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Nova 
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terá 1ª Feira 
do Livro 

neste mês
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motoristas sobre 
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Funrural: lutar ou aceitar?

Duplicação de trecho de 33 quilômetros 
da BR-376 entra na etapa final

***

POLICIAL: Mulher é presa em Nova Esperança ao tentar 
entrar na cadeia com droga escondida no cabelo. PÁG. 3

OPINIÃO
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Sem ovos de 
Páscoa

PINGOS E 
RESPINGOS

Mulheres assumem 
Paróquias em 
Portugal!
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EDITORIAL

Cidadania 
e justiça
PÁG. 2

“Cidadania e 
Justiça também 

se aprendem 
na escola” será 
realizado pelo 
segundo ano 
consecutivo

O programa surgiu da 
constatação dos dirigentes 
da AMB (Associação dos 
Magistrados Brasileiros), 
sobre o desconhecimento 

de grande parte da 
população das atribuições 
e funcionamento do Poder 

Judiciário.

NOVA ESPERANÇA

Fotos: Alex Fernandes França Alex Fernandes França

PÁG. 7

A juíza de Direito, Ana Lúcia Penhalbel de Moraes, está 
muito otimista com o segundo ano da realização do 
Programa "Cidadania e Justiça Também se Aprendem 
na Escola".
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A Páscoa 2017 chegou e neste ano, veio 
com menos lançamentos de ovos de choco-
late devido à queda no consumo em razão 
da retração econômica.

A Associação Brasileira da Indústria de 
Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e De-
rivados (Abicab) aposta na tradição do bra-
sileiro de dar ovos de presente para reverter 
a queda expressiva de vendas em 2016, ano 
descrito pelo setor como “difícil”.

De acordo com a Abicab, apesar dessa di-
minuição no número de lançamentos, houve 
maior diversificação de produtos para aten-
der à demanda do consumidor, com ovos 
de variados tamanhos e faixa de preço mais 
ampla para atender a todos os bolsos. E nos 
lançamentos, as fabricantes optaram por 
misturar novos produtos aos tradicionais.

Mas o que é a páscoa? A páscoa é uma 
festa religiosa, a verdadeira páscoa repre-
sentava a libertação do povo de Deus de en-
tão: o povo hebreu, da escravidão do Egito. 
E apontava para Jesus o cordeiro de Deus 
que viria para nos libertar da escravidão do 
pecado. Era uma data fixa, Levítico 23:5 no 
mês primeiro, aos catorze do mês, no cre-
púsculo da tarde, é a Páscoa do SENHOR.

Não era no domingo, era uma data fixa. 
Um cordeiro era morto e a carne era comida 
com ervas amargas. E o fermento era total-
mente retirado das casas. O hábito de dar 
ovos de verdade vem da tradição pagã, por-
que cultuavam o início da vida. Os chineses 
e os povos do Mediterrâneo também tinham 
como hábito dar ovos uns aos outros para 
deixá-los coloridos, os ovos eram cozidos 
com beterrabas.

E a história do coelho? Vem de uma ou-
tra tradição pagã um culto a fertilidade. Os 
pagãos celebravam Ostera, a deusa da pri-
mavera, simbolizada por uma mulher que 
segurava um ovo em sua mão e observava 
um coelho, representante da fertilidade, pu-
lando alegremente ao redor de seus pés. O 
hábito de trocar ovos de chocolate surgiu na 
França. Antes disso, eram usados ovos de 
galinha para celebrar a data.

Voltando ao chocolate, segundo dados 
da Abicab, o Brasil caiu de posição em rela-
ção ao consumo per capita de chocolate no 
mundo, de 3º para 5º lugar, mas mantendo 
o mesmo patamar do ano passado de 2,5 kg/
ano. Nosso país se posiciona atrás dos Esta-
dos Unidos, Alemanha, Reino Unido, Rússia 
e China.

Nesta Páscoa atípica, talvez falte o di-
nheiro para a compra de ovos de chocolate, 
porém é gratuito o maior significado da Pás-
coa: Jesus. Ele não é um mero coadjuvante, 
Ele é retratado como o Cordeiro de Deus, 
que entregou a sua vida por mim e por você. 
Portanto, gratuitamente, quando o mundo 
comemora (mesmo que não seja na data 
real) o Seu Sacrifício, a Sua Morte e a Sua 
Ressurreição, aceite esse como o melhor e 
maior presente de Páscoa.

Dr. Luiz Carlos Marques Arnaut 
OAB 24.889 - PR
Fone: (44) 3026-6680
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“No dia seguinte viu João Batista a Jesus e 
disse: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado 

do mundo”. João 1:29 – Bíblia Sagrada

***

Sem ovos de Páscoa

Faça o download da edição completa 
no site jornalnoroeste.com

DESDE MAIO DE 1995

***

Teve início esta semana à 2ª edição denominado Proje-
to Justiça e Cidadania também se aprendem na escola. Este 
ano o Projeto estará voltado também para a inserção no meio 
escolar de exemplos de vida transformadores de realidades 
sociais. 

É sabido que muitos, sejam adultos ou crianças, se esco-
ram no contexto social em que foram gerados para justifi-
car, via de regra, a vida toda, os fracassos e revezes sofridos. 
Atribuem, portanto culpa ao destino ou às dificuldades no 
seio familiar, com vínculos enfraquecidos pelos mais va-
riados fatores, como por exemplo, pobreza, vícios dos pais 
(dependência química e alcoolismo), falta de oportunidades 
na vida, entre outros. É fato que estas situações podem gerar 
um desvirtuamento da conduta, ofuscando portanto,  a vi-
são de um universo pessoal melhor e consequentemente de  
um futuro melhor. Em meio a tantas dificuldades entra um 
fator importante: “resiliência” – pequenina palavra que fora 
inicialmente empregada na Física e que ganhou importância 
ao definir a capacidade de se recobrar facilmente ou se adap-
tar à má sorte ou mudanças repentinas e radicais. Todos os 
dias somos colocados à prova e dificuldades se apresentam 
em nosso viver. Vencer obstáculos e se superar a cada dia é 
o lema. 

O Programa foi formatado pela AMB – Associação dos 
Magistrados Brasileiros e encabeçado na cidade pela drª 
Ana Lucia Penhalbel Moraes, titular do Juizado Especial 
Cível busca conscientizar professores e alunos, alcançando 
também pais e responsáveis sobre direitos e deveres, como 
exercê-los, informando a estrutura do Poder Judiciário, do 
Ministério Público, da Defensoria Pública e demais serviços 
judiciários.

A sociedade carece de exemplos positivos e a realidade 
brasileira, com raras exceções, caminha na contramão do que 
é reto. íntegro e probo. O conceito de o brasileiro dar para 
tudo um “jeitinho” precisa se desincorporar da nossa cultura. 
O que é certo é o que deve ser feito e isso por si só já basta. 

 Recentemente escrevi um editorial que foi publicado 
neste periódico sob o título: A corrupção e sua raiz no Brasil 
Colônia. Na ocasião promovi uma reflexão sobre o contur-
bado momento econômico e político em que vivemos, onde 
impera a escassez de exemplos positivos. Existe um descon-
tentamento generalizado do povo por conta dos escândalos 
de corrupção, mal que assola este país desde os tempos do 
Brasil Colônia.  Logo no descobrimento do Brasil, a coroa 
portuguesa não queria viver aqui, mas também não estava 
disposta a abrir mão de um país de extensões continentais. 
O que fez então? Delegou a função administrativa a outras 
pessoas, em ocupar a terra, organizando as instituições por 
aqui.   O fidalgo português não viria para um país estranho 
sem quaisquer vantagens. Para que isto ocorresse, a coroa 
teve que agir de maneira permissiva: “Tudo pode, tudo está 
liberado”. Separados pelo Oceano Atlântico, o cenário propí-
cio para corrupção estava desenhado. A ideia de poder se as-
sociava à pessoa. Mesmo que a corrupção não seja um flagelo 
apenas do Brasil, a formação política e cultural se formou em 
torno dela. A corrupção atual tem relação direta com as nos-
sas raízes coloniais e encontrou aqui, a partir do seu litoral 
até adentrar nos mais longínquos rincões, terreno fértil para 
se alastrar.  A escória de Portugal composta por marginais de 
todas as espécies, também estava entre os que aqui vieram 
tentar uma nova vida, mas com o mal da corrupção enraiza-
do em suas sórdidas maneiras de viver.

Há jeito para o Brasil? Acredito que sim. Através de uma 
formação de uma nova identidade como povo e uma radical 
mudança cultural na maneira como se encara a vida, exista 
sim, jeito de transformar este quadro. Vamos começar em 
nós e servir de estímulos positivos às crianças e adolescen-
tes de hoje, que no futuro vão ocupar os mais diversos car-
gos e funções na sociedade. Elementos da pedagogia e bons 
exemplos de superação são a base do Projeto. Que Deus nos 
abençoe!

Alex Fernandes França é Administrador de Empresas, 
Teólogo, Diretor do Jornal Noroeste, Membro da Associação 
dos Cronistas do Estado do Paraná e Estudante de História.

Cidadania e justiça

"Não é possível refazer este país, democratizá-
lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes 

brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo 
o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha 

não transformar a sociedade, sem ela tampouco a 
sociedade muda." – Paulo Freire (1921-1997) 

Sabidamente estamos vivendo em uma época caracterizada 
pela extrema tendência de virtualização das relações, com a in-
tensificação da influência das redes sociais e da internet como um 
todo, o que se reflete também no âmbito profissional e nas demais 
áreas da sociedade. 

Como prova disso, atualmente é difícil encontrar alguém que 
não tenha ao menos uma conta ativa em rede social ou e-mail. 
Empresas e Instituições vêm exigindo inclusive o cadastro de cur-
rículo na Plataforma Lattes e analisando perfis através do Face-
book, Linkedin e várias outras ferramentas disponibilizadas pelo 
mundo virtual. Profissionais e empresas divulgam o seu trabalho 
através de páginas na internet, alcançando assim um público sele-
cionado de potenciais clientes. 

O mundo mudou, isso é fato!
Diante de tais transformações sociais, algumas prefeituras 

vêm realizando a divulgação dos seus atos públicos através dos 
inúmeros mecanismos ofertados pela internet, dentre os quais, 
sites, páginas em redes sociais e blogs, objetivando assim se atua-
lizar frente a este fenômeno da virtualização.

