todos”,
concluiu Rafael Kreling, Pre-
sidente do PSDC (Partido So-
cial Democrata Cristão) e Pré-
candidato a Prefeito.
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ENTRELINHAS
***Leitora desta coluna perguntando o por que a prefeitura não

coloca cobertura no abrigo para ônibus ao lado da Igreja Matriz. As
pessoas ficam ali sujeitas a sol e chuva  sem a cobertura. Sejamos
humanos. Vamos cobrir o local pedindo ao Departamento de Obras!
Custa barato!***Adolescentes não podem trabalhar, por força de lei,
mas podem votar. Porém não são responsabilizados por atos delituo-
sos. A matéria é complexa mas exige que  toda a sociedade faça uma
reflexão e aprofunde nas discussões.***.Presidente da Sociedade Ru-
ral de Maringá, Maria Iraclézia de Araújo, vai aproveitar o sucesso da
Expoingá 40 anos e lançar a sua candidatura a prefeita da cidade
canção  pelo DEM. Se ganha, é outra história.***Médica em São
Paulo é presa por roubar a bolsa de uma  colega de quarto. Que
vexame!***Vestidos metalizados é a nova onda em festas, ainda mais
no corpo da modelo Cameron Diaz. Só não vá a uma festa de casa-
mento com um vestido desses para não ofuscar o brilho da noiva.***
“Diz-me com quem andas que direi quem tu és” –  Anônimo

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

OPINIÃO DO BLOG
O futuro que queremos
Em 1.992 no Rio de Janeiro, ti-

vemos a Eco 92, um evento das
Organizações das Nações Unidas
(ONU) com mais de 100 Chefes de
Estados, iniciando uma nova era
após o fim da União Soviética e
dos regimes comunistas do Leste
Europeu, a consolidação da de-
mocracia na América Latina, O
mundo ficou mais livre graças às
tecnologias como a do fax, das
antenas parabólicas, alianças in-
ternacionais, as forças das  Orga-
nizações Não Governamentais (
ONGs), o fim do apocalipse nucle-
ar, Os perigos ambientais ganha-
vam relevância, a importância da
preservação das baleias, a recicla-
gem de papel ou o fim do lixo tóxi-
co, etc. Da Eco 92 surgiram várias
entidades em defesa do meio am-
biente, o debate ambiental ficou
mais econômico. Foi marcado uma
nova reunião sobre o tema para
2012, a Rio + 20. que acontecerá
entre os dias 13 e 22 de junho pró-
ximo. Cerca de 183 Chefes de Esta-
dos são esperados no maior even-
to do gênero no planeta mais uma
vez organizado pela ONU. Apesar
dos interesses dos países serem os
mais variados nesses tipos de acon-
tecimentos,  uma coisa é certa: Se
dessa reunião não sair um docu-
mento assinado por todos, ou pelo
menos pelas nações mais podero-
sas com as metas do desenvolvi-
mento sustentável, como a erradi-
cação da pobreza, segurança ali-
mentar, preservação dos mares,
rios e florestas, além de soluções
de outros grandes problemas como
a mortalidade infantil e educação
de qualidade para todos que é “O
Futuro que Queremos”, poderemos
aguardar  péssimos acontecimen-
tos  para a humanidade. O tempo
dirá!

Tributo a cantora
Donna Summer
Descanse em paz Donna Sum-

mer, a grande rainha das discote-
cas e do início das baladas de todo
o mundo. Você reinou absoluta-
mente nas pistas de danças com
sua voz aveludada, simpática, fa-
lante, marcando época com os
seus famosos hits como “ Love to
Love You Baby”, “ I Feel Love”, “
Bad Girls “ e “ Hot Stuff “que  fo-
ram verdadeiros hinos de discote-
ca que a galera exigia que tocas-
sem noite a dentro.   Indiscutivel-
mente, Summer deixou um grande
legado a música mundial, pois sua
voz foi  como uma batida do cora-
ção e  trilha sonora  de décadas a
parti de 1970,  Os sucessos de Sum-
mer eram ideais para serem mixa-
dos em festas noturnas por DJ (
Disc Jockey ), algo incomum na
época. Grande amiga de Michael
Jackson, gostava de interpretar a
canção “Smile” de Charles Chap-
lin, a canção predileta dos dois.
Ex-cantora  de coral gospel, assim
como a cantora Whitney House,
Donna Summer tornou-se a gran-
de colecionadora do prêmio da
música: O Granmys. Foram cinco.
Aos 63 anos, vítima de um câncer
de pulmão, morre a rainha das dis-
cotecas de todos os tempos: Donna
Summer, cantora de muito talento.

Turistas brasileiros são
alvo de ladrões nos EUA
O exagerado número de turis-

tas brasileiros que vão a Flórida (
Miami e Orlando ) nos Estados
Unidos  cheios de sacolas e muito
dinheiro no bolso para fazer com-
pras faz surgir um efeito colateral.
A cada três dias um turista brasi-
leiro é furtado em lojas, estaciona-
mentos e até hotéis de Miami ou
Orlando. Com hábitos de compra
peculiares e abundantes, os nos-
sos turistas irmãos saem das lojas
com sacolas carregadas de produ-
tos de grifes como roupas, calça-
dos, tênis e outras coisas mais,
podendo tornar presas fáceis para
os ladrões americanos. Por dificul-
dade da própria língua, da situa-
ção em si por estar em outro país,
é muito difícil recuperar as merca-
dorias roubadas. Fique atento!

COISAS DO COTIDIANO
• Quando você vê Carlinhos

Cachoeira tirando um sarro na
cara dos políticos no Congresso
Nacional ao dizer que não vai res-
ponder nada, me faz lembrar aque-
le tempo que o bandido quando
não respondia o que a polícia per-
guntava, apanhava tanto ou en-
tão ia para uma sessão de afoga-
mento ou para o pau de arara.  O
sujeito falava: pare, pare, pare que

eu conto tudo. Contava tudo mesmo
meu amigo!

• A partir de 4 de junho próximo,
governo paulista vai distribuir gra-
tuitamente medicamentos para os
asmáticos dentro do programa Bra-
sil Carinhoso;

• O PSF de Barão de Lucena e
Ivaitinga recebeu a visita da Dra. Kely
Cristina Bortoli Onumo, Farmacêu-
tica do Hospital  Municipal que  al-
moçou junto com a  equipe lá na
Ivaitinga,   em companhia da  Psicó-
loga Vanessa Talita Romanini Ama-
deu dos Santos e da  Artesã Célia
Soares Gandin. A Coordenadora do
grupo, Enf. Nize Favaro fez a sauda-
ção e agradeceu o apoio incondicio-
nal que a Dra. Kely tem dado ao PSF
dos dois Distritos. Kely agradeceu o
convite  e ficou muito contente do
excelente trabalho que o PSF  faz pela
população distrital;

• Morre o cantor Robin Gibb, aos
62 anos, do famoso conjunto  Bee
Gees. Quem gosta de baile dançou
pelo menos uma vez na vida com as
lindas melodias do famoso conjun-
to inglês;

• O ator Antônio Fagundes disse
que não há política cultural no Bra-
sil. E não há mesmo!

• Sexta- feira, 25 de maio, será o
último prazo para que a presidente
Dilma vete artigos  do Código Flores-
tal que não tragam benefício para a
nação;

• E os azuis do time inglês Chel-
sea ganharam a Liga dos Campeões
da Europa. O destaque do time, Di-
dier Drogba, acaba de ser vendido
para o futebol chinês onde vai ga-
nhar a bagatela de 800 mil reais se-
manais. É mole!

