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Poder investigatório do MP é 
tema de artigo da Procuradora 

de Justiça Emilia Ribeiro 
Arruda de Oliveira - Pág 6

Lideranças se mobilizam contra a PEC 37 que 
tira do MP o poder de investigar crimes

Membros do Ministério 
Público do Estado da Co-
marca de Nova Esperança 
(promotores de Justiça), 
empresários, políticos, re-
presentantes de classes, 
enfim, a sociedade civil or-

ganizada promoveram na 
última quarta-feira pela ma-
nhã um ato de manifesto de 
mobilização da campanha 
"Brasil contra a impunida-
de – Não à PEC 37".  O ato 
público recolheu assinaturas 

da população contra a pro-
posta de emenda constitu-
cional que pretende tirar do 
Ministério Público e outros 
órgãos de controle o poder 
de investigação. A medida 
torna exclusividade das po-

lícias Civil e Federal às ati-
vidades investigatórias cri-
minais.  Caso seja aprovada, 
a emenda barrará apurações 
conduzidas por Promotores 
e Procuradores de Justiça.
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Alex Fernandes França

Alex Fernandes França

Fabio Yamamoto 
participa do 
movimento pela 
integração do PR 
e MS via Porto 
São José - Pág. 7
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15 Anos

PC de Nova Esperança 
recebe nova viatura - Pág. 13

José Antônio Costa
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Empresário Eduardo Pasquini assume pela segunda vez a 
presidência da ABAM com o desafio de estimular o mercado

A Associação Brasilei-
ra dos Produtores de 
Amido de Mandio-

ca – ABAM empossou, nesta 
quinta-feira (11), em Paranavaí, 
Paraná, a nova Diretoria Exe-
cutiva e dos Conselhos Técnico 
Econômico e Fiscal da entidade 
para a gestão 2013/2014. À fren-
te, da presidência, o empresário 
João Eduardo Pasquini. Na vice-
-presidência assume Valter de 
Moura Carloto, tendo como no-
vos diretores Ivo Pierin Junior, 
Elson Lopes e Antonio Donizete 
Fadel ex-presidente. 

A nova diretoria de uma das 
maiores cadeias produtivas do 
país, tem pela frente alguns de-
safios: reforçar a defesa dos in-
teresses políticos e econômicos 
do setor mandioqueiro. Além 
de ampliar a área plantada da 
mandioca, utilizando-se de no-

DIRETORIA ABAM GESTÃO 2013 A 2014
Presidente: João Eduardo Pasquini
Vice Presidente:  Valter de Moura Carloto
Diretores:  Ivo Pierin Junior, Elson Lopes, Antonio 
Donizete Fadel
Tesoureiro: João Eduardo Pasquini
Conselho Técnico: Sigmar Herpich, Carlos Santos de 
Oliveira, Roland Schurt
Conselho Técnico – Suplente: Mauricio Hideo Ya-
makawa,  Guido Bankhardt, Andrew Pasquini
Conselho Fiscal: Osvino Ricardi, Augusto Previati, 
Jairo Campos Teixeira
Conselho Fiscal – Suplente:  Olga Yamakawa, Cris-
tiano de Brida, Roberto Caires

vas tecnologias que facilitem e 
aumentem a produção da raiz. 
"No ano de 2002, por exemplo, 
chegamos a produzir 770 mil to-
neladas de amido de mandioca, 
enquanto no ano passado a pro-
dução alcançou apenas 510 mil 

toneladas, ou seja, estamos pro-
duzindo cada vez menos. Temos 
que buscar alternativas para me-
lhorar o setor e fazê-lo crescer", 
ponderou o novo presidente em 
seu discurso de posse. 

Proprietário da Amidos Pas-

quini de Nova Esperança, no 
Paraná, Pasquini também desta-
cou a importância de investir em 
mão-de-obra que está cada vez 
mais escassa e em maquinários 
para diminuir custos. "Os traba-
lhadores preferem ficar nas cida-
des, onde têm uma grande oferta 
de emprego, principalmente na 
construção civil. Por isso, cada 
vez mais temos que buscar al-
ternativas de mecanização da 
colheita para produzir mais, com 
menos custos e suprir essa ca-
rência", explicou.   