E não há problema algum nisso. 
A preocupação é quando o Poder Público passa a divulgar os 

seus atos públicos exclusivamente através dos meios virtuais. 
Neste âmbito, a jurista e presidente do Supremo Tribunal Fe-

deral, Ministra Carmen Lúcia, em sua obra Princípios Constitu-
cionais da Administração Pública (Belo Horizonte, MG: Del Rey, 
1994) ressalta que as novas tecnologias cumprem importante pa-
pel na divulgação dos atos públicos, advertindo, contudo, que tais 
ferramentas não podem ser utilizadas no lugar da publicação no 
órgão oficial e através de jornal impresso. 

Ao se restringir a divulgação de atos públicos ao âmbito vir-
tual, afronta-se gravemente o Princípio Constitucional da Publi-
cidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, sen-
do este um requisito inerente ao Estado Democrático de Direito, 
devendo a Administração Pública zelar pela máxima visibilidade 
dos seus atos, em observância também ao Princípio da Eficiência. 

O critério norteador para se aferir se o Princípio da Publici-
dade, em seu conteúdo otimizador e na sua máxima efetividade, 
foi atendido é o do cumprimento de sua finalidade: isto é, se ao 
público-alvo, ao conjunto dos interessados foi garantida ciência e 
acesso facilitado aos atos e informações do Poder Público, com ra-
zoável margem de certeza. Ou seja, uma garantia aos cidadãos de 
que os atos estatais serão plenamente cognoscíveis e controláveis. 

E qual a margem de certeza que existe em uma publicidade 
que pode ser facilmente removida ou alterada, mesmo após di-
vulgada? É exatamente isso que ocorre no caso das divulgações 
feitas exclusivamente pelo âmbito virtual, acarretando assim uma 
grande insegurança jurídica, fugindo totalmente do controle da 
população e dos órgãos fiscalizadores. 

Sendo assim, a jurisprudência dos mais diversos tribunais pá-
trios tem considerado insuficiente, à luz desse conteúdo garantís-
tico do Princípio da Publicidade, a divulgação dos atos públicos 
pela simples disponibilização em sites ou outros meios virtuais, 
formas essas consideradas subsidiárias da publicação oficial exi-
gida. 

Com base nesse raciocínio, a divulgação dos atos públicos 
apenas pelo meio virtual é diametralmente oposta à idéia do Prin-
cípio da Publicidade como meio de otimização, tendo assim o 
efeito de restringir, e não o efeito de ampliar, o grau de publicida-
de, acessibilidade, conhecimento, e consequentemente, de trans-
parência dos atos da Administração Pública. 

Por fim, merece também destaque que está em pleno vigor no 
Estado do Paraná a Lei Estadual da Transparência, cujos termos 
foram estendidos aos municípios, estabelecendo que as prefeitu-
ras paranaenses, câmaras de vereadores e empresas públicas mu-
nicipais deverão divulgar todos os seus atos utilizando veículos de 
mídia impressa.  

Ou seja, acaso o Poder Público deixe de realizar a divulgação 
dos seus atos através dos jornais impressos, consequentemente 
restará configurada uma grave violação à própria literalidade da 
lei. 

A transparência dos atos 
públicos na mídia impressa

***
Gabriel Carneiro de Souza - OAB/PR 74.045

Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. 
Contato: (44) 99700-1248

E qual a margem de certeza que 
existe em uma publicidade que 

pode ser facilmente removida ou 
alterada, mesmo após divulgada? 



www.jornalnoroeste.com Quinta-feira, 13 de abril de 2017

GERAL - 3JORNAL NOROESTE

Nova Esperança
Ela foi autuada em flagrante 
e teria tentado dissuadir a 
polícia sobre a quantidade 

e origem da droga.

Opinião do Blog
Mulheres assumem Paróquias 

em Portugal!

Há pouco tempo, comentei 
nesta coluna, que o Papa Francisco 
disse que estava faltando padres nas 
comunidades católicas  e que ele não 
tinha objeção de que  homens casa-
dos pudessem tornar  padres. Ai eu 
comentei o porque não aproveitar 
tantas freiras, competentes, já to-
talmente engajadas com a formação 
religiosa para celebrarem missas? 
Pois é. Em Portugal, país com 10 
milhões de habitantes, 88% de ca-
tólicos, onde este blog tem mais de 
mil seguidores brasileiros, acaba de 
vir a  notícia que na Comunidade de  
Carrapatelo, um grupo de 16 laicos 
( 8 homens e 8 mulheres ) foram 
designados pelo padre Manuel José, 
responsável por diversas Paróquias, 
para ajudá-lo a manter as tradições 
religiosas. Na ausência do padre, 
o grupo designou Claudia Rocha 
(foto), 31, assistente social divorcia-
da, sem filhos,  para que fizesse a ce-
lebração. Vestida de preto, maquia-
gem discreta, sapato de salto ( não 
tão alto ), Smartphone e bolsa no 
banco, Cláudia foi ao púlpito fazer 
a celebração da Santa Missa. Igreja 
lotada, auxiliada pelos demais com-
panheiros, Claudia celebrou a missa 
com uma tal desenvoltura e conhe-
cimento que deixou os presentes e 
a imprensa internacional que estava 
no local boquiabertos. Deu comu-
nhão com hóstias benzidas por um 
padre, no ritual não bebeu o vinho 
que simboliza o sangue e na liturgia 
falou da importância da mulher, do 
homem e  da família na sociedade 
com bases fundamentadas na Bíblia. 
Ao terminar a solenidade Cláudia 
foi aplaudida em pé pelos presentes 
e muitas entrevistas em vários idio-
mas. Ao tomar conhecimento do 

acontecido, o padre Manuel José es-
tava super satisfeito, pois ele mesmo 
via em Cláudia, um grande potencial 
para a Igreja e não via  o porque não 
aproveitar nas comunidades, ho-
mens e mulheres, com conhecimen-
tos da vida e importância de Jesus 
Cristo entre nós, para evangelizar.É 
uma nova tendência, que expressa 
a realidade do mundo moderno e 
que o Vaticano ainda teima em não 
aceitar, pois entende que isso poderá 
banalizar o catolicismo. 

R$ 1,8 bilhão é o custo dos par-
lamentares para aprovação da Re-
forma da Previdência!

Depois de ter cortado vários bi-
lhões de reais nas emendas dos par-
lamentares em março último, o pre-
sidente Temer sentiu que a Reforma 
da Previdência somente poderia ser 
votada favorável ao governo se libe-
rasse um grande volume de dinhei-
ro, principalmente para os aliados. 
Com isso, R$ 1 bilhão serão dispo-
nibilizados já aos parlamentares e R$ 
800 milhões em maio. Por meio de 
nota, o Tesouro Nacional confirmou 
a antecipação de verbas para os par-
lamentares  e que tais despesas estão 
em consonância com o governo fede-
ral. O governo Temer antecipou esse 
acerto com os parlamentares porque 
segundo pesquisa, no momento, a 
Reforma da Previdência como está, 
tem apenas 100 votos a favor e  273  
parlamentares que já manifestaram 
contrários. Esse é um problema sé-
rio no Brasil porque mostra que o 
parlamentar está preocupado com o 
seu bolso, engordar o seu capital e o 
povão que o elegeu, que se exploda! 
Em 2018, se eu não me reeleger, já fiz 
meu pé de meia!

Ensino Fundamental com alfa-
betização mais cedo

O Ministério da Educação 
(MEC) apresentou recentemente 
plano para a modernizar ensino fun-
damental com bases que deverão ser 
adotadas por escola públicas e priva-
das. A sua proposta foi apresentada 
para a nova Base Nacional Comum 
Curricular e traz o que deve ser en-
sinado até o fim do ensino funda-
mental e tem como a principal novi-
dade a previsão de que  as crianças 
deverão aprender ler e escrever um 

ano mais cedo ( até o segundo, com 
7 anos ) e que terão aulas de mate-
mática com conteúdos  de estatísti-
ca e probabilidade desde o primeiro 
ano. Aos 7 anos ( que corresponde ao 
segundo do ensino fundamental ),as 
crianças devem saber escrever bi-
lhetes, cartas, e-mails e outras men-
sagens no ambiente digital. Devem 
saber ler com autonomia e fluência, 
em voz alta ou em silêncio. O Ensi-
no Fundamental vai do 1º ano  até o  
9º ano. A aprovação do projeto  para 
entrar em vigor depende do Conse-
lho Nacional de Educação, que com 
certeza não irá colocar objeções  pois 
o  governo quer  a implantação ple-
na em 2019, com renovação de livros 
didáticos e treinamentos dos profes-
sores. Como sempre acontece, tais 
mudanças geram críticas e muitas 
vezes fundamentadas, como é o caso 
da mudança no Ensino Fundamen-
tal, uma vez que nenhuma entidade 
da área foi consultada para opinar.

Depressão
É um distúrbio psiquiátrico, afe-

tivo que acompanha a humanidade ( 
hoje já são 350 milhões  de depressi-
vos em todo o mundo ). Na realida-
de, depressão não seria apenas uma 
doença, mas sim um síndrome, pois 
envolve fatores e doenças  das mais 
variadas.  Muitas pessoas acreditam 
que a depressão tem cura. A cura é 
difícil. Podemos sim, através de uma 
terapia multidisciplinar, melhorar as 
condições de vida de um paciente 
depressivo. O assunto depressão, é 
bem mais amplo  que a nossa abor-
dagem, todavia, aqui nesta coluna, 
estamos chamando a atenção para 
um assunto de extrema gravidade 
que  praticamente faz parte da histó-
ria da humanidade.  O pintor holan-
dês Vincent van Gogh, com certeza, 
um dos maiores aristas da pintura em 
quadros, telas, etc., tinha um depres-
são severa e não suportou a doença e 
acabou suicidando. Um de seus qua-
dros bastante famoso, simbolizando 
ele mesmo com a doença, trata-se de 
um homem sentado numa cadeira, 
com as duas mãos no rosto, cabisbai-
xo, e os cotovelos apoiados nas coxas. 

Causas
Segundo os cientistas, há uma 

evidência de alteração no cérebro 
do indivíduo deprimido com relação 
aos neuro transmissores (serotoni-
na, noradrenalina,dopamina), subs-
tâncias que transmitem os impulsos 
nervosos para as células. Fatores , 
ambientais, também são tidos como 
causa de depressão. Alterações hor-
monais também podem provocar 
depressão como é o caso da depres-
são pós parto. Há também outras 
doenças que contribuem para o es-
tado depressivo como o Câncer, Al-
zheimer, Parkinson, etc. Em idosos, 

adolescentes, enfim  dentro de seus 
parâmetros de vida, por diversas 
causas a depressão pode estar pre-
sente  pelo estresse, solidão, ansie-
dade, angústia, sentir rejeitado por 
alguma causa, separação dos pais, 
problemas de escolas, transtorno ob-
sessivo compulsivo, etc. É maior no 
sexo feminino.