A importância dos gemidos
Matéria interessante que o Jor-

nal Agora de segunda-feira última
trouxe, afirmando que o gemido du-
rante o ato sexual pode ser  um com-
bustível para dar prazer ao parceiro.
Pesquisa inglesa mostra que 80%
das mulheres entrevistadas gemiam
durante o ato sexual por sentir pra-
zer e também para dar prazer ao par-
ceiro, sendo uma forma de apimen-
tar a relação. Agora se você levar em
consideração que o gemido é uma
coisa muito subjetiva,  pode ser que
a mulher nem esteja tendo prazer  e
apele pelo gemido para enganar o
parceiro para que tenha um orgas-
mo logo. Uma coisa é fato: a mulher
é  muito mais sensível que o homem
na relação sexual fazendo com que
ela tenha muito mais gemidos que o
parceiro. Dê a sua opinião sobre esta
matéria em comentários no blog na
internet.

500 anos de falcatruas
Essa história de que a “CPI” de

Cachoeira vai investigar tudo termi-
nará como sempre em pizza, mesmo
que a mídia tente vender uma nova
versão de que agora será diferente.
Esse caso do Cachoeira parece um
cordão sem ponta pelo chão desen-
rolado uma vez que há muita gente
graúda na história e a CPI já come-
çou errado dizendo que não vai cha-
mar governadores para depor. O vo-
lume de dinheiro e falcatruas é tão
grande  envolvendo seqüestro, pros-
tituição, jogatina, tráfico de influên-
cia, sonegação, etc., deixa a gente
assustado com a extensão do esque-
ma, indo da prostituição, até à lava-
gem  internacional de dinheiro como
a empresa na Coréia. Como é que
pode um cara com o rosto redondo,
esculpido para usar óculos, ternos
comprado em magazines populares
pode ter 59 empresas e pagar apenas
pouco mais de R$ de 2 mil reais de
Imposto de Renda? A real dimensão
dos negócios escusos de Cachoeira
ainda são desconhecidos. Desven-
dar esse emaranhado esquema de
corrupção, extorsão política e eco-
nômica em todos os poderes de nos-
sa sociedade não será fácil.

Vacinação contra a Gripe
A campanha da vacinação con-

tra gripe para imunizar idosos, ges-
tantes e crianças até dois anos não
vem conseguindo os objetivos dese-
jados pelo Ministério da Saúde que
era de pelo menos 80%. A campa-
nha que se encerra nesta sexta – fei-
ra, 25 de maio, deverá atingir pouco
mais de 55%. Como se observa, a
cultura do brasileiro está mais para
a medicina curativa do que a pre-
ventiva. O nosso povo não tem cul-
tura suficiente para entender que
devemos prevenir as doenças, redu-
zir as hospitalizações e porque não
dizer, a morte global. A vacina con-
tra a gripe nos postos de saúde é gra-
tuita e previne a gripe comum e a
gripe suína. No mercado ela custa
R$80 a dose.

Agricultores de Nova Esperança comemoram retirada
dos 21790kg de BHC das suas propriedades

O
 uso de do inseticida
BHC está proibido
desde 1985. O pro-

duto será destruído por
uma empresa especializa-
da em produtos tóxicos.

Após a proibição, diver-
sos produtores que ainda
detinham o material aban-
donaram, estocaram ou
optaram por enterrar. Além
de contaminar a água, o
solo, as lavouras, os alimen-
tos e os animais, o produto
é cancerígeno, pode causar
problemas neurológicos e
provocar abortos.

Produto utilizado em lar-
ga escala em lavouras de
café e algodão causava gran-
de desconforto aos produ-
tores que não sabiam como
se livrar deste veneno. Em
2009 começou um trabalho
de mapeamento do veneno

O agrônomo Luiz Carlos Zacharias, técnico da Emater e o
Secretário da Agricultura Mauricio Buzo acompanharam e

orientaram os produtores nos três dias de coleta do inseticida

“Hexaclorobenzeno de clo-
ro”, mais conhecido como
BHC.

O Governo do estado
do Paraná, através da
SEAB (Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento),
a Federação da Agricultu-

ra do Estado do Paraná
(Faep), o Instituto Parana-
ense de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural (Ema-
ter) e a Prefeitura Munici-
pal de Nova Esperança,
através da Secretaria de
Agricultura e Abastecimen-

to, retiraram das 38 pro-
priedades que preenche-
ram a autodeclaração da
existência do BHC, quase
22 toneladas do veneno.

Os produtores recebe-
ram um kit de embalagens
para acomodação do inse-
ticida, bem como EPI-
equipamento de proteção
individual para manipula-
ção correta deste produto.
O agrônomo Luiz Carlos
Zacharias, técnico da Ema-
ter e o Secretário da Agri-
cultura Mauricio Buzo
acompanharam e orienta-
ram os produtores nos três
dias de coleta do insetici-
da, que foi acomodado em
caminhão previamente
preparado e cedido pelo
município de Nova Espe-
rança para o transporte até
a cidade de Paranavaí.

A empresa: COMGAS COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA, com sede em Nova Esperança,
Estado do Paraná, à Av.: Santos Dumont, 215, inscrita no CNPJ son nº. 95.363.222/0001-85; comunica

que foi extraviado os seguintes documentos contábeis:
Notas fiscais de entrada;

Notas fiscais de despesas;
Extratos bancários;

Notas fiscais de saída;
Guias de recolhimentos de tributos.

Os referidos documentos referem-se ai período de 2006 a 2011; sendo as
notas fiscais de saída, do período de 2006 à 03/2012 todos contabilizados.

 Nova Esperança, 22 de maio de 2012.

COMUNICADO – NOTAS FISCAIS EXTRAVIADAS

 SÉRIE CARICATURAS
Por: Paulo Nunes

HAUNEY MALACRIDA
Jornal Noroeste

O governador em exer-
cício Flávio Arns sancio-
nou nesta quarta-feira (23/
05) o projeto de lei que
concede um reajuste de
5,1% sobre os vencimen-
tos básicos dos servidores
estaduais. O aumento será
aplicado em parcela única
na folha de pagamentos de
maio.

Com o reajuste, a folha
de pessoal do Governo do
Estado chega a R$ 940 mi-
lhões. O quadro conta com
151 mil servidores ativos,
72 mil aposentados e 25
mil pensionistas. “Nosso
compromisso é de respei-
to e valorização dos servi-

Arns sanciona lei que concede reajuste
de 5,1% para os servidores estaduais

dores estaduais”, disse
Flávio Arns.

O cálculo da recompo-
sição dos vencimentos
dos servidores é feito
com base na variação da
inflação acumulada nos
últimos 12 meses, de
acordo com o Índice de
Preços ao Consumidor-
Amplo (IPCA), apurado
pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE).

SUBSÍDIO - No caso
dos servidores dos qua-
dros da Polícia Militar,
Polícia Científica, Polícia
Civil e delegados, o rea-
juste anual virá estabele-

cido automaticamente nas
novas tabelas de remunera-
ção diferenciada, paga por
meio de subsídios, que se-
rão implantadas nesse mês
de maio.

De acordo com o secretá-
rio da Administração e Pre-
vidência, Jorge Sebastião de
Bem, o governo estadual
demonstra o compromisso
que tem com o funcionalis-
mo ao assegurar o reajuste
em parcela única e na data-
base, e não de maneira es-
calonada como era feito an-
teriormente.

RESPONSABILIDADE
FISCAL - O secretário ex-
plicou que o Estado está fa-

zendo um grande esforço
para garantir o reajuste sa-
larial a todas as categori-
as, sem deixar de observar
o limite prudencial previs-
to na Lei de Responsabili-
dade Fiscal. O teto de gas-
tos do Poder Executivo é
49% da Receita Corrente
Líquida (RCL).

Segundo Jorge de Bem,
o governo mantém medi-
das de austeridade no gas-
to público para que haja
recurso para valorização
das diversas categorias de
servidores e investimen-
tos na melhoria da infra-
estrutura estadual. AENo-
ticas

CLEVERSON DA SILVA OLIVEIRA
Zamy Design

ALEX FERNANDES FRANÇA
Jornal Noroeste



PSL objetiva eleger 200
vereadores em todo o Paraná
D

urante reunião acon-
tecida na noite de
sexta-feira, 18 de

maio, no Buffet Tropical em
Maringá, o PSL que estará
promovendo reuniões em
todo o estado do Paraná,
reuniu-se em Maringá vi-
sando as eleições munici-
pais com candidato próprio
para prefeito, para vice e
para a eleição de 200 verea-
dores em todo o estado.