A importância da mecaniza-
ção no campo e nas indústrias 
também foi o tema do discurso 
de despedida do ex-presidente 
Antônio Donizete Fadel que em 
sua gestão deixou marcas de um 
trabalho reconhecido pela união 
de objetivos e compartilhamen-
to de informações. "Durante 

o tempo que estive a frente da 
ABAM, busquei manter os as-
sociados unidos e com o maior 
número de informações em ter-
mos de mercado, perspectivas e 
novas tecnologias tanto do Brasil 
como do exterior. A mandioca é 
uma das lavouras mais lucrativa 
que existe, então o aumento de 
produtividade e a mecanização 
da colheita são de extrema im-
portância para o nosso setor e 
a economia do país”, revela Fa-
del.  

Entre as metas da nova ges-
tão está a conquista de associa-
dos para a entidade, com vista 
a obter maior fortalecimento e 
união dos industriais e a con-
sequente condição de pleitear 
melhorias setoriais, em qualquer 
esfera de poder. Para isso, três 
outras empresas, durante a ceri-
monia de posse, já se juntam a 

ABAM, que passa a contar com 
35 associados: Amidos Naviraí 
(MS), Amidos São João (MS) e 
Indemil - Guaíra (PR). Em maio, 
será a vez da própria associação 
se tornar integrante do Con-
sórcio Latino-americano e do 
Caribe de Apoio de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Mandioca 
- Clayuca, localizado na Colôm-
bia, que atua na pesquisa e de-
senvolvimento do setor. “Fazer 
parte deste grupo, nos aproxi-
mará dos grandes produtores de 
raiz no mercado mundial e nos 
deixará mais perto das descober-
tas tecnológicas e novas varieda-
des. Embora o Brasil, neste setor, 
invista em pesquisa e desenvol-
vimento, é sempre bom ser par-
ceiro de quem é referência. Além 
de, podermos também contri-
buir com o nosso Know-how na 
oferta mundial da produção do 
amido”, finaliza o presidente. 
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Cabral, nem Pereira descobriram o 
Brasil. Na realidade o país foi des-
coberto pelos índios.

Maioridade Penal aos 16 anos
Em consequência do grande núme-
ro de crimes que vem sendo come-
tidos por menores na faixa de 16 a 
18 anos,  reascende o debate sobre 
a maioridade penal a partir dos 16 
anos de idade. Há várias propostas 
no Senado para discussão do as-
sunto.  Além do mais, há ainda a 
questão política em que o PT é con-
tra qualquer mudança na Consti-
tuição sobre o assunto:  o PSDB.  
quer mudanças já, principalmente 
o governador de São Paulo , Geral-
do Alckmin, que tem tido muitos 
problemas com adolescentes infra-
tores em seu Estado. Para outros, 
a redução da maioridade penal 
serviria de intimidação ao infrator. 
A questão é polêmica e divide espe-
cialistas. Qual a sua opinião sobre 
esse assunto?

Matrícula obrigatória: de 6 para 
4 anos
A redução da matrícula obriga-
tória de 6 para  4 anos de idade, 
prevista em Lei nº 12.796 de 04 
de abril, recentemente publicada, 
levará o poder público a acelerar 
contra o tempo. Até 2016, toda a 
criança com 4 anos ou mais deve-
rá frequentar obrigatoriamente a 
escola. Em consequência dessa mu-
dança, deverá ser criada milhares 
de vagas no ensino infantil em todo 
o Brasil, tanto no ensino público 
como privada. Vale a pena lembrar 
que não há unanimidade nessa 
questão de obrigatoriedade da ma-
trícula a partir do 4 anos de idade.  
No Paraná,  há pouco mais de 100 
mil crianças nessa faixa etária fora 
da escola.

nio, mostrando  que  qualquer bra-
sileiro que atentasse contra a sua 
Coroa, seguiria o mesmo destino de 
Tiradentes. A morte de Tiradentes 
ocorreu no dia 21 de abril de 1793.

Um pouco de história-3
22  de  abril, Descobrimento do 
Brasil
Em dezembro de 1498, uma frota de 
8 navios sob o comando de Duarte 
Coelho Pereira, atingiu o litoral 
brasileiro e chegou a explorá-lo, a 
altura dos Estados do Pará e Ma-
ranhão. Essa primeira chegada dos 
portugueses ao continente sul-ame-
ricano foi mantida em segredo ab-
soluto para evitar que os espanhóis, 
que também navegavam em busca 
de novas  conquistas tomassem co-
nhecimento do Descobrimento do 
Brasil. Mais tarde, uma frota de 13 
navios partiu de Lisboa, com toda 
a pomposidade, comandada pelo 
fidalgo, de 33 anos, Pedro Álvares 
Cabral, que cujo os objetivos finais 
eram chegar as Índias, onde  Por-
tugal poderia vender todas as suas  
especiarias comercializadas como 
cravo, pimenta, canela noz mosca-
da, gengibre, porcelanas orientais, 
sedas, etc. Depois de perder um na-
vio durante a viagem, Cabral cru-
zou a linha do Equador e no dia 22 
de abril de 1.500, ancorou em fren-
te a um monte batizado de Monte 
Pascoal, onde já haviam índios,  no 
lindo cenário que é hoje o Estado da 
Bahia. Antes de seguir viagem para 
as Índias, tomaram posse da terra 
encontrada. O nome Brasil só veio 
depois de 11 anos da descoberta em 
consequência da madeira encon-
trada chamada de  “ Pau Brasil “  
Como se vê na história, Cabral aqui 
chegou em 1.500 depois de Duarte 
Pereira que chegou em1498. Nem 