Sintomas
1) Pessoa negativista, nada está 

bom; 2) Sempre falando que prefere 
a morte; 3) Sempre desinteressada 
pela vida; 4) Às vezes come muito, 
às vezes como pouco: 5)Chora por 
qualquer motivo; 6) Pessoas com 
ansiedade, angústia;7) Preferem dor-
mir e ficarem  isoladas.

Tratamento
1) Medicamento - O contingen-

te de medicamentos antidepressivos 
talvez seja igual ou maior que os 
antibióticos, o que já nos alerta para 
dizer que o tratamento da depressão 
ainda é  cheio de dúvidas. Cabe ao 
Psiquiatra estudar a melhor medi-
cação para cada caso.  2) Atividade 
Física;3) Eletroconvulsoterapia; 4)
Estimulação Magnética Transcra-
niana Repetitiva; 5) Psicoterapia; 6) 
Suplementos de Alimentos. Como se 
nota, há necessidade de uma equipe 
multidisciplinar para que um pa-
ciente deprimido tenha melhores 
condições de vida.

Coisas do Cotidiano
• A todos leitores desta coluna, 

Feliz Páscoa; Happy  Easter (Inglês); 
Joyeuses Pâques ( Francês ); Felices  
Pascuas ( Espanhol ); Buona Pasqua ( 
Italiano ); Schöne Ostern (Alemão );

• Seleção no topo da FIFA - De-
pois de 7 anos e passando até humi-
lhação, a seleção brasileira de fute-
bol voltou ao lugar de onde nunca 
deveria ter saído, ou seja, o topo do 
ranking da FIFA, graças as nove vi-
tórias consecutivas  e a classificação 
antecipada para  a Copa do Mundo 
de 2018, na Rússia. A nova classifi-
cação é: 1º Brasil; 2º Argentina; 3º 
Alemanha; 4º Chile; 5º Colômbia. O 
sucesso de tudo isso devemos ao téc-
nico Tite que soube comandar e es-
tabelecer um esquema de jogo para a 
nossa seleção bastante renovada;

• Muitas pessoas cumprimentan-
do esta coluna pela ideia da forma-
ção de grupos de vizinhos para usar 
o  whatsapp contra o crime e a favor 
da segurança. Estou sabendo que 
cerca de seis grupos já foram criados 
na cidade. É uma forma simples de 
ajudar uns aos outros e também a 
polícia para prender bandidos; 

• Afinal, quando se usa trás ( 
com acento e "s" ) e traz ( com  a le-
tra "z" )? Na linguagem falada não há 
diferença, mas na escrita tem e mui-
to.  Trás, atrás, detrás,   tem o mesmo 
significado com a função de advérbio 
de lugar. Vem sempre acompanhado 
de uma preposição. Ex.: quem está 
por trás disso? O menino guardou a 
mala atrás da porta. Há um terreno 
baldio detrás daquela casa. Já traz,  
do verbo trazer, tem o mesmo signi-
ficado de conduzir, transportar, ofe-
recer, etc. Ex.: ele sempre traz ideias 
novas. Fama não traz felicidade. 
Como se vê, traz está conjugado na 
terceira pessoa do singular do pre-
sente do indicativo do verbo trazer 
ou na  primeira pessoa do singular 
do imperativo do mesmo verbo;

• Na semana passada brasileiros 
em visita a Buenos Aires tiveram que 
enfrentar um greve geral no país de 
24 horas. Portas fechadas, lixos entu-
lhados nas ruas, um odor fétido pela 
cidade, nada funcionado. Foi terrí-
vel! A greve foi contra as austerida-
des  do  governo Maurício Macri  que 
insiste em congelar os salários;

• Pressionado pela sociedade, 
presidente Temer vai recuar e vai 
aceitar mudanças na Lei da Previ-
dência. Como os nossos políticos são 
uns vendilhões, nada melhor que a 
união popular;

• Jornal Gazeta do Povo, tradi-
cional jornal paranaense e brasileiro, 
vai sofrer uma mudança radical. Se-
manalmente haverá um revista sobre 
os mais variados  fatos e diariamen-
te pela internet, você vai encontrar 
tudo aquilo que o jornal oferecia. 
Para que isso aconteça, o jornal in-
vestiu 23 milhões de reais. Vamos 
torcer para que dê certo;

• Medida Provisória poderá 
proibir a renovação de contratos das 
concessionárias das rodovias  com 

pedágios  no Brasil. O Paraná pode-
rá sofrer com tal decisão  caso essa 
medida seja  aprovada, pois é grande 
os investimentos das concessioná-
rias em nosso Estado; 

• O jovem jogador argentino 
Paulo Dybala, 23, foi o dono do 
jogo, Juventus 3 x Barcelona 0, pela 
Liga dos Campeões. Na próxima se-
mana, o jogo de volta será em Bar-
celona; 

• Duas jovens evangélicas do 
Colégio Gastão Vidigal de Maringá, 
pediram auxílio da polícia para que 
a diretora do Colégio permitisse a 
entradas das duas jovens de saias. 
As normas do Colégio não permite 
o uso de saia em seu uniforme. Aon-
de vamos parar! Na minha época de 
escola isso não acontecia mesmo! 

• Que violência com o passagei-
ro dentro de um avião da United. 
Tudo porque as leis americanas  da 
aviação permitem que a empresa 
possa retirar até quatro passagei-
ros se necessário for. Desumano 
o que fizeram arrastando o passa-
geiro pelo corredor da aeronave. A 
sensação que me dá é que nós não  
evoluímos nada e continuamos  tos-
cos  como os homens  das  cavernas. 
Basta que a empresa não vendesse os 
quatro lugares e pronto;

Domingo de Páscoa e Ovo de 
Páscoa

Também chamado de Domingo 
da Ressurreição, é uma festividade 
religiosa dos católicos que celebra 
a ressurreição de Jesus Cristo, ocor-
rido três dias depois de sua crucifi-
cação no Calvário, conforme consta 
no Novo Testamento.  É a principal 
celebração litúrgico católica anual-
mente. Quanto ao Ovo de Páscoa, 
o ovo é o símbolo do nascimento e 
da vida. Antigamente, usavam pe-
gar ovos de galinha, pintá-los com 
as mais diferentes cores e muitos 
até com a imagem de Cristo e trocá-
-los com os amigos, vizinhanças.  O 
costume de ovos de chocolate foi 
trazido pelos  confeiteiros franceses 
já no século XVIII. Hoje, os ovos de 
páscoa tem seu interior, balas, ovos 
pequenos de chocolate para serem 
distribuídos.

ENTRELINHAS
***O jornal o Estado de São Paulo divulgou a lista do ministro Fachin, envolvendo uma cambada de bandidos, ladrões e 
outras coisas mais, liderados por 9 ministros do governo Temer, 29 senadores e mais 42  deputados federais, 3 governadores, 
de quase todos os partidos como  PP, PMDB, PSDB, PT, PSD, DEM, PSB, etc. Temer só não foi incluído nessa malvada lista 
porque Rodrigo Janot quis evitar o caos nacional.  Às vezes eu fico imaginando que mais uma vez na minha vida vou  pagar 
imposto de renda ( fora o que já paguei na fonte ), para sustentar esse  bando de abutres que roubam escandalosamente  o 
país, sem dó e sem piedade. E é esse mesmo grupo quer lista fechada para as eleições de 2018. Por que a polícia bate em quem 
rouba um CD e esses malandros que roubam milhões não podem apanhar da polícia federal? Enquanto não metermos a 
borracha nesses vagabundos, a coisa não vai.*** Quando eu vejo Aécio Neves, Romero Jucá, Renan Calheiros, José Dirceu, 
Eliseu Padilha, José Serra e tantos outros falando "abobrinha", é de se perguntar: quando é que ficaremos livres dessas ervas 
daninhas?***"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que Nele 
crêr não pereça, mas tenha a vida eterna"- Evangelho Segundo João 3:16 (Bíblia Sagrada).

Mulher é presa ao tentar entrar na 
cadeia com droga escondida no cabelo

De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher de 
25 anos foi detida quando iria visitar seu marido, que está  

preso na carceragem da delegacia de Nova Esperança.

Durante revista de ro-
tina, a jovem NFV, de 
25 anos, moradora em 

Nova Esperança acabou sendo 
presa ao tentar entrar na car-
ceragem para visitar seu mari-
do, com cerca de 1,1 grama de 
substância análoga à  cocaína.

 A droga estava envolta 
por um invólucro de plástico e 
amarrada a seu volumoso cabe-
lo. Ela foi autuada em flagrante 
e teria tentado dissuadir a polí-
cia sobre a quantidade e origem 
da droga.

 A interceptação aconteceu 
por volta das 09 horas da ma-
nhã, enquanto a suspeita estava 
sendo revistada, em um pro-
cedimento padrão pelo qual 
todos os visitantes de detentos 
são submetidos. O dia habitual 
de visitas é às quintas-feiras, 
porém, em virtude do feriado 
da próxima sexta-feira Santa, 
acabou sendo antecipada. 

De acordo com o delegado 
dr. Leandro Farnese Teixeira, 
que está à frente do caso, “a 
mulher já tem passagem pela 
Polícia com condenação de as-
sociação para o tráfico. O espo-
so dela já está há algum tempo 
por envolvimentos com roubos 
e drogas. Ela deverá responder 
de acordo com a Lei 11343, 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

chamada de nova lei de tóxicos 
que diz adquirir, vender, forne-
cer ou produzir drogas. A pena 
varia de 05 a 15 anos de prisão 
com aumento de 1/6 a 2/3 da 
pena”, explicou o delegado.

OPERAÇÃO BATE-GRA-
DE

Periodicamente é realizada 
uma operação chamada “bate-
-grade”, onde todos os presos 
e celas são revistados. O pente 
fino é feito de forma aleatória, 
sem datas pré-definidas.