O Presidente do PSL do
município, Plácido Vargas
Neto (Lorin), visando as
eleições municipais de
Nova Esperança, partici-
pou do Encontro, para dis-
cutir e traçar as estratégi-
as em âmbito estadual e
municipal para as próxi-
mas eleições onde estarão

PLÁCIDO VARGAS NETO (LORIN), PRES. DO PSL DE NOVA ESPERANÇA
COM O DEPUTADO ADELINO RIBEIRO PSL-PR

sendo eleitos: prefeitos,
seus vices e vereadores.

Além da presença do
Prefeito em exercício de
Maringá Carlos Roberto
Pupin, Deputado Estadu-
al Adelino Ribeiro (PSL-

- Plácido Vargas Neto – Presidente
- Ednelson Sambini – Vice-Presidente

- Leandro Zanelli – 1º Tesoureiro
- Rodolfo Gonçalves Perine Jusfredo

1º Secretário
- Márcio Rogério Vargas – Vogal

- Pedro Benedito dos Santos – 2º Tesoureiro
- Saulo Zaneli – 2º Secretário

PR), Coordenador regional
do PSL-PR Willian Madu-
reira, e, o Deputado e Se-
cretário Estadual de Go-
verno Wilson Quinteiro
também prestigiaram o
concorrido Evento.

O PSL de Nova Esperança

é assim constituído:
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E
xibindo em campo técni-
ca e disciplina tática, a ga-
rotada de Nova Esperan-

ça se classificou para as dis-
putas da Taça Brasil na cate-
goria pré-infantil (até 10 anos
de idade) ao vencer a Classifi-
catória Norte-Paranaense, rea-
lizada em Nova Esperança.

A Acene – Associação Cul-
tural e Esportiva de Nova Es-
perança, que vai comemorar 60
anos de existência, desde seu
início tem tradição no Beise-
bol. Por um determinado pe-
ríodo este esporte ficou ador-
mecido, mas recentemente
vem ganhando destaque no
cenário nacional, graças  a ab-
negação e voluntariedade dos
professores Tetsuo Narimatsu

Beisebol de Nova Esperança se classifica para as
disputas da Taça Brasil na Categoria Pré-Infantil

e Yudi Takakura e comissão
formada pelos pais Luciane
Kamakawa, Yuka Okumo, Íris
Uemura dentre outros. O Pre-
sidente da Associação, Fábio
Yamamoto está bastante otimis-

ta com os rumos que o Beise-
bol vem tomando. “é gratifi-
cante ver nossas crianças se
envolvendo neste esporte que
é tradição da nossa cidade. Pa-
rabéns aos pais e professores”,

destacou Yamamoto.
A Taça Brasil de Beisebol

acontecerá nos dias 02 e 03 de
junho (sábado e domingo), na
Acema de Maringá. Participa-
rão diversas equipes de reno-
mes nacional, como por exem-
plo Pereira Barreto, Bastos,
Marília e Atibaia no Estado de
São Paulo, Maringá, Londrina
e Curitiba, no Paraná , Blue Jay
(São Paulo – Capital) dentre
outras.

O beisebol é ainda hoje o
esporte mais popular dos ja-
poneses, que acompanham
com fascínio desde a infância
os campeonatos da modalida-
de. Nova Esperança, que tem
uma colônia forte e atuante
agrega não só os nipônicos
neste esporte, mas descenden-
tes de outras nacionalidades.

“Desejamos sucesso a to-

dos”, finalizou o Presidente
da Acene, Fábio Yamamoto. O
Acene vai realizar, no domin-
go, 27, a 59ª Edição do Un-
dokai -2012. A colônia japo-
nesa se reúne todos os anos
para a festa do Undokai, cria-
da para manter a tradição ori-
ental no Brasil.

RELAÇAO DE
ATLETAS BEISEBOL
CATEGORIA
PRE-INFANTIL:

Daniel Alves de Souza
Eduardo Akio Kobayashi
Eric Yuzo Ito
Felipe Cardoso Oliveira
Gustavo Henrique Sambini L
Gimenes
João Victor Sakurai Ferreira
Jonas Sakurai Ferreira
Kaue Massao Brusch Palhano
Mel Ayumi Okuno Horita
Thiago Rodrigues Campos

Vinicius Uhemura Oshiro

CATEGORIA INFANTIL:
1Angelo Jose Ardengue Ferro
2Eduardo Moreira da Silva
3Eduardo Kimura Iamamoto
4Evandro Barboza Matos
5Felipe Hoshino Hossegalle
6João Vitor  Mariano Santa’na
7João Vitor Gementes Kamaka-
wa
8Kaike Alexandre Shuelter da
Silva
9Nicolas Mariano Guedes
10Rafael Sassi Costa
11William Heizo Takakura

TÉCNICOS
Tetsuo Narimatsu, Carlos Yuji
Takakura
MÃES COORDENADORAS
Ilka Okuno,  Iris Uhemura,
Luciane Kamakawa, Sileide
Matos.

Na manhã dessa sexta feira
18 de maio a comunidade de
Nova Esperança realizou uma
passeata, para mobilizar a so-
ciedade, pois hoje é o Dia Na-
cional de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes, instituído pela
Lei Federal 9.970/00. Trata-se
de uma conquista que demar-
ca a luta pelos direitos huma-
nos de crianças e adolescen-
tes no território nacional.

Esse dia foi escolhido, por-
que em 18 de maio de 1973 na
cidade de Vitoria no Espírito
Santo um crime bárbaro cho-
cou todo o país e ficou conhe-
cido como “Crime Araceli”.
Esse era o nome de uma me-
nina de oito anos de idade,
que teve todos os seus direi-

Esquecer é permitir,
lembrar é combater

tos humanos violados. Tal cri-
me, apesar de sua natureza he-
dionda, até hoje está impune.

Para lembrar e mobilizar
nossa cidade uma parceria
entre a Prefeitura Municipal,
Conselho Municipal dos Direi-
to da Criança e Adolescente
(CMDCA),  Conselho Tutelar,
Policia Militar, , CREAS,
CRAS, comunidade e com par-
ticipação da rede pública de
ensino representada pelo Co-
légio Estadual Costa Monteiro
e Escola Municipal Filomena
Monaro Zanusso que juntos
mobilizaram, sensibilizaram,
informaram e convocaram toda
a sociedade a participar da luta
para o fim das violências se-
xuais contra meninos e meni-
nas através de uma passeata re-

alizada na manhã desta sexta-
feira.

FAÇA BONITO: Proteja
nossas crianças e adolescen-
tes!

Se você tiver alguma sus-
peita ou conhecimento de al-
guma criança ou adolescente
que esteja sofrendo violência
denuncie!
DISQUE 100 E FAÇA SUA

DENUNCIA
Você pode denunciar nes-

tes telefones também:
Conselho Tutelar: 3252-

4183
CREAS: 3252-8105
CRAS: 3252-1207
Policia Civil: 3252-4233
Policia Militar: 190

Por Nilson Roberto da
Silva e Diogo Matias (Teddy)
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A
 segunda-feira, 21 de
maio, prefere ser es-
quecida pela professo-

ra Fátima Maria Zacheo, 52
anos e pelos seus pais, sr.
Angelo Zacheo de 82 anos
e dona Mercedes de 80 anos.

Por volta das 15h, a pro-
fessora estava em sua resi-
dência numa propriedade
rural na estrada Paracatú
quando foi surpreendida por
cinco adolescentes, dois de-
les armados, um com um re-
vólver e o outro com uma
garrucha, e lhe deram voz de
assalto e a trancaram junta-
mente com os seus
pais no banheiro da
casa.

O casal de idosos
juntamente com a fi-
lha, permaneceu quase
meia hora trancado no
banheiro da residência
enquanto o quinteto
vasculhava a casa em
busca de dinheiro e
objetos de valor.