GERAL - 3

ENTRELINHAS
*** Hino Nacional brasileiro está comemorando 104 anos.  As Bandas do Exército Brasileiro estão tocando 
o hino hoje, 19, dia do Exército Brasileiro*** As bombas lançadas no meio da multidão no final da Prova 
Maratona de Boston segunda feira, 15 de abril, levando novamente o pânico aos Estados Unidos, mostra 
que os atos terroristas são realmente imprevisíveis. País rico e alvo do Oriente fundamentalista, os Estados 
Unidos estarão sempre na alça de mira de atos terroristas.***Hino Nacional Brasileiro está comemorando 
104 anos.*** Movimento pela duplicação do trecho ebtre Mandaguaçu e Paranavaí ganha força com a 
adesão de diversos e significativos segmentos sociais. Basta de mortes- duplicação Já!!! “Não gosto muito 
de usar perfume. Prefiro o próprio cheiro de minha pele” ( Atriz Carolina Dieckmann )

Opinião do Blog
Álcool ou Gasolina?
Numa estimativa interessante feita 
pelo jornal Gazeta do Povo publi-
cado domingo último, 14 de abril, 
com base em dados do Programa 
Brasileiro de Etiquetagem Veicular, 
comprovou-se que o rendimento do  
álcool  (etanol ) nos carros flex  é   
32% mais baixo  que  da gaso-
lina. Baseado nessa afirmação, só 
compensa você abastecer o seu car-
ro com álcool se ele custar no máxi-
mo 68%  do preço da gasolina. En-
tre  os anos 2003 e 2010, o álcool foi 
quase sempre mais barato que a ga-
solina, cujo o seu preço era de 61% 
da gasolina em média. De 2011 
para cá, o encarecimento do etanol 
tornou a gasolina mais  econômica.  
A título de comparação, hoje,  o  ál-
cool está 72% do preço da gasolina, 
o que faz com que o seu  consumo 
esteja caindo e muito, não somente 
por estar caro, mas também porque 
a gasolina  é mais eficiente em tudo. 
Nesse patamar de 72% do álcool em 
relação ao preço da gasolina, não 
vale apena de modo algum usar o 
álcool.

Leitura contra a solidão
Médicos e psicólogos estão indican-
do a leitura para aliviar sintomas 
de diversas patologias, inclusive a 
depressão.  A prática recebe o nome 
de biblioterapia clínica, definida 
como recomendação de livros para 
aliviar angústias pessoais, estimu-
lar emoções, promover o diálogo e 
ajudar pessoas contra a insônia. A 
professora Clarice Caldin, especia-
lista no assunto, do departamento 
de Ciências da  Educação da Uni-
versidade Federal  de Santa Catari-
na explica que “as narrativas lite-
rárias buscam proporcionar uma 
verdadeira purificação do corpo e 
da mente. Por meio das leituras, 
as pessoas podem identificar com 
personagens ficcionais, refletindo 

as suas próprias atitudes. A leitu-
ra seria uma descarga emocional. 
Tira o paciente da rotina, de sua 
espera”. Fica a critério de cada um 
a encontrar a leitura que mais lhe 
convier. Leia antes de dormir e aca-
be com a sua insônia.

Coisas do  Cotidiano
• Vacine contra a gripe na Clínica 
Pediátrica Dr. Juarez de Oliveira, 
no Centro Clínico Paraná, em Nova 
Esperança. A Clínica comprou  50 
doses para vacinas as pessoas que 
não enquadram na vacinação dos 
Postos de Saúde orientadas pelo 
Ministério da Saúde;
• Durante anos e anos o governo 
federal vem enchendo os bolsos dos 
usineiros de dinheiro para aumen-
tar a produção do álcool e baixar o 
seu preço para o consumo da popu-
lação. Mas está difícil