As formas utilizadas na 
tentativa de evitar que objetos 
adentrem o interior das celas são 
várias. O delegado explicou que 
muitas vezes pode ser por meio 
da visita realizada por mulheres 
e estas esconderiam os produ-
tos dentro do canal vaginal. As 
mulheres que entram são revis-
tadas por uma agente feminina, 
ficam totalmente nuas, fazem o 
agachamento onde  verifica se 
nada cai, porém todas as pes-
soas são revistadas. Além disso 
existe também a questão dos 
alimentos que os familiares dos 
presos trazem para cá e às vezes 

Alex Fernandes França

A mulher de 25 anos foi presa na manhã de quarta-feira (12) portando a droga

Substância análoga à 
cocaína foi encontrada 
presa ao cabelo da acusada 

ficam camuflados. Tudo isto é 
revistado, mas nem sempre é 
possível detectar tudo, o que 
acaba passando e adentrando a 
carceragem e pode passar desa-
percebido. “As ações de vistoria 
continuam e os agentes estão 
atentos para coibir esse tipo de 
ação”, finalizou o delegado.
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SEGREDO DOS CAMPEÕES

Écomum muitas vezes, sentirmos a sensação de que 
não encontramos o caminho certo para subir ao 
pódio. O problema é que a maioria das pessoas tra-

balha muito e só alcança resultados medianos. Isso acon-
tece porque nós não trabalhamos com mente de campeão 
e, portanto, não alcançamos resultados de campeões.

Quem são os verdadeiros campeões?
São aquelas pessoas que traçam seus objetivos e os 

alcançam, independente do que aconteça no meio do ca-
minho. 

Muita gente pensa que a garra resolve tudo, ou que a 
dedicação é suficiente para fazer você chegar ao topo, ou 
que o comprometimento é fundamental para ter sucesso 
na vida. Mas nada disso, isoladamente, é suficiente para 
moldar um verdadeiro campeão. 

Os segredos para se fazer um campeão vão muito 
além disso, transcendem a todos os conceitos isolados e 
implicam em ter um modo de pensar voltado para a vitó-
ria, para o sucesso, o tempo inteiro.  

Para a maioria das pessoas, a visão de uma conquis-
ta é somente o momento do aplauso, mas, na verdade, 
a vitória é consequência de um objetivo bem definido e 
muito trabalho.

Quando você tem um objetivo bem definido, coloca 
toda a sua energia nele e o resultado dessa dedicação aca-
ba aparecendo de modo espetacular.

Existe uma história que conta:
“Um dia, seguiu o homem até sua casa e resolveu con-

versar com seu jardineiro para descobrir o segredo de rosas 
tão lindas, e o jardineiro explicou: 

– O segredo é escolher o botão mais bonito e depois cor-
tar fora todos os outros porque a roseira tem uma quanti-
dade limitada de seiva para os botões. Se eu deixar todos os 
botões, nenhum deles receberá a quantidade necessária de 
alimento para atingir todo o seu esplendor.”

É assim que funciona a mente de um campeão. Uma 
vez tendo definido seu objetivo, concentra suas energias 
no seu foco de ação. E então, com garra, determinação, 
uma estratégia clara, trabalho consistente e muita com-
petência superior, o campeão sobe ao lugar mais alto no 
pódio. 

Os vencedores também não perdem tempo com cri-
ses existenciais. Eles decidem, planejam e realizam.

Eles sabem que “querer não é poder”, mas sim, que 
“FAZER É PODER!” 

Você tem agido como um verdadeiro campeão?
Quais as distrações de hoje que lhe impede de subir 

ao pódio?
 

“Coaching” comigo!
@parezza | Master coach integral sistêmico

Avenida Rocha Pombo, 493 | telefone: 44 3252-4488

Essa semana, Velozes e 
Furiosos voltou ao ci-
nema pela oitava vez 

e apresentou um filme que 
atendeu muito bem a expec-
tativa de seus fãs.  Quando 
falamos em sequências, ge-
ralmente uma dúvida paira 
no ar, pois na grande maio-
ria das vezes é muito difícil 
manter o clima de novidade 
e surpresa do primeiro filme, 
mas isso não é impossível, 
como exemplo disso temos 
O Poderoso Chefão ou mes-
mo a franquia De Volta Para 
o Futuro. Sendo assim, toda 
sequencia traz a esperança de 
superação.

Após oito edições, Velozes 
e Furiosos tem demonstra-
do capacidade e criatividade 
para isso. Ostentando o título 
de principal franquia dos Es-
túdios da Universal, ganhou 
um bom investimento e car-
ta para a escolha de elenco. 
O diretor F. Gary Gray  teve 
liberdade e recursos de so-
bra para escolher muito bem 

quem gostaria de ter em seu 
novo projeto e investir pesa-
damente em efeitos especiais 
e inovação gráfica.  Soma-se a 
isso um roteiro leve que apre-
senta uma grande quantidade 
de piadas e provocações que 
levam o público fiel a esse 
tipo de filme à loucura.

Desde que chegou ao ci-
nema pela primeira vez em 
2001, Velozes e Furiosos 
construiu seu sucesso apre-
sentando filmes exagerados, 
que desafiam constantemen-
te as leis da física e que estão 
preocupados apenas com 
ação e velocidade. Todos es-
ses elementos são um prato 
cheio para que a crítica es-
pecializada malhe esse tipo 
de filme mais do que os fieis 
malham o Judas na Sexta-
-feira Santa (piada infame de 
Semana Santa – risos). Mas o 
público não está muito preo-
cupado com isso, de forma 
que a franquia Velozes e Fu-
riosos virou um máquina de 
fazer dinheiro e conquistou 

uma quantidade incalculável 
de fãs ao redor do mundo.

É impossível assistir a al-
guns dos filmes de Velozes 
e Furiosos e não lembrar de 
um dos grandes sucessos da 
década de 1990 Caçadores de 
Emoção, hoje a grande maio-

ria dos fãs da franquia sobre 
os carros velozes eram crian-
ças na época de Caçadores de 
Emoção e lembram do filme 
com nostalgia, talvez por isso, 
ver Velozes e Furiosos cheio 
de adrenalina e tramas aluci-
nantes seja algo tão envolven-

te e prazeroso.
O filme, que chega aos ci-

nemas, faz jus ao investimen-
to destinado a ele, Velozes e 
Furiosos 8 é um filme grande 
em muitos aspectos, pois con-
segue entregar ao público um 
pouco mais do que já apresen-
tou nos filmes anteriores, sem 
perder o charme dos carros 
de corrida que deixam mui-
ta gente babando. Boa parte 
disso é mérito do Vin Diesel, 
que não é apenas protagonis-
ta da série, mas também um 
dos principais nomes rela-
cionados à sua produção, ele 
soube empregar muito bem o 
dinheiro destinado à franquia 
conseguindo impor um ritmo 
digno dos blockbusters de 
ação que foram grandes su-
cessos no passado. 

Um destaque deve ser 
dado à presença de Charlize 
Theron, que interpreta a nova 
vilã da franquia. Após anos 
de esquecimento vimos The-
ron renascer das cinzas e re-
lacionar seu nome a grandes 
sucessos recentes de Holly-
wood, que acabaram conce-
dendo a ela um ar de musa 
dos filmes de ação da atuali-
dade. Mas surpresa de verda-
de foi constatar que a veterana 
Helen Mirren, ganhadora do 

Oscar e dona de uma reputa-
ção ilibada em Hollywood, se 
juntou ao elenco. Compete a 
ela uma das mais interessan-
tes reviravoltas da história.

Vamos à trama. Dom (Vin 
Diesel) e Letty (Michelle Ro-
driguez) aproveitam sua lua 
de mel em Havana quando, 
de forma súbita, aparece a 
vilã Cipher (Charlize The-
ron), que atrapalha os planos 
do casal. Ela encontra uma 
forma para chantagear Dom 
e fazê-lo trair seus amigos, 
passando a ajudá-la a obter 
ogivas nucleares. Tal situa-
ção faz com que Letty reúna 
os velhos companheiros para 
agora enfrentarem Cipher e, 
consequentemente, Dom.

Por que ver esse filme? 
Porque ele é pura diversão, 
algo que o torna um excelente 
filme para este feriado pro-
longado. Sua despretensão em 
ser um filme denso e artístico 
o torna altamente comercial, 
de fácil compreensão e desti-
nado ao público que gosta de 
ir ao cinema para curtir uma 
história legal, mirabolante e 
pouco comprometida com 
a realidade. É o típico filme 
para quem quer perder umas 
horas com pura diversão! Boa 
sessão!

PLANTÃODASEMANA

15/04 ATÉ 21/04

Rua Lord Lovat, 331 - Em frente à Rodoviária
Fone: 3252-2111

Pauta da 8ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

- REQUERIMENTOS:
1) Requerimento n°30/2017, de 

autoria da Vereadora Maria Isabel 
Cardoso Leal Escobar, requerem, 
após ouvido plenário, seja oficiado o 
Senhor Prefeito Municipal, solicitan-
do que informe essa Casa de Leis para 
fins de esclarecimento público, se a 
Administração dispõe de algum pro-
jeto para reforma em todos os setores 
(arquibancada, banheiros, campos, 
bar) do Estádio Municipal Francisco 
Zellerhoff Filho, em caso positivo de-
clive a data prevista para essa finalida-
de bem como o cronograma de obras, 
em caso negativo declive os motivos.

2) Requerimento n°31/2017, de 
autoria da Vereadora Maria Isabel 
Cardoso Leal Escobar, requerem, 
após ouvido plenário, seja oficiado 
o Senhor Prefeito Municipal, solici-
tando que informe essa Casa de Leis 
para fins de esclarecimento público, 
quanto a forma de repasse de dinhei-
ro público para a Liga de Futebol de 
Nova Esperança e a legalidade dessa 
transferência de valores para a entida-
de presidida por funcionário público 
municipal, requerendo ainda cópias 
das prestações de contas desses valo-
res dos últimos oito exercícios finan-
ceiros.

3) Requerimento n°32/2017, de 
autoria da Vereadora Maria Isabel 
Cardoso Leal Escobar, requerem, 
após ouvido plenário, seja oficiado o 
Senhor Prefeito Municipal, solicitan-
do que informe essa Casa de Leis para 
fins de esclarecimento público, qual a 
viabilidade de uma reformulação ur-
gente nas Leis:

- Lei 2512/2016, que dispõe sobre 
Planos de Cargos e Carreira e Remu-
neração dos Servidores públicos.

- Lei Complementar 2510/2016, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Ser-
vidores Públicos.

- Lei Complementar 2514/2016, 
que dispõe sobre o Regime Discipli-
nar dos Servidores, Sindicância e Pro-
cessos Administrativos.

- Lei 2515/2016, que dispõe so-
bre a Estrutura Organizacional dos 
Cargos em Comissão e Funções de 
Confiança da Administração Pública 
Municipal de Nova Esperança.

Solicita a revogação do Decreto 

4593/16 que aprova o Regulamento 
do processo de Avaliação de Desem-
penho dos Servidores pertencentes ao 
Quadro de servidores do Município 
de Nova Esperança, integrantes do 
Plano de Cargos, Carreira e Remu-
neração – PCCR, previsto na Lei nº. 
2.512/2016 de 23/03/2016.