Após conseguirem a
quantia de R$ 250,00
em dinheiro, celulares,
máquina fotográfica,
furadeira, alguns obje-
tos e espingardas que já
não funcionavam, os
assaltantes fugiram
num veículo VW Voya-
ge modelo novo da
professora, que reconheceu
algum deles como ex-alu-
nos.

A professora conseguiu
avisar a Polícia Militar que
numa ação rápida mobilizou
os policiais do destacamen-
to de Atalaia, já que a Estra-
da Rural liga o município de
Nova Esperança a cidade vi-
zinha, além do apoio dos Po-
liciais Civis.

A FUGA FRUSTRADA
Os assaltantes, todos me-

nores de idades fugiram no
carro da professora e cerca
de 300 metros, o menor que
conduzia o veículo perdeu
o controle e colidiu contra
um tronco, vitimando fatal-
mente um dos integrantes
do grupo. Outros três se fe-

No início da madru-
gada de sexta-feira (18/
5), José Everaldo Búfalo,
41 anos, casado, pai de
2 filhos, foi morto a tiros
no interior de seu bar, no
Jardim Shangri-lá, pró-
ximo ao Hotel Tip Top,
no trevo de saída para
Maringá.

Ele morreu no local e
o corpo foi levado para
o IML de Paranavaí.
Everaldo, como era po-
pularmente conhecido.
De acordo com o Dele-
gado de Polícia Civil,
Dr. Flávio de Almeida
Medina. “Segundo tes-
temunhas que estavam
no estabelecimento,
uma pessoa comprou
um amendoim no valor
de R$ 1,00, o suposto
autor do homicídio te-
ria dado uma nota de
R$ 10,00 e a vítima se
recusou a entregar o
troco, ou seja, R$ 9,00,
o autor do homicídio
pediu que fosse entre-
gue, houve a recusa, as
testemunhas aparente-
mente relatam que eles
mesmo pediram para
que o proprietário do
bar, no caso a vítima,
entregasse a ele o res-
tante, suponha-se que o
Everaldo estaria por-
tando arma de fogo no
estabelecimento, puxou
a arma e teria ameaça-
do o rapaz, o jovem
saiu do local e voltou
com uma arma de fogo
e efetuou os disparos,

POLICIAL

Adolescentes roubam carro, batem o veículo e 2 deles morrem

O carro roubado um VW Voyage modelo novo ficou
totalmente destruído. Com a violência do choque

um adolescente morreu no local e outro foi
sepultado na quarta-feira, 23

Dentre os objetos roubados pelo grupo estavam
algumas espingardas que já não funcionavam

riram com médias gravida-
des e um quarto integrante
mesmo ferido fugiu do local,
sendo apreendido pela com-
petente equipe da PM de
Nova Esperança em sua re-
sidência.

 De acordo com informa-
ções repassadas a RPC TV
pelo delegado da Polícia Ci-
vil, dr. Flávio de Almeida
Medina “o que foi detido
tem envolvimento com o
crime, os demais ainda es-
tão sendo investigados, para
ser verificado o que consta
sobre eles quanto a prática
de atos inflacionais”, frisou
o delegado.

Outro adolescente envol-
vido no assalto acabou vin-
do a óbito no Hospital e foi
sepultado na tarde de quar-
ta-feira, 23 de maio.

Dono de bar é executado

a tiros dentro do próprio

estabelecimento

José Everaldo Búfalo, 41
anos foi alvejado dentro do

seu estabelecimento
comercial, em Nova

Esperança no trevo da
saída para Maringá

uma futilidade”, infor-
mou Medina.

O corpo do comerci-
ante foi encaminhado
para o Instituto Médico
Legal (IML) de Parana-
vaí onde foi constatado
que três tiros atingiram
a cabeça e outros quatro
o tórax e o pescoço. “Por
enquanto, temos 02 tes-
temunhas, vai ser apu-
rado se existem outras
pessoas que estavam no
bar, que possam prestar
outros esclarecimentos,
pra determinar bem a
circunstância que
aconteceu, pra saber se
isso que foi relatado é
verdade, confrontar os
depoimentos e verifi-
car”, concluiu o Dele-
gado, Dr. Flávio de Al-
meida Medina. José Eve-
raldo Búfalo deixou mu-
lher e duas filhas (6 e 12
anos).

Suspeitos de praticar diversos roubos na cidade
foram presos portando armas e drogas

“O menor infrator é residente em Sarandi. O restante
do bando reside em Nova Esperança. Em um dos

roubos, a proprietária do estabelecimento
reconheceu por fotografia um dos autores” -  Dr. Flávio

de Almeida Medina

Armas e drogas  foram encontradas pela Polícia

Um trabalho
realizado em
parceria
pelas Polícias
Civil e Militar
de Nova
Esperança
culminou, na
tarde de
sexta-feira,
18,  na prisão
de 06
pessoas,
suspeitas de
praticar
diversos
furtos na
cidade

Um trabalho realizado em
parceria pelas Polícias Civil e
Militar de Nova Esperança cul-
minou, na tarde de sexta-fei-
ra, 18,  na prisão de 06 pesso-
as, suspeitas de praticar diver-
sos furtos na cidade. Por um
período aproximado de 10 a
12 dias houve uma seqüência
de roubos, o que causou uma
grande preocupação tanto aos
moradores e comerciantes
quanto das autoridades.  Com
eles foram encontradas armas
e drogas. De acordo com o
Delegado, Dr. Flávio de Al-
meida Medina “Através de
investigação e informações
da sociedade, onde foram
passadas informações sobre
os suspeitos e em conjunto
com a Polícia Militar, os in-
vestigadores Paulo e Celso
conseguiram detê-los e con-
duzi-los até aqui encontran-
do armas e drogas no local”,
Delegado. Dos 06 presos, 05
são maiores de idade, portan-
to, imputáveis às penas ca-
bíveis. O outro integrante da

O trabalho de
investigação da
Polícia contou com
informações da
sociedade. Os
indivíduos foram
autuados formação de
quadrilha e porte
ilegal de arma de fogo

quadrilha é menor de idade,
sendo este considerado inim-
putável. “O menor infrator é
residente em Sarandi. O res-
tante do bando reside em
Nova Esperança. Em um dos
roubos, a proprietária do es-
tabelecimento reconheceu
por fotografia um dos auto-
res, então através desse re-
conhecimento é dado como
certo que ele é um dos auto-
res do roubo, os demais fa-
tos que ocorreram, outros
furtos, serão objetos de in-
vestigação pra ver se imputa
a eles ou não a prática do
delito”, ressaltou o Delegado.
Os indivíduos foram autua-
dos formação de quadrilha e
porte ilegal de arma de fogo.

Ainda segundo o Delegado,

o porte de arma e o tráfico de
entorpecentes são delitos au-
tônomos, agora, as demais res-
ponsabilidades vão ser apura-
das o mais rápido possível.

 Estão detidos na carcera-
gem da Delegacia de Nova Es-
perança os seguintes indivídu-
os:

· William Oliveira Rodrigues
Trindade – 18 anos – vulgo
“Bode”

· Rodolfo Leoni – 26 anos
· Osmar Gendro Guidorissi

– 21 anos – vulgo “Osmarzi-
nho”

· José Aparecido Gonçalves
– 31 anos – vulgo “Balú”

· Douglas Teixeira Gonçal-
ves – 26 anos – vulgo “Birão”

MELHORIAS NA
DELEGACIA

Segundo informou o Dele-
gado, a Delegacia de Nova Es-
perança está passando por um
processo de repaginação e me-
lhoramento. “Assim que nós
chegamos aqui em abril, como
estava ocorrendo algumas fu-
gas, devido até a idade do pré-
dio que comporta, que é de
1976, e, nesse período todo
vão sendo feitas melhoras, mas
elas acabam sendo insuficien-
tes, porque o ladrão está sem-
pre um passo adiante, são 70
pessoas pensando por 01
plantonista, e isso dificulta
muito. Mas nesse período de
01 ano, nós fizemos uma trin-
cheira de 04 metros de profun-
didade com pedras brita, em
forma de “U”, fizemos uma
malha de aço concretizada em

torno da cadeia, colocamos
chapas de aço de 09 milíme-
tros, foi chapeada a laje em
cima, e estamos esperando re-
cursos para colocar grades na
frente para que forneça um
pouco mais de tranqüilidade
e evite o único ponto de fuga

hoje que é o arrebatamento,
podem até tentar fugir por ou-
tros meios, mas é algo difícil”,
concluiu Dr. Flávio de Almei-
da Medina. A Delegacia pos-
sui atualmente 75 presos, po-
rém sua capacidade é para ape-
nas 16 detentos.