4) Requerimento n°33/2017, de 
autoria da Vereadora Maria Isabel 
Cardoso Leal Escobar, requerem, 
após ouvido plenário, seja oficiado o 
Senhor Prefeito Municipal, solicitan-
do que informe essa Casa de Leis para 
fins de esclarecimento público, quais 
as ações a Administração tem tomado 
para incentivar os times de várzea do 
nosso município.

5) Requerimento n°34/2017, de 
autoria dos Vereadores Maria Isa-
bel Cardoso Leal Escobar e Carlos 
Roberto da Silva, requerem, após 
ouvido plenário, seja oficiado o Se-
nhor Prefeito Municipal, solicitan-
do que informe essa Casa de Leis 
para fins de esclarecimento público, 
esclarecimentos quanto a portaria 
13309/2017 e 13310/2017 publicada 
em 07/04/2017, onde altera o valor da 
função gratificada de FG-3 para FG-1.

6) Requerimento n°35/2017, de 
autoria do Vereador Carlos Rober-
to da Silva, requerem, após ouvido 
plenário, seja oficiado o Senhor Pre-
sidente da Câmara Municipal, que 
seja enviado um ofício a Polícia Mi-
litar solicitando rondas constantes em 
volta dos colégios, Costa Monteiro, 
São Vicente de Paula e Escola Cône-
go, de preferência do 12:30 ás 13:30 
e 17:15 ás 17:45, visto que os alunos 
que sendo abordados diariamente por 
pessoas que ficam no entorno das es-
colas.

- Projeto de lei dando entrada:
1) Projeto de Lei n° 15/2017, de 

autoria dos Vereadores Carlos Ro-
berto da Silva e Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, que institui no Calen-
dário Oficial do Município de Nova 
Esperança, a “Semana de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes”, e o dia 18 
de maio como o “Dia Municipal de 
Combate ao Abuso e à Exploração Se-
xual de Crianças e Adolescentes”, e dá 

outras providências.

- INDICAÇÕES:
1) Indicação n°61/2017 de autoria 

da Vereadora Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, requer, após a tramita-
ção regimental, que seja encaminhado 
ao Senhor Prefeito Municipal, a se-
guinte Indicação: solicitando reduto-
res de velocidades (quebra-molas) na 
Avenida Rocha Pombo esquina com 
a Rua Marechal Mascarenhas de Mo-
raes, justificando que ali há a existên-
cia da Escola Municipal Nice Braga.

2) Indicação n°62/2017 de autoria 
da Vereadora Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, requer, após a tramita-
ção regimental, que seja encaminha-
do ao Senhor Prefeito Municipal, a 
seguinte Indicação: solicitando redu-
tores de velocidades (quebra-molas) 
na Rua Bom Retiro, justificando que 
ali está havendo passagens de ônibus 
regularmente.

3) Indicação n°63/2017 de autoria 
da Vereadora Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, requer, após a tramita-
ção regimental, que seja encaminhado 
ao Senhor Prefeito Municipal, a se-
guinte Indicação: solicitando reduto-
res de velocidades (quebra-molas) na 
Rua Goiás.

4) Indicação n°64/2017 de autoria 
da Vereadora Maria Eunice Zacharias 
Zacarias, requer, após a tramitação 
regimental, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a seguinte 
Indicação: solicitando um agenda-
mento ao SENAC de Paranavaí, para 
disponibilizarem ao nosso municí-
pio a Carreta-Escola, com intuito de 
aprendizado, e capacitação para o 
mercado de trabalho de nossa popu-
lação.

5) Indicação n°65/2017 de autoria 
do Vereador Carlos Roberto da Silva, 
requer, após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando um redutor de velocida-
de (quebra-molas) na Rua na Rita de 
Cássia, próximo à entrada do CMEI 
Professora Maria Zenilda dos Santos 
Gregório.

6) Indicação n°66/2017 de autoria 
do Vereador Carlos Roberto da Silva, 
requer, após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando a troca da cobertura de 
Eternit por zinco do Pátio das Escolas: 
Filomena Monari Zanusso, Nice Bra-
ga e Vereador Jorge Faneco.

7) Indicação n°67/2017 de autoria 

do Vereador Carlos Roberto da Silva, 
requer, após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando a construção de um pátio 
coberto de zinco na Escola Municipal 
Ladislau Ban no Distrito de Barão de 
Lucena.

8) Indicação n°68/2017 de autoria 
do Vereador Carlos Roberto da Silva, 
requer, após a tramitação regimen-
tal, que seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a seguinte Indica-
ção: solicitando a instalação de uma 
cobertura entre a entrada do portão 
principal e as salas de aulas do CMEI 
Professora Maria Zenilda dos Santos 
Gregório.

9) Indicação n°69/2017 de autoria 
da Vereadora Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, requer, após a tramita-
ção regimental, que seja encaminha-
do ao Senhor Prefeito Municipal, a 
seguinte Indicação: solicitando que a 
Administração tome as devidas provi-
dências quanto a iluminação pública, 
pois algumas lâmpadas estão ficando 
acessas durante o dia.

10) Indicação n°70/2017 de auto-
ria da Vereadora Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, requer, após a tramita-
ção regimental, que seja encaminha-
do ao Senhor Prefeito Municipal, a 
seguinte Indicação: solicitando que a 
Administração tome as devidas provi-
dências para o término do asfalto na 
Rua Barão de Cerro Azul, em frente a 
entidade Ninho da Águia.

11) Indicação n°71/2017 de auto-
ria dos Vereadores Maurício Alexan-
dre Marin Gaona e Brayan Oliveira 
Pasquini, requerem, após a tramitação 
regimental, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a seguinte 
Indicação: solicitando que seja feita a 
manutenção no ginásio de esportes da 
Escola Jorge Faneco.

12) Indicação n°72/2017 de auto-
ria do Vereador Maurício Alexandre 
Marin Gaona, requer, após a tramita-
ção regimental, que seja encaminhado 
ao Senhor Prefeito Municipal, a se-
guinte Indicação: solicitando a cons-
trução de um redutor de velocidade 
na Rua Marins Alves Camargo esqui-
na com a Avenida Rocha Pombo.

13) Indicação n°73/2017 de auto-
ria do Vereador Maurício Alexandre 
Marin Gaona, requer, após a tramita-
ção regimental, que seja encaminhado 
ao Senhor Prefeito Municipal, a se-
guinte Indicação: solicitando que seja 
feita a remoção dos galhos secos das 
árvores e feitas as devidas podas.
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Movimento será 
maior a partir 

desta quinta-feira 

No domingo (16) é dia de Páscoa, data em que 
muitas pessoas aproveitam para viajar, aliás, é o 
feriado que mais leva pessoas às estradas durante 
todo o ano. Conforme dados da concessionária 
VIAPAR, empresa responsável pela administração 
de rodovias nas regiões Norte, Noroeste e Oeste do 
Paraná tem sido assim nesta época. A expectativa 
da empresa é que o fluxo de veículos aumente 20% 
em comparação com dias normais.

 Este acréscimo já deve ser notado a partir das 
17 horas desta quinta-feira (13), quando as pes-
soas começam a sair em viagem e na sexta-feira 
(14) pela manhã. “Um volume grande também é 
esperado para a tarde e noite de domingo, quando 
os usuários retornam para suas casas”, projetou 
o supervisor do Centro de Controle e Operações 
(CCO) da VIAPAR, Ronaldo Parpinelli. “É im-
portante que antes de pegar a estrada os motoris-
tas revisem os veículos e programem a viagem, 
fugindo dos horários com maior movimento. Eles 
também devem respeitar os limites de velocidade e 
a sinalização para evitar acidentes”.

 Acredita-se que rodovia mais movimentada 
será a BR-376, sentido Maringá/Paranavaí. Muitas 
pessoas devem aproveitar o feriadão para se deslo-
car até o extremo Noroeste do Estado, nos condo-
mínios de lazer às margens do rio Paraná. “Como 
já é de costume todo o efetivo da empresa estará 
de plantão para prestar o melhor atendimento ao 
usuário”, completou Parpinelli.

Detran orienta motoristas sobre 
imprevistos nas rodovias nos feriados

O Departamento de 
Trânsito do Paraná 
(Detran) orienta os 

motoristas que vão viajar nos 
próximos feriados como de-
vem enfrentar os imprevistos 
na pista e ainda alerta sobre a 
importância do planejamen-
to para garantir um desloca-
mento seguro.

“Além da revisão do veí-
culo e das condições físicas/
emocionais do condutor, 
para uma viagem segura é 
importante que o motorista 
faça um planejamento. Des-
sa forma, ele poderá garantir 
uma viagem mais tranquila, 
caso algo saia do esperado 
para ele e para todos que es-
tarão nas rodovias”, explica 
o diretor-geral do Detran, 
Marcos Traad. 

VERIFIQUE A LISTA 
- Antes de sair de casa é im-
portante o motorista garantir 
que está levando o Certifica-
do de Registro de Licencia-
mento de Veículo (CRLV) e 
Carteira Nacional de Habili-
tação, dentro da validade. 

Outro procedimento fun-
damental é levar o veículo a 
uma oficina para verificar as 
condições dos pneus, freio, 
lâmpadas e suspensão. O 
extintor dentro do prazo da 
validade, o cinto de seguran-
ça e o estepe também devem 
estar em ordem para serem 
utilizados.

MOTOCICLISTAS - As 
roupas de segurança para os 
motociclistas são fundamen-
tais em qualquer ocasião, seja 
para o dia a dia ou em uma 
viagem. As luvas, jaqueta, 
calça, bota e o capacete pro-
tegem e ajudam a reduzir o 
impacto em condições adver-
sas na pista. 

OBSTÁCULO NA PISTA 
- Ao se deparar com algum 
perigo ou obstáculo que pos-
sa atrapalhar os demais mo-
toristas como, por exemplo, 
um animal, tronco de árvore 
ou outro objeto na estrada, 

sinalize para os carros que 
vêm atrás, pois é bem prová-
vel que cruze a sua frente e 
você tenha que frear brusca-
mente. 

PISTA COM CHUVA – 
Quando chove a visibilidade 
do motorista pode ser redu-
zida, por isso é muito impor-
tante que nestas condições a 
atenção dos motoristas seja 
redobrada. Acenda imediata-
mente o farol, diminua a ve-
locidade e aumente a distân-
cia do carro da frente, nunca 
mude bruscamente a direção 
do carro e não freie repenti-

namente.

AJUDA - Pesquise e ano-
te numa agenda, o número 
do seguro ou então da con-
cessionária responsável pela 
rodovia caso venha precisar 
de algum tipo de suporte du-
rante o deslocamento.

Para acionamento dos 
Serviços de Emergência: 

190 – Polícia Militar;
191 – Polícia Rodoviária 

Federal;
192 – Samu;
193 – Siate;
194 - Polícia Rodoviária 

Estadual

Com aproximação dos feriados - Paixão de Cristo (14) e Tiradentes (21), muitas pessoas come-
çam a pensar em viajar. Por isso, o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) orienta como 
enfrentar imprevistos na pista e ainda alerta sobre a importância do planejamento para garantir 
um deslocamento seguro. 

Divulgação Detran PR

A expectativa da empresa 
é que o fluxo de veículos 

aumente 20% em comparação 
com dias normais

Funrural: lutar ou aceitar?

ARTIGO

No último dia 30 de março, quando eram abertos os portões da maior exposição agro-
pecuária do Estado do Paraná, a ExpoLondrina, feira que movimentou mais de R$ 400 
milhões em 2016, através de vários vértices do agronegócio; uma infeliz e prejudicial 

decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) tornava constitucional a cobrança do Funrural, 
contribuição previdenciária paga pelos produtores rurais, de mais de 2% sobre a sua receita 
bruta, sentenciando esse segmento, na mesma oportunidade, a um prejuízo de milhões, talvez 
bilhões de reais.

Não bastasse a reativação dessa cobrança tributária que afeta todo o campo, ainda há uma 
preocupação maior; os retroativos do período discutido nas referidas ações judiciais, somados 
a multas, juros e custas processuais, incluindo eventuais honorários advocatícios. Os prejuízos 
decorrentes de tal decisão não param de aumentar. São, até mesmo, parte do investimento em 
equipamentos, tecnologias, melhorias e produtos que seriam para comercialização na Expo-
Londrina, na edição do próximo ano. Agora, estão escorrendo pelos dedos. Entende o tamanho 
dos efeitos de tal decisão, caro leitor?

Se você buscar algumas informações sobre o tema, verá que os posicionamentos do Poder 
Judiciário sempre favoreceram o produtor rural, declarando a cobrança do Funrural inconsti-
tucional, em primeira e segunda instâncias (TRF-4ª Região). Apenas quando do Recurso Ex-
traordinário proposto junto ao STF é que o governo federal foi favorecido em detrimento do 
agronegócio. Mesmo no STF a disputa foi acirrada, sendo que a tese favorável ao poder público 
cobrador, venceu por 6 votos contra 5, que entenderem ser a referida norma descabida em 
nosso ordenamento.

Essa magra vitória dos tributos chama a atenção para sua verdadeira fundamentação: defen-
der a constitucionalidade e legalidade da cobrança proposta ou garantir uma gorda fatia finan-
ceira para que seja diminuído o rombo da Previdência Social? Não discordo que a Previdência 
está em frangalhos e necessita de uma reforma urgente, mas esta também tem que ser pensada 
cuidadosamente.

É hora de unir forças e lutar para que os efeitos negativos de tais medidas sejam minorados. 
Como parlamentar estadual, pretendo realizar uma audiência pública na Assembleia Legislativa 
do Paraná para, em conjunto com os representantes do segmento do agronegócio paranaense 
e demais pares do nosso Legislativo, avaliarmos possíveis soluções que amenizem os impactos 
danosos destas medidas. Temos que sensibilizar os poderes Executivo e Legislativo em Brasília. 
Neste sentido, vou propor que seja elaborado um projeto de lei federal para a implantação do 
refis do Funrural, remissão parcial dos últimos cinco anos e regra de transição para a efetiva 
cobrança do imposto.

Somos um país que tem no produtor rural e no agronegócio, como um todo, uma força 
motriz de desenvolvimento, geração de riquezas, empregos e divi-
sas, fundamentais para o equilíbrio econômico e social da nação. O 
momento pede união, bom senso e olhar voltado às soluções que 
sejam justas, viáveis e possíveis.

Seguem em ritmo intenso 
as obras de duplicação de 
33 quilômetros da BR-

376, entre Nova Esperança e 
Paranavaí. Um trecho de 15,6 
quilômetros já foi duplicado. O 
investimento total é de R$ 220 
milhões e a expectativa é de 
que até o final de 2017 os ou-
tros 17,4 quilômetros estejam 
concluídos. A obra vai benefi-
ciar diretamente cerca de 150 
mil paranaenses. 

O trecho entre Nova Espe-
rança e Paranavaí já tem nove 
viadutos e quatro passarelas 
prontos. Para serem abertos ao 
tráfego, ainda é preciso concluir 
as alças de acesso, que depen-
dem da finalização do processo 
de desapropriação. Também 
serão implantados seis retornos 
ao longo do trecho duplicado. 

Além de moradores da re-
gião, passam pela rodovia mo-
toristas como Abraão Amaro 
da Silva, de Ponta Porã, na 
estrada há 26 anos. Pela pri-
meira vez utilizando a BR-376 
duplicada, ele só tem elogios às 
rodovias paranaenses, na com-
paração com as estradas do es-
tado onde mora. “Lá de onde 
eu venho é pista simples e mais 
acabada e você tem que estar 
segurando no freio para não 
bater em buraco, não estourar 
um pneu”, explicou. 

RESPONSABILIDADE 
NAS ESTRADAS - Outro es-
treante na rodovia duplicada 
é o curitibano Roberto Carlos 
Macedo, motorista há 28 anos e 
que frequenta pouco o Noroes-

TIAGO AMARAL (PSB)
é deputado estadual do Paraná 

É hora de unir forças e lutar para que os efeitos 
negativos de tais medidas sejam minorados

Por: Tiago Amaral

Duplicação de trecho de 
33 quilômetros da BR-
376 entra na etapa final

O trecho entre Nova Esperança e Paranavaí já tem nove viadu-
tos e quatro passarelas prontos. Para serem abertos ao tráfe-
go, ainda é preciso concluir as alças de acesso, que dependem 
da finalização do processo de desapropriação. Também serão 
implantados seis retornos ao longo do trecho duplicado. 

te do Paraná. Macedo elogiou 
a renovação da BR-376, mas 
revelou uma preocupação. “As 
pessoas são muito irresponsá-
veis quanto à velocidade e im-
pacientes. Eu vejo muita gente 
com pressa e forçando ultra-
passar em local proibido”, aler-
tou. Para reforçar a segurança 
na rodovia, o projeto deste 
trecho prevê a instalação de 1,5 
mil novas placas de sinalização. 

O diretor-geral do Departa-
mento de Estradas de Rodagem 
do Paraná (DER-PR), Nelson 
Leal Junior, também alerta para 
a segurança. “Todas as rodovias 
do Paraná levam em conta esta 
questão da segurança e, junto 
com a fiscalização por parte das 
Polícias Rodoviárias, há traba-
lhos de prevenção e educação 
junto os motoristas.” 

ADITIVO - Estas melho-

rias na BR-376 fazem parte de 
um aditivo acertado pelo Go-
verno do Estado com a conces-
sionária Viapar, que administra 
o trecho. O contrato original 
previa apenas a duplicação de 
23 quilômetros entre Manda-
guaçu e Nova Esperança. Ago-
ra, estas duas obras somam R$ 
384 milhões em investimentos 
em dois anos de execução - são 
56 quilômetros de extensão, 19 
viadutos e sete passarelas. 

“O diálogo com as conces-
sionárias tem sido fundamental 
para ampliarmos as melhorias 
na infraestrutura paranaense 
e estas frentes de trabalho en-
tre Mandaguaçu e Paranavaí 
demonstram que este é o ca-
minho certo para recuperar 
nossas estradas”, resumiu o 
secretário estadual de Infraes-
trutura e Logística, José Richa 
Filho.
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Osvaldo Vidual

Nova Esperança 
terá 1ª Feira do 
Livro neste mês

O departamento de 
cultura do municí-
pio convida todos 

a participarem da FLINE – 
Feira do Livro de Nova Es-
perança. O evento fará parte 
do calendário anual de ativi-
dades culturais da cidade e 
pretende incentivar e desen-
volver o hábito da leitura nas 
crianças, jovens e adultos.

A primeira edição da 
FLINE acontecerá entre os 
dias 27 e 29 de abril na Casa 
da Cultura e deve contar 
com a presença da escritora 
e ilustradora Maria Cristi-
na Vieira que é de Maringá 
e fará contação de histórias 
nos horários definidos. Além 

de outras atrações como a 
participação da escritora e 
munícipe Patrícia Farnese, 
sorteio de livros, premiação 
para o melhor leitor e muito 
mais.

Também estarão dispos-
tos quiosques com exposição 
e venda de livros de literatu-
ra em geral – uma excelente 
oportunidade para quem 
gosta de manter a biblioteca 
de casa sempre atualizada.

“A FLINE é uma iniciati-
va para incentivar o hábito 
da leitura e também oferecer 
uma opção de lazer cultu-
ral para as famílias” destaca 
Roberta Martins, diretora da 
cultura de Nova Esperança.

CULTURA

Filha de Sandra e João 
Batista, a bela Regina 
Ferrarin é neta de 
Pilar e João Ferrarin 
(in memorian), família 
tradicional de Nova 
Esperança. Na foto, 
ela foi maquiada pela 
competente Michelle 
Malacrida, "expert" no 
assunto de beleza.
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Programa “Cidadania e Justiça 
também se aprendem na escola” 
será realizado pelo segundo ano 
consecutivo em Nova Esperança
O programa surgiu da constatação dos dirigentes da 
AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), sobre 
o desconhecimento da maior parte da população das 
atribuições e do funcionamento do Poder Judiciário.

Numa iniciativa coordena-
da pela juíza de Direito 
do Juizado Especial Cí-

vel de Nova Esperança, Ana Lúcia 
Penhalbel Moraes, pelo segundo 
ano consecutivo, o município terá 
o programa “Cidadania e Justiça 
também se aprendem na escola”.

Na tarde de terça-feira, 11 de 
abril, durante reunião no Salão 
do Júri da sede do Foro Regional 
de Nova Esperança, a magistrada 
apresentou a diretoras, coordena-
doras, equipe pedagógica e pro-
fessoras das escolas municipais 
participantes, além da imprensa e 
vereadores (Dirceu Trevisan – pre-
sidente da Câmara, Bel Cardoso, 
Carlos Roberto, Eurides Fernan-
des e Nice Zacarias) as diretrizes 
para os trabalhos na edição 2017.