FOTOS: POLÍCIA CIVIL

FOTOS: HAUNEY MALACRIDA

DIV.
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F
altando ainda um
mês e meio para a
data do jantar do

Jornal Noroeste, pratica-
mente todos os convites
estão vendidos, o que
certifica mais uma vez o
sucesso do evento, que
tem como parceiros:
Amazon Eventos, Cerve-
ja Devassa, Buffet Rosa
de Ouro, Raphael Gui-
marães Fotografias, Su-
permercado Popular,
Merlos Imóveis, Flor e
Art e Rica’s Decorações.

Na foto o advogado e
Vereador Fábio Yama-
moto confirmando pre-
sença.

Jantar de 17º Aniversário
do Jornal Noroeste
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O
 Ministério da Saúde
prorrogou a 14.ª
Campanha de Vaci-

nação contra Gripe, que
terminaria nesta sexta-fei-
ra (25) até 1.º de junho. De
acordo com Programa Es-
tadual de Imunização, até
a manhã desta quinta-fei-
ra (24), mais de 1 milhão
de pessoas já tinham to-
mado a vacina, o que re-
presenta 65% do público-
alvo, formado por idosos
(com 60 anos ou mais),
gestantes, crianças (de seis
meses a menos de 2 anos),
indígenas e trabalhadores
de unidades de saúde que
fazem atendimento a casos
de influenza.

A vacina está disponível
em todas as unidades de
saúde do Estado das 8h às
17h. “É fundamental que a
população procure as uni-
dades de saúde para rece-
ber a vacina o quanto an-
tes”, destacou o secretário

Vacinação contra a gripe ganha mais uma semana

da Saúde, Michele Capu-
to Neto. A vacina, que leva
cerca de 15 dias para fazer
efeito, protege contra os
três vírus mais circulantes
no país: influenza A
(H3N2) - sazonal, influen-
za A (H1N1) e influenza

tipo B.  Dos 399 municí-
pios, apenas 85 já atingi-
ram a meta de vacinação de
80% do público-alvo, esti-
pulada pelo Ministério da
Saúde. Goioxim, Nova Ali-
ança do Ivaí e Pitangueiras
vacinaram 100%. “Esta-

mos intensificando a cam-
panha nas regionais de
saúde para que os muni-
cípios vacinem todos os
grupos prioritários”, afir-
mou o superintendente de
Vigilância em Saúde, Sezi-
fredo Paz.

CRIANÇAS - As crian-
ças de seis meses a menos
de 2 anos que não recebe-
ram a dose da vacina no
ano passado, deverão rece-
ber duas doses (a segunda
dose 30 dias após a pri-
meira). Já as crianças que
receberam as doses na
campanha passada serão
imunizadas com apenas
uma dose. “É essencial
que os pais levem a cartei-
ra de vacinação das crian-
ças para que as doses fi-
quem registradas”, desta-
cou o superintendente.

A vacina só é contrain-
dicada para pessoas com
histórico de reação anafi-
lática prévia ou alergia se-
vera ao ovo de galinha e
seus derivados, assim
como a qualquer compo-
nente da vacina, e também
para pessoas que apresen-
taram reações anafiláticas
graves a doses anteriores.

NÚMEROS – De acordo

com Programa Estadual de
Imunização a melhor ade-
são à campanha no estado
é da população indígena,
que alcançou 97% de co-
bertura, o que representa
mais de 12,8 mil vacina-
dos. Neste público, a va-
cinação ocorre nas aldeias
onde eles vivem.

Mais de 153 mil crian-
ças já receberam a vacina,
o que representa 69% do
total. Já entre os idosos, o
índice de cobertura vaci-
nal até agora foi de 65%.
O percentual corresponde
a 765 mil pessoas com 60
anos ou mais.

Também foram vacina-
dos 92,7 mil trabalhadores
de saúde, o que represen-
ta 66% do total. As gestan-
tes alcançaram o percentu-
al de 53,4% de cobertura,
ou seja, 60,1 mil futuras
mães procuraram uma
unidade de saúde para re-
ceber a vacina. AENoticas

joseantoniorc@ig.com.br

www.opiniao-zeh.blogspot.comOPINIÃO
José Antônio Costa

joseantoniorc@ig.com.br

www.opiniao-zeh.blogspot.com

O título é diferente já
que a maioria das vezes
esse espaço trata sobre
assuntos políticos, no en-
tanto para todos os que
estão inseridos na ativida-
de comercial, indepen-
dente da área, seja con-
fecção, calçados, alimen-
tos, móveis, imóveis, re-
médios, automóveis, den-
tre os mais diversos ramos
existentes, a pergunta
sempre é a mesma: Sua
empresa já vendeu hoje?

Dia desses conversando
com dois amigos começa-
mos a observar algumas
marcas que ficaram es-
quecidas no mercado con-
sumidor e que nos anos 90
eram líderes em seu seg-
mento. Uma delas era de
tênis. Com o passar do
tempo ninguém mais lem-
bra da marca que literal-
mente marcou minha in-
fância e calçou muitas
vezes meus pés. Talvez
por uma falta de investi-
mento ou visão estratégi-
ca dos seus administrado-
res, a empresa começou a
ser esquecida pela gran-
de maioria, aqueles que
eram os compradores/
consumidores da marca.
Aproveitando esse mo-
mento surgiram novas
marcas, patrocinando
eventos esportivos, associ-
ando seu nome a alguns
atletas de destaque do fu-
tebol, tênis, aparecendo
nos jornais e televisão,
ganhando mídia e novos
adeptos e finalmente con-
quistando o que todo o co-
merciante busca, as tão
almejadas vendas.

Nesta conversa lembra-
mos ainda de exemplos
práticos de marcas que
não são esquecidas, como
a Coca Cola, que em mais
de 120 anos de existência
continua a anunciar todos
os dias na televisão, nos
jornais, na internet e nas
mais diferentes mídias,
sem contar quando inten-
sifica suas campanhas no
Natal, associando os bons
momentos de família. Se

Sua empresa já vendeu hoje?
o refrigerante faz bem ou
mal para a saúde, essa já
não é a questão em pau-
ta, o detalhe é que eles
vendem seu produto e
cabe a cada um analisar.
E a Caixa, “A Vida pede
mais que um Banco”, em
mais de seus 150 anos de
existência, todos os dias
reforça sua marca!

O que você leitor ima-
gina que o governo fede-
ral está fazendo ao redu-
zir os juros, baixar o IPI
(Imposto sobre Produtos In-
dustrializados), tentar
manter uma política cam-
bial estável? Está tentando
estimular o consumo! E por
que muitas vezes ouço co-
merciantes reclamando
que não vendem? Faltam
estratégias de divulgação
de sua empresa. Sua mar-
ca! Seu produto! Sua loja
precisa ser conhecida.

A taxa de inadimplên-
cia aumentou no Brasil,
estamos na iminência de
uma crise! Essas notícias
pessimistas e derrotistas
todos nós estamos cansa-
dos de ouvir. O que falta é
acreditar mais, confiar em
dias melhores, investir na
divulgação da sua empre-
sa, da sua marca, do seu
produto.

Em 15 anos de Jornal
Noroeste aprendi na prá-
tica e ouvi muitas pesso-
as que acreditam e confi-
am no trabalho que esse
órgão de imprensa que
além de informar, fideliza
e cria marcas, produtos e
serviços para Nova Espe-
rança e região. Afinal, são
17 anos sendo entregue
em 10 municípios, nesta
cidade em praticamente
todo o comércio central,
as pessoas já esperam
na sexta-feira pela ma-
nhã o seu exemplar,
além dos inúmeros assi-
nantes que tem a como-
didade de receber em
seus lares. Você já ven-
deu hoje? Se não ven-
deu, anuncie. As pesso-
as precisam saber que
você e seu produto existe.

ESPORTES

Começa hoje, sexta-fei-
ra (25) a primeira etapa da
fase regional dos Jogos
Abertos do Paraná (JAPs),
o maior evento esportivo
do Estado. A partir deste
ano, a fase regional passa
a acontecer em dois finais
de semana: de 25 a 27 de
maio e de 1 a 3 de junho.
A competição terá 12 mu-
nicípios como sede.

Nesta primeira etapa, o

Fase regional dos Jogos Abertos
do Paraná começa em 6 municípios

torneio será realizado nos
municípios de Telêmaco
Borba, Carlópolis, Ibiporã,
Paraíso do Norte, Cianor-
te e Santa Helena. A se-
gunda etapa vai acontecer
em Guaratuba, Goioerê,
Capitão Leônidas Mar-
ques, Laranjeiras do Sul,
Pitanga e Coronel Vivida.
Se a final de alguma mo-
dalidade não puder ser re-
alizada durante os três

dias do evento, as equipes
classificadas deverão re-
tornar ao município sede,
de 15 a 17 de junho, para
disputar as finais da fase
regional.

As modalidades que fa-
zem parte da programação
regional dos JAPs em to-
das as sedes são basquete-
bol, bocha, bolão, futebol,
futsal, handebol e volei-
bol.

Os municípios inscritos
nesta fase dos JAPs dispu-
tam entre si as vagas para
participar da divisão B da
Fase Final dos Jogos Aber-
tos do Paraná, que vai
acontecer em Foz do Igua-
çu, de 3 a 9 de agosto. So-
mente os melhores coloca-
dos na divisão B garantem
acesso à divisão A da com-
petição em 2013. Agencia
Estadual de Notícias

O cenário de crise na
União Europeia e o au-
mento do turismo brasilei-
ro no exterior estão fazen-
do com que novos desti-
nos busquem atrair mais
viajantes do Brasil, que
têm fama de gastadores.
Dados da Organização
Mundial do Turismo, da
Organização das Nações
Unidas (ONU), mostram
que os turistas brasileiros
aumentaram em cerca de
30% seus gastos no exte-
rior entre 2010 e 2011, de
US$ 16,4 bilhões para US$
21,2 bilhões. Com isso, o
país passou do 18º para o
11º lugar no ranking dos
que mais gastam em via-

Novos destinos europeus tentam atrair turista brasileiro

gens internacionais.
A República Tcheca des-

cobriu o valor dos turistas
brasileiros em 2006, quan-
do eles foram à Copa do
Mundo da Alemanha e
passaram por Praga. No
ano seguinte, o país do
Leste Europeu abriu um
escritório turístico latino-

americano para promover
campanhas de marketing
que atraíssem os viajantes
da região.

"De lá para cá, os resul-
tados foram crescentes em
todos os anos", disse à
BBC Brasil Luiz Fernando
Destro, representante em
São Paulo do escritório

turístico da República
Tcheca. "O país recebeu 43
mil turistas brasileiros em
2011, contra 11 mil em
2007."

O mais interessante
para os tchecos, porém,
não é o número de turis-
tas, e sim o quanto eles
gastam. "Os turistas brasi-
leiros representam apenas
0,5% do total que visita a
República Tcheca, mas seu
gasto per capita diário é o
terceiro maior no país, só
perdendo para o dos turis-
tas da Rússia e do Japão",
disse Destro.

"Percebeu-se que é um
turista que dá lucro. Afi-
nal, se você vai viajar 11
horas, vai querer ficar vá-
rios dias no país, vai que-
rer um bom hotel, fazer
compras e ver bons espe-
táculos."

A Dinamarca e a Hun-
gria são outros países que,
mesmo sem voos diretos,
despertaram recentemente
para a importância do tu-
rista brasileiro. Nos dois
últimos anos, os escritóri-
os turísticos dinamarquês
e húngaro deram início a
campanhas de marketing
no Brasil, com foco em fei-
ras setoriais e agentes de
viagens.

Entre março de 2011 e
de 2012, 33 mil brasileiros
visitaram a Dinamarca
(por via aérea e em cruzei-
ros), um crescimento de
30% em relação ao mesmo
período anterior, infor-
mou Nikolas Mortensen,
do escritório de turismo
do governo dinamarquês.
Abr.
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H U M O R

MANUTENÇÃO
RÁPIDA
Em uma sala de um gran-

de hospital estão cerca de 20
pacientes em estado grave,
que se encontram submetidos
aos aparelhos de respiração
artificial.

Um eletricista estava fa-
zendo um serviço neste hos-
pital e entrou na sala, dizen-
do:

- Pessoal, vamos dar uma
respirada bem funda, que eu
preciso cortar a luz por cin-
co minutos!

O CÚMULO DO AZAR
Um sujeito encontra um

amigo que não via há muito
tempo e, querendo ser sim-
pático, inicia a conversa:

- E aí Paulinho, tudo bem?
- Péssimo... responde o ou-

tro.
- Mas como?!?!? Com

aquela Ferrari que você
tem??!?!?

- Perda total... E o seguro
tinha acabado de vencer...

- Bem, vão-se os anéis, mas
ficam os dedos... E aquele fi-
lhão inteligente?

- Estava dirigindo a Ferra-
ri... Morreu...

O cara tenta fugir daque-
le assunto tão trágico:

- E aquela sua filha que
mais parecia uma modelo?

- Pois é... Estava junto com
o irmão... Só a minha mu-
lher não estava no carro...

- Graças a Deus! Como ela
vai?

- Fugiu com o meu sócio...
- Bem... Pelo menos a em-

presa ficou só para você...
- Ela fugiu com ele por-

que me roubaram tudo. Dei-
xaram a firma falida... ‘To-
talmente falida... Estou de-
vendo milhões!

- Poxa vida, então vamos
mudar de assunto, e seu
time?

- Sou CORINTHIANO...
- Pelo amor de Deus, Pau-

linho! Você não tem nada de
positivo?????

- H I V...

O MELHOR VENDEDOR
DO MUNDO!
Um sujeito acaba de con-

seguir um cargo de vendedor
em uma loja que vendia de
tudo. Terminado o primeiro
dia de trabalho o gerente de
vendas pergunta:

- Como foi seu primeiro
dia? Quantas vendas você
fez?

- Fiz apenas uma - respon-
de o vendedor.

- Uma só?! Espanta-se o
gerente...

- Mas todos os outros ven-
dedores fazem uma media de
20 a 30 vendas por dia. E de
quanto foi a venda?

- R$ 245.350,00 - respon-
de o vendedor.

O gerente arregala os
olhos e pergunta intrigado...

- Como e que você conse-
guiu isto?

- Bem, ... vendi a este cli-
ente um anzol pequeno, um
médio e um grande. Vendi os
três tipos de linhas para cada
tipo de anzol e também to-
dos os apetrechos para a pes-
ca. Ao perguntar-lhe onde ia
pescar e obtendo a resposta
de que pretendia ir ao lito-
ral, informei-lhe de que se-
ria necessário um barco. En-
tão ele comprou um de 22
pés, cabinado com 2 moto-

res, como o carro dele não se-
ria capaz de reboca-lo, vendi-
lhe uma Blazer...

O gerente interrompe:
- Você fez esta venda para

um cliente que entrou aqui pe-
dindo um anzol?!

- Não, ele na realidade veio
me perguntar onde havia uma
farmácia.

- Perguntei-lhe o que ele iria
comprar lá e soube que seria
um OB para sua esposa. Apro-
veitei e comentei: “Já que seu
fim de semana foi pro saco
mesmo, que tal uma pescaria?”

BARBIE DIVORCIADA
O sujeito lembra-se que é ani-

versário de sua filha e que ain-
da não havia comprado seu pre-
sente.

Ele pára seu carro diante de
uma loja de brinquedos, entra
e pergunta à vendedora:

- Quanto custa a Barbie que
está na vitrine ?

De uma forma educada a
vendedora responde:

-Qual Barbie? Pois nós te-
mos:

 Barbie vai a academia por
R$ 19,95

 Barbie joga volley por R$
19,95

 Barbie vai as compras por
R$ 19,95

 Barbie vai a praia por R$
19,95

 Barbie vai dançar por R$
19,95

 Barbie advogada divorcia-
da por R$ 265,95.

 O cara, assombrado, per-
gunta:

- Por que a Barbie advogada
divorciada custa R$ 265,95,
enquanto as outras custam
apenas R$ 19,95?

 A vendedora responde:
 -Senhor, a Barbie ADVOGA-

DA DIVORCIADA vem com:
 O carro do Bob,
 A casa do Bob,
 A Lancha do Bob,
 O trailler do Bob,
 Os móveis do Bob,
 O celular do Bob...
 (Enviada por Juliana Dias

Pinto -  Portugal)

CASAL
MODERNO
Ela (fazendo beicinho):
- Você não gosta mais de

mim!
Ele (sem tirar os olhos do jor-

nal):
- Deixa de bobagens, queri-

da! Acho que você está um
pouco deprimida. Por que não
vai até o shopping e compra
alguma coisa? Tenho certeza
de que vai se sentir melhor!

Ela (fazendo birra):
- Não, não quero comprar

nada! Já tenho tudo!
Ele (virando a página do jor-

nal):
- Quer que eu troque o seu

carro?
Ela (com voz chorosa):
- Não! A minha Mercedes

ainda não tem cinco mil qui-
lômetros!

Ele (depois de uma breve re-
flexão):

- Por que não passa uns dias
na Europa?

Ela (séria):
- Outra vez? Eu não agüen-

to mais aquela gente!
Ele (perdendo a paciência):
- O que você quer, então?
Ela (ensaiando um sorriso):
- O divórcio!
Ele (desapontado):
- Eu não estava pensando

em gastar tanto!

ariedadesVV
D

epois de passar por
cirurgia no fêmur na
terça-feira (22), Pe-

dro Leonardo se recupera
do procedimento na uni-
dade semi-intensiva do
Hospital Sírio-Libanês.
Segundo a assessora de
imprensa do cantor, Ede
Cury, ele não pôde receber
visitas nesta quinta-feira
(24) e está se recuperando
bem da operação.

Pedro ainda deve passar
por uma cirurgia na perna
direita, que está com os li-
gamentos do joelho rompi-
dos, mas ainda não há pre-
visão de quando isso irá
ocorrer. De acordo com in-
formações do médico Ro-
berto Kalil repassadas na
quarta-feira (23) ao UOL,
a expectativa é que o artis-
ta consiga se sentar nos
próximos dias, já que está
deitado desde o dia do aci-
dente, 20 de abril.

Pedro, que estava em
coma desde 20 de abril,
acordou exatamente um
mês depois, no dia 20 de
maio.

O cantor Leonado visi-

Pedro Leonardo não pode receber visitas e
passa dia estável, após cirurgia no fêmur

tou o filho no hospital na
segunda-feira (21) e disse
que a recuperação de Pe-
dro foi a melhor notícia
que já recebeu em seus 48
anos de vida. “Quando me
ligaram ontem e falaram
que ele falou, nunca tremi
tanto. Parecia que eu esta-
va em marcha lenta”, dis-
se. Leonardo, que no últi-
mo mês esteve sempre
com aspecto abatido, che-
gou ao hospital sorriden-
te e aparentando estar
muito feliz. Ele foi recebi-
do por um grande número

de fãs, que gritaram seu
nome e o aplaudiram.

ACIDENTE

Pedro Leonardo sofreu
um acidente de carro por
volta das 6h55 no dia 20
de abril na rodovia MGC-
452, no município de Tu-
paciguara (MG), próximo
à divisa de Minas Gerais
com Goiás. O jovem es-
tava sozinho no carro e
havia saído de um show
com o primo, Thiago, na
cidade de Uberlândia.
Segundo a TV Paranaíba,

afiliada da Record, em
Uberlândia, um militar
teria afirmado que Pedro
dormiu ao volante, foi
para o acostamento, ca-
potou e foi jogado para
fora do carro.

Pedro é pai de Maria
Sophia, nascida em maio
do ano passado. A meni-
na é a primeira neta do
cantor Leonardo. Em
2009, ele participou do
reality show “A Fazenda”,
da Record, e foi elimina-
do na última semana do
programa.

Os cinemas de Ma-
ringá recebem nesta
sexta-feira (25) a estreia
de Homens de Preto 3
(Man in Black 3), con-
tinuação da franquia
estrelada por Will Smi-
th e Tommy Lee Jones.
O retorno da série
ocorre após dez anos
do último filme a ser
lançado.

Na nova aventura,
os agentes J e K serão heróis
do futuro e do passado. De-
pois de servir por 15 anos
como agente secreto e ver si-
tuações inexplicáveis do mun-
do extraterrestre, há uma úni-
ca coisa que J não entende, o
seu parceiro K.

Ao perceber que há muitos
segredos no universo que K
não revelou, o agente J volta a
1969 para encontrar uma ver-
são mais nova do seu parceiro
e tenta combater mais uma in-
vasão alienígena. Ao lado da
agente Oh (Alice Eve), eles ten-
tam acabar com o vilão Boris
(Jemaine Clement). O longa
dirigido por Barry Sonnenfeld
também conta com Emma
Thompson e a cantora Lady
Gaga no elenco.

Los Hermanos
O Cineflix Maringá Park tam-

bém terá sessão especial na
próxima quinta-feira (31),
quando será transmitido o
show que a banda Los Herma-
nos apresentará ao vivo no
Espaço das Américas, em São
Paulo. A apresentação também
será exibida em cinemas de
outras 20 cidades brasileiras.

Um outro olhar
Pelo projeto Um Outro

Olhar, será exibido neste sá-
bado (26) Um Lugar ao Sol,
filme dirigido por George Ste-

Franquia Homens de Preto

retorna aos cinemas de Maringá

vens e que venceu seis estatu-
etas do Oscar (direção, roteiro
adaptado, montagem, figurino,
fotografia e trilha sonora). A
obra é um dos grandes clássi-
cos do cinema americano e
chegou a ser considerado por
Charles Chaplin como o mai-
or de todos os filmes já reali-
zados nos Estados Unidos. A
sessão começa às 20 horas e
terá entrada gratuita.

Teatro
A Atração desta sexta-fei-

ra (25) do projeto Convite ao
Teatro é o grupo Circo Tea-
tro Rosa dos Ventos, de Pre-
sidente Prudente (SP), que
apresenta o espetáculo “Sal-
timbembe Mambembancos” a
partir das 21 horas no Tea-
tro Barracão. Os 215 ingres-
sos começarão a ser entregues
às 20h30. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo
telefone 3218-6100.

Música
A Mostra de Música Cida-

de Canção (Femucic) continua
até o próximo sábado (26) com
apresentações diárias no Tea-
tro Calil Haddad, que terá en-
trada gratuita. A programação
completa pode ser acessada no
site do evento. http://
cms.sescpr.com.br/femucic/
2012/04/27/programacao-da-
noites/

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Nenhum julgamento tem
final feliz enquanto o cul-
pado não reconhece a cul-
pa. Infelizmente, cada dia se
multiplicam culpados que rei-
vindicam inocência, mesmo
diante do veredicto do juiz e
da montanha de provas.

O verso de hoje tem uma
projeção profética extraordi-
nária. Fala do fim do con-
flito universal entre Cristo e
Satanás.

Lá no Céu, num distante
passado, levantou-se um
anjo de luz tentando tirar o
governo das mãos do Cria-
dor. Acusou-O de ser injus-
to e egoísta e reivindicou
para si a adoração e a obe-
diência.

Com astúcia, seduziu
uma terça parte dos anjos.
Então houve uma batalha,
e Lúcifer e suas hostes ini-
migas saíram derrotadas.
Essa guerra não foi com ar-
mas físicas. Foi uma luta de
idéias. O campo a ser con-
quistado era o coração das
criaturas. Aquela guerra
transferiu-se para a Terra, e
as argumentações do inimi-
go são as mesmas do princí-
pio: Deus é injusto e não
merece ser adorado nem
obedecido.

De um lado, o inimigo –
através do engano, a sedu-
ção e a mentira – tenta atra-
ir a maior quantidade pos-
sível de seguidores. Do ou-
tro, Jesus Cristo, com a ver-
dade de Sua palavra chama
aqueles que estão dispostos
a obedecer aos Seus conse-
lhos. E hoje o mundo está
dividido em dois grandes gru-
pos. Não existe, como mui-
ta gente ensina, muitas igre-
jas, filosofias e maneiras de
encarar a vida, porque não
existem muitos senhores.

A Autoridade Divina

Para Você Meditar

Pois até a ira humana há de louvar-Te; e do
resíduo das iras te cinges. Sal. 76:10

Só há dois comandantes,
dois caminhos e dois grupos.
O Senhor Jesus Cristo, em
certa ocasião, disse: “Quem
não é por Mim é contra Mim;
e quem comigo não ajunta,
espalha.” Mat. 12:30. Isto é
dramático. Sou ou não sou.
Não existe um terceiro terri-
tório.

Finalmente, quando Jesus
vier pela segunda vez, muita
gente entenderá que esteve
errada. Isso revoltará as pes-
soas. Ficará provado que a
Bíblia tinha razão. Mesmo
assim, sabendo que seu fu-
turo próximo é a morte, es-
sas pessoas se ajoelharão di-
ante de Jesus e reconhecerão
a autoridade de Deus e Sua
soberania.

Essa cena está sendo des-
crita pelo salmista no verso de
hoje. “Até a ira humana há
de louvar-Te”, afirma Asafe.

Se mais cedo ou mais tar-
de a humanidade inteira vai
ter que reconhecer a sobera-
nia divina, não é prudente
entregar o coração a Jesus?

Faça isso antes de sair para
os deveres diários e não se
esqueça de que até a ira hu-
mana terá que louvar um dia
a pessoa de Jesus.

Pr. Alejandro Bullón
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D
iante do risco cada
vez maior de o país
crescer abaixo de 3%

neste ano e depois de
constatar que os estímulos
dados até agora não foram
suficientes para reaquecer
a economia, o governo Dil-
ma baixou nesta segunda-
feira, 21, novas medidas
emergenciais para estimu-
lar o crédito para o consu-
mo e os investimentos.

No pacto fechado com
representantes da indús-
tria e dos bancos, o gover-
no entrou com corte de
impostos (IPI e IOF) e re-
dução de taxa de juros em
algumas operações do
BNDES. Isso custará R$
2,719 bilhões aos cofres
públicos.

O Banco Central tam-
bém anunciou a liberação
de até R$ 18 bilhões, em
um ano, do dinheiro que
as instituições financeiras
têm retido no Banco Cen-
tral (compulsórios) para
que os bancos concedam
empréstimos para a com-
pra de automóveis.

Em troca, os bancos se
comprometeram a exigir
um valor menor como en-
trada nos financiamentos
de veículos, aumentar os
prazos das operações e di-
minuir juros.

Já as montadoras terão

Dilma lança medidas para dar impulso
à recuperação da produção nacional

de dar descontos de 1% a
2,5% sobre a tabela atual
de preços e não poderão
demitir.

O resultado para o con-
sumidor, segundo o minis-
tro Guido Mantega, será
uma redução de até 10%
no valor do veículo finan-
ciado para a pessoa física.

“A indústria automotiva
nunca descumpriu um
acordo”, desconversou
Mantega ao ser questiona-
do sobre o que acontecerá
se o setor privado não
cumprir sua parte.

“Eu confio na Anfavea,
eu também confio nos
bancos. Eles não vieram,
mas estavam conosco hoje
e celebramos juntos o
acordo”, disse, ressaltan-
do ainda que é preciso dar
“um voto de confiança”.

As ações, voltadas para
incrementar vendas de
carros, ônibus e cami-
nhões, valerão até 31 de
agosto. O corte no IOF, que
vale para todo tipo de em-
préstimo, não tem data
marcada para acabar.

Segundo Mantega, as
medidas são necessárias
porque, diante do recru-
descimento da crise ex-
terna, será difícil o país
crescer 4,5% como pre-
visto inicialmente. Ele
defende, no entanto, que

“o Brasil tem condições
de reagir, e o crescimen-
to será melhor do que o
do ano passado”.

O BNDES reduziu juros
nos empréstimos para a
aquisição de máquinas e
equipamentos (de 7,3%
para 5,5% ao ano) e ônibus
e caminhões (7,7% para
5,5% ao ano).

Além do pacote divul-
gado nesta segunda, a
equipe da presidente Dil-
ma prepara ações para be-
neficiar também o setor de
material de construção,
que reclama da falta de cré-
dito.

“Se faltar crédito vamos
liberar mais nos setores
que a gente identifique.
Essa é a ordem que temos”.

‘300% PREPARADO’

A presidente Dilma
Rousseff disse nesta se-
gunda, em Laguna (SC)
que o Brasil “está 100%,
200%, 300% preparado
[para enfrentar a crise]”.
Na cidade, ela anunciou o
início das obras de uma
ponte na BR-101, de R$
540 milhões.

Segundo ela, “o Brasil,
em vez de estar parado es-
perando a crise, está ativo,

fazendo investimentos.
Nós vamos resistir à crise
criando emprego, inves-
tindo em infraestrutura,
em atividades sociais”.

Ela observou que a Eu-
ropa tem se deteriorado,
mas o Brasil está muito
bem.

Dilma criticou a forma
como os europeus condu-
zem a crise, “produzindo
uma das maiores reces-
sões de que se tem notí-
cia”: “Alguns países têm
taxas de desemprego que
nós sequer concebemos. É
um absurdo, uma deses-
perança só”.

Dilma criticou a
forma como os

europeus
conduzem a crise,
“produzindo uma

das maiores
recessões de que

se tem notícia”

O Vestibular de Inverno
da Universidade Estadual
de Maringá (UEM) bateu
recorde de inscritos. Este
ano, cerca de 24,6 mil pes-
soas se inscreveram para o
concurso, cerca de 800 a
mais do que o registrado
no teste realizado em ju-
lho de 2011. Os números
foram divulgados nesta
sexta-feira (25) pela Comis-
são Central do Vestibular
Unificado (CVU).

O curso mais concorri-
do é medicina, com 365,6
candidatos por vaga na
modalidade não-cotista e
de 161,7 entre os cotistas.
Entre os que não utilizam
a cota, também aparecem
entre os mais concorridos:
arquitetura e urbanismo,
com 88,6 concorrentes por
vaga e engenharia mecâ-
nica, com proporção de
64,2.

Entre os cotistas, a con-
corrência maior está nos
cursos de arquitetura e ur-
banismo (54,3) e odonto-
logia (44). A relação com-
pleta com a concorrência
dos cursos pode ser aces-
sada no site da CVU.

Neste ano, serão ofere-
cidas 1.488 vagas para
mais de 60 cursos de gra-
duação - 20% delas são
para cotistas, que estuda-
ram integralmente em ins-
tituição pública ou perten-
cem a famílias de baixa
renda.

As provas serão aplica-
das de 8 a 10 de julho em
Maringá e em mais oito ci-
dades paranaenses - Apu-
carana, Campo Mourão,
Cianorte, Cidade Gaúcha,
Goioerê, Ivaiporã, Parana-
vaí e Umuarama.

Vestibular de

inverno da UEM

bate recorde de

inscritos
DIVULGAÇÃO