Para o trabalho, os professores 
distribuem aos alunos duas car-
tilhas, uma com o tema Justiça e 
outra Cidadania. O material é pro-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

duzido pela Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB), após 
constatarem o desconhecimento 
da maior parte da população das 
atribuições e do funcionamento do 
Poder Judiciário brasileiro, ou seja, 
a sociedade sentia-se distante da 
Justiça por não conhecê-la.

Sobre o tema Justiça, o obje-
tivo do programa é conscientizar 
professores e alunos, alcançando 
também seus direitos e deveres, 
mostrando como exercê-los, in-
formando a estrutura e o funcio-
namento do Poder Judiciário, do 
Ministério Público, da Defensoria 
Pública, Conselho Tutelar e dos de-
mais servidores judiciários.

Já na questão Cidadania, as 
crianças aprendem a desenvolver 
valores como a solidariedade, e a 
consciência de seus direitos e de-
veres como cidadão brasileiro, a 
ética, moral e política contidas na 
Constituição Federal e demais dis-
positivos legais. 

“O Programa traz benefícios 
não apenas para a comunidade es-
colar, mas para toda a comunidade 
local. Por ser voltado à educação de 

alunos de 5º ano visando um me-
lhor esclarecimento destes sobre 
os direitos, deveres, competências 
do Poder Público, separação dos 
Poderes – Executivo, Legislativo 
e Judiciário, estabelecendo quais 
são os limites de atuação de cada 
um dos poderes públicos, visando 
principalmente dar início a criança 
ao processo de construção da cida-
dania. A partir deste momento, a 
criança se reconhece como cidadã 
e passa a ter atitudes de cidadania 
em prol da comunidade”, enfatizou 
a magistrada Ana Lúcia Penhalbel 
de Moraes.

Todo o programa é dividido 
em etapas, sendo a primeira a or-
ganização, motivação e multiplica-
ção através de reunião com equi-
pes pedagógicas, professores das 
escolas e demais participantes. Na 
segunda etapa são realizadas visitas 
dos alunos e professores ao Fórum, 
no entanto, desde o ano passado a 
juíza tem ido a cada uma das esco-
las participantes e falado com os 
alunos sobre os temas relacionados 
a justiça. Para esse segundo ano, a 
proposta da magistrada é que pes-

soas voluntárias que estudaram nas 
escolas participantes, falem sobre 
seus exemplos de vida. O progra-
ma ainda compreende a produção 
cultural, premiação e avaliação fi-
nal de todos os participantes para 
o aprimoramento no próximo ano.

A magistrada convidou a po-
pulação a participar do Justiça e 
Cidadania. “Esse projeto é desen-
volvido em todas as escolas da rede 
municipal e fica o convite para 
qualquer pessoa que tenha algum 
tipo de ligação sentimental com 
quaisquer das escolas públicas para 
que se torne também voluntário do 
projeto. Precisamos de pessoas que 
queiram participar contando a sua 
história e a construção da sua traje-
tória de vida, o que a escola fez para 
que se tornasse a pessoa que é hoje. 
O que se percebe atualmente é que 
além de valores e competências, 
falta para várias de nossas crianças 
a visão prática do exemplo, e para 
isso, muitas pessoas podem volun-
tariamente contribuir”, finalizou.

Pelo cronograma, nos meses 
de agosto e setembro, a juíza Ana 
Lúcia deverá visitar as escolas par-

ticipantes. O presidente da Câma-
ra Municipal de Nova Esperança, 
Dirceu Trevisan, manifestou que 
os alunos serão convidados a parti-
cipar de uma sessão e conhecer to-
dos os procedimentos regimentais 

da Casa. O Jornal Noroeste é par-
ceiro do Programa e além de di-
vulgar todas as etapas contribuirá 
também com palestras nas escolas. 
A previsão do término do trabalho 
é para final de outubro.

Muito otimista com o 
segundo ano de rea-
lização do Programa, 
a juíza Ana Lúcia 
Penhalbel de Moraes 
destacou, “o que se 
percebe é que falta 
para várias de nos-
sas crianças a visão 
prática do exemplo, 
e para isso, muitas 
pessoas podem 
voluntariamente 
contribuir”.

O programa foi apresentado na terça-feira, 11 de abril, a dire-
tores, equipe pedagógica, professores e demais participantes.

Fotos: Alex Fernandes França
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Guithembergue Astolphi Filho | Graduado em Direito, especialista em 
Agricultura Biodinâmica e mestrando em Agroecologia

“E das janelas desses quartos de pensão,    
Eu como vetor, tranquilo eu tento uma transmutação”.                                                                     

(Raul Santos Seixas, baiano de Quenguenhem)

***

TRANSMUTAÇÕES 
BIOLÓGICAS A BAIXA ENERGIA

Todos os seres vivos são receptores de uma Força ou 
Energia que atua sobre seus corpos materiais, impri-
mindo-lhes movimento. Essa Força vital parece ser 

proveniente do macrocosmo, dos corpos celestes do univer-
so a nossa volta (Sol, Lua, Planetas, Estrelas e Galáxias). O 
Sol, por exemplo, transmite luz e calor, como formas per-
ceptíveis dessa energia vital, mas muitas outras radiações 
cósmicas chegam imperceptíveis aos nossos sentidos, e nos 
nutrem à níveis orgânicos mais profundos, incluindo evi-
dentemente nosso psiquismo.

Muitos sábios da antiguidade, a exemplo dos alquimis-
tas, sabiam que os processos bioquímicos que ocorriam nos 
organismos eram regidos por esta Força vital, tornando os 
seres viventes capazes de transmutar um elemento em outro, 
ou seja, catalisar uma reação nuclear a nível celular a baixa 
energia. Assim, nos processos orgânicos, ocorriam determi-
nadas reações químicas, das quais formavam-se novas subs-
tâncias, a partir dos mesmos elementos originários em sua 
constituição. Este fenômeno foi chamado de transmutação 
biológica. Interessante notar que essa reação nuclear que 
ocorre nos organismos é similar à que ocorre numa bomba 
atômica. A grande diferença está na quantidade de energia 
empregada. Enquanto na bomba atômica uma energia mui-
to forte é empregada, na transmutação biológica ocorre uma 
reação bionuclear a baixa energia.

O pesquisador francês Louis Kervran, estudioso desse 
fenômeno há vários anos em experimentos com galinhas, 
verificou que após a supressão do elemento cálcio em sua 
ração, tais aves começaram botar ovos com casca mole. Ao 
alimentá-las com partículas de mica, rica em potássio, as ga-
linhas voltaram a pôr ovos de casca dura. Segundo ele, havia 
ocorrido uma transmutação do potássio em cálcio, através 
de uma reação nuclear a baixa energia, possível em organis-
mos vivos que funcionam a baixa temperatura (36 a 37ºC).

Muitos outros pesquisadores que estudaram a respeito 
da transmutação biológica, observaram que organismos 
mais simples (microrganismos, ervas daninhas, animais 
selvagens), bem como pessoas de hábitos simples, desen-
volviam em um grau máximo a capacidade de viver com 
pouco, transmutando-se sempre para suprir carências, en-
quanto organismos mais complexos, muito nutridos, res-
tringiam tal potencial. Em analogia com os  clássicos filmes 
do Star Wars, de George Lucas, notamos sempre as figuras 
simples dos guardiões da paz na galáxia, denominados Jedi. 
Eles eram experts em transmutação pela Força vital, e sem-
pre desejavam um ao outro: “ Que a Força esteja com você!”.

Geralmente, processos tecnológicos são violentos, arre-
batadores e forjados. São guiados por um tipo de energia in-
fra -sensível , como a eletricidade, o magnetismo e a energia 
atômica. Neste contexto foi possível, através da ciência, iso-
lar as forças do conjunto da natureza e torná-las úteis, sem 
conhecer sua essência, apenas seus efeitos, em sintonia com 
processos de destruição e morte. Dessa forma, a alta tecno-
logia produz com essas forças, um mundo virtualizado, uma 
grande ilusão ou Maya, de natureza inferior, afastando o ho-
mem de sua  natureza real.

Por seu turno, os processos biológicos são sutis, suaves, 
inteligentes e guiados pela Força vital, em uma sintonia com 
o universo e com uma energia responsável pela manifesta-
ção da vida em sua plenitude.

Eis o Cordeiro Perfeito!
ARTIGO

Os filhos de Israel 
passaram 430 anos 
no Egito e quase 

todo esse tempo debaixo 
de dura escravidão e sofri-
mento. Com tirania, foram 
sujeitados a trabalhos força-
dos e cercados pela morte o 
tempo todo. A vida debaixo 
desse jugo era muito amarga 
(Êxodo 1.14). 

Os israelitas não conhe-
ciam a liberdade. Eram es-
cravos, não podiam adorar 
o Deus verdadeiro e nem 
mesmo procriar, pois, por 
ordem do rei do Egito, as 
crianças do sexo masculino 
deveriam ser mortas ime-
diatamente após o parto (Êx 
1.15,16). 

Os filhos de Israel ge-
miam sob a servidão, mas 
YHWH, o eterno Deus, 
lembrou-se de sua aliança 
feita com Abraão, com Isa-
que e com Jacó e atentou 
para aquela situação (Êx 
2.24). Havia chegado a hora 
da libertação! 

Moisés foi levantado e, 
debaixo da mão do Todo-
-Poderoso, regressou ao 
Egito para confrontar, atra-
vés das pragas, Faraó e to-
dos os deuses do panteão 
egípcio e chamar o povo 
do SENHOR rumo à liber-
dade. A décima praga foi o 
golpe final. Através dela, o 
SENHOR executou “juízo 
sobre todos os deuses do 
Egito”. 

No limiar da libertação, 
foi instituída por Deus a 

Páscoa (Êxodo 12). Tratava-
-se de uma celebração fami-
liar onde o acompanhamen-
to era muito simples (ervas 
amargas, para lembrar da 
história amarga da escravi-
dão, e pães asmos, simboli-
zando a pressa para o novo 
começo) e o elemento prin-
cipal era um frágil cordeiro 
(ou um cabrito).

Os filhos de Israel deve-
riam escolher um cordei-
ro de um ano, sem defeito, 
assá-lo e consumi-lo por in-
teiro. No décimo quarto dia 
de Nisã, deveriam imolar o 
cordeiro e esfregar o sangue 
desse animal “em ambas 
as ombreiras e na verga da 
porta”.  A família que assim 
fizesse estaria protegida do 
anjo da morte que Deus en-
viaria para fazer justiça. “Pe-
sach”, o termo hebraico para 
Páscoa, significa “passar por 
cima” e retrata a imagem do 
Deus que protege e salva o 
seu povo da morte. 

Jesus Cristo foi traído, 
preso, morto e ressuscitado 
durante a celebração da Pás-
coa em Jerusalém. É curioso 
que no momento em que 
o sumo sacerdote estava 
amarrando o cordeiro que 
seria sacrificado na Páscoa, 
às nove horas da manhã, 
Jesus estava sendo pregado 
na cruz, do outro lado do 
murro. Mais tarde, enquan-
to o frágil animal era imo-
lado pelo sumo sacerdote, 
Jesus Cristo se entregava em 
sacrifício pelos pecados do 

povo de Deus para libertá-
-los verdadeiramente. Jesus 
encarnou a Páscoa. Ele é o 
Cordeiro de Deus, que tira 
o pecado do mundo! 

Como Cordeiro Pascal, 
Jesus não podia ter nenhum 
defeito (pecado). Os religio-
sos dos seus dias até tenta-
ram provar o contrário, mas 
sem sucesso. Eles o subme-
teram aos mais intensos tes-
tes na expectativa de provar 
que se tratava de um mero 
impostor, mas mesmo que 
não percebessem, só esta-
vam dando provas de que se 
tratava do Cordeiro imacu-
lado. 

Ele foi minuciosamente 
examinado pelos principais 
sacerdotes, mestres da lei, 
herodianos e anciãos. Em 
muitos momentos esses se 
utilizaram de astúcia (e.g. 
Marcos 12.13; 12. 18) e de 
extremo rigor por causa dos 
milagres que Jesus realizava 
(e.g. Marcos  11.27,28), mas 
Jesus os calava e muitos se 
admiravam dele até que não 
ousaram mais questioná-lo 
(Mateus 22.46).

No entanto, o exame con-
tinuou, mas na esfera públi-
ca dos tribunais: Primeiro 
por Anás (João 18.13), mas 
não conseguiu acusá-lo de 
nada específico (v.23); De-
pois Caifás, sumo sacerdote 
(Mateus 26.57), que atra-
vés de falsas testemunhas e 
muita precipitação o acusou 
de “blasfêmia” (v.65). Mais 
adiante, Jesus foi transfe-

rido a Pilatos, governador 
romano, que declarou: “Eu 
não acho nele crime algum” 
(João 18.38), mas lavou as 
mãos e entregou Jesus para 
ser crucificado. Era chegada 
a hora do Cordeiro ser imo-
lado.

Ele foi zombado e escar-
necido. Seu corpo foi ferido 
por açoites, pregos e espi-
nhos. Xingamentos furio-
sos feriam sua alma até que 
o ensanguentado Cordeiro 
clamou “Deus meu, Deus 
meu, por que me desam-
paraste?” (Mateus 27.46) e 
finalmente entregou ao Pai 
seu espírito. 

Querido leitor, por amor, 
Jesus bebeu o cálice da ira 
em nosso lugar, nos livran-
do do anjo da morte, e res-
suscitou ao terceiro dia para 
nos dar real esperança. Deus 
é justo, mas, por sua infini-
ta graça, enviou seu único 
Filho para que todo aquele 
que nele crê encontre liber-
dade do pecado e da culpa 
para uma nova vida, com 
identidade, rica em alegria, 
e verdadeiro sentido... a 
vida eterna e abundante que 
tanto carecemos. 

Ao Deus Eterno e ao 
Cordeiro seja a glória pelos 
séculos dos séculos. Amém! 

Rev. Azael Lino Barros de Araújo
Mestrando em Aconselhamento 

Bíblico pelo Centro Presbiteriano 
de Pós-Graduação Andrew 

Jumper (CPAJ) e  pastor da Igreja 
Presbiteriana de Nova Esperança. 
Contato: azaellino@hotmail.com

Operação "Carne Fraca" é tema de audiência 
pública na Assembleia Legislativa do Paraná

Como líder do Blo-
co Parlamentar da 
Agricultura Familiar 

o Deputado Anibelli Neto 
participou da Audiência 
Pública sobre os reflexos e 
impactos da "Operação Car-
ne Fraca", da Polícia Federal 
para a economia do Paraná 
e do Brasil, uma vez que a 
operação deflagrada no úl-

timo dia 17 de março, que 
apura um suposto esquema 
de fraude na produção, fis-
calização e comercialização 
de carnes, envolvendo paga-
mento de propina a fiscais 
do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA), onde a in-
vestigação teria encontrado 
indícios de adulteração de 

produtos e venda de carne 
vencida e estragada.

A divulgação da operação 
pelos meios de comunicação 
trouxe um certo descredito 
ao setor produtivo no âm-
bito nacional e internacio-
nal, afetando os produtores 
diretamente e para isso se 
organizou a audiência para 
um grande debate, visando a 
punição dos envolvidos e o 
fortalecimento do setor que 
na sua grande maioria tem 
um trabalho sério e honesto 
conforme a fiscalização exi-
ge.

 
ANIBELLI NETO
Para o deputado, o setor 

sofreu muito, principalmen-
te o pequeno e médio pro-
dutor (Agricultor Familiar). 
É preciso que a Justiça faça 
sua parte com os envolvidos, 
mais o setor precisa de uma 
força de todas as partes para 
não generalizar que a ação 
de corruptos em partes do 
setor atrapalhe o trabalho de 
muitos anos que vem sendo 
feito para a boa imagem e 
qualidade da carne produzi-
da no Paraná.

Estiveram presentes re-
presentantes de órgãos pú-
blicos ligados à agricultura e 
à pecuária e de lideranças da 
indústria de carnes e deriva-
dos do Paraná, O secretário 
estadual de Agricultura e 

Abastecimento, Norberto 
Ortigara, em sua partici-
pação na audiência relatou 
que a Operação Carne Fraca 
atingiu a boa imagem que 
o setor vinha construindo 
ao longo dos anos peran-
te o mercado internacional 
de carnes e derivados e o 
que houve de bom foi que a 
operação  expurgou do setor 
fiscais e empresários que co-
meteram algum tipo de cor-
rupção.

Para o diretor-presidente 
Agência de Defesa Agro-
pecuária do Paraná Inácio 
Kroetz, as situações revela-
das pela operação da Polícia 
Federal são pontuais e isola-
das, o momento é de que o 
setor de produção de carnes 
do Paraná precisa mostrar 

ao mercado internacional 
que está agindo para com-
bater esses acontecimentos 
pontuais.

Já para o presidente da 
Associação Brasileira de 
Frigoríficos e do Sindica-
to da Indústria de Carnes 
e Derivados no Estado do 
Paraná, Péricles Salazar, as 
irregularidades apontadas 
na Operação Carne Fra-
ca devem ser combatidas. 
Salazar também ressaltou 
que as instituições que ele 
representa são favoráveis 
ao reforço da fiscalização e 
monitoramento às indús-
trias de carnes e derivados 
do estado.

O superintendente do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 

no Paraná, Alexandre Bas-
tos, ressaltou que a pasta 
não tem medido esforços 
para apurar os aconteci-
mentos ocorridos com as 
empresas paranaenses en-
volvidas na Operação.

Para a procuradora-
-chefe do Ministério Pú-
blico Federal no estado do 
Paraná (MPF-PR), Paula 
Cristina Conti Thá, afir-
mou em sua participação na 
audiência que as investiga-
ções da operação ainda es-
tão em andamento. "O MPF 
acompanhou a investigação 
desde o início. E continua 
acompanhando na fase de 
inquérito, mas a ação penal 
eventualmente será propos-
ta após a conclusão da in-
vestigação."

ECONOMIA

Noemi Froes/Alep

Para o deputado estadual Anibelli Neto, o setor sofreu muito, principalmente o pequeno e médio 
produtor (Agricultor Familiar).
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O empreiteiro Marcelo Odebrecht afirmou, em 
seu depoimento de delação premiada ao juiz Sérgio 
Moro, que políticos ligados ao PT tinham à disposi-
ção da empresa uma espécie de conta de crédito na 
qual solicitavam recursos para bancar campanhas 
eleitorais.

Marcelo disse que tratava dos repasses com o ex-
-ministro Antonio Palocci e que determinadas quan-
tias chegaram ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Os depoimentos de segunda-feira (10) estavam 
em sigilo, mas foram tornados públicos na manhã de 
quarta-feira (12).

O empresário, que está preso na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba em função das inves-
tigações da Operação Lava Jato, prestou depoimen-
to no processo em que Palocci é réu pelos crimes de 
corrupção e lavagem de dinheiro.  Na oitiva, Marcelo 
Odebrecht relatou que  Palocci era responsável pelas 
indicações de pagamentos que deveriam ser feitos a 
campanhas políticas. Segundo o empreiteiro, os re-
cursos eram depositados em um conta informal que 
o PT tinha com a empreiteira em troca de favoreci-
mentos.

"Eu combinei com o Palocci o seguinte [...] a gen-
te sabia que ia ter demandas de Lula,   a questão do 
instituto e para outras coisas. Então, a gente disse foi 
seguinte [...]. Vamos pegar e provisionar uma parte 
saldo, botamos R$ 35 milhões no saldo amigo, que é 
Lula. Então [...]   para o uso que fosse orientação de 
Lula", diz trecho do depoimento.

O empreiteiro disse que os fatos ocorreram quan-
do Lula já tinha deixado a presidência e contavam 
com sua influência sobre o PT. Durante o depoimen-
to, Marcelo disse que Lula nunca pediu recursos dire-
tamente a ele e que os repasses teriam sido combina-
dos com Palocci.

"As duas únicas comprovações que eu teria de que 
Lula, de certo modo, tinha conhecimento da provisão, 
foi quando veio pedido para a compra do terreno do 
Instituto IL [Lula]. Eu não consegui me lembrar se foi 
via Paulo Okamotto [presidente do instituto]  ou via 
Bumlai [José Carlos, amigo de Lula], mas com certeza 
foi um dos dois, depois eu falei com os dois. Deixei 
bem claro que se eu fosse comprar o terreno, sairia do 
valor provisionado. A gente comprou o terreno, saiu 
do valor provisionado, a gente vendeu o terreno e vol-
tou a creditar", explicou.

A defesa de Lula afirmou que todas as 102 teste-
munhas ouvidas nos processos a que o ex-presidente 
responde não deram qualquer declaração que pudes-
se envolver Lula em ato ilícito relativo à Petrobras 
ou às propriedades que lhe são indevidamente atri-
buídas, especialmente o apartamento do Guarujá e o 
sítio de Atibaia. Os advogados de Palocci afirmaram 
que o ex-ministro nunca fez solicitações de vantagens 
indevidas para campanhas do PT. 

Agencia Brasil

Marcelo Odebrecht 
cita conta para 

Lula e Palocci em 
depoimento a Moro
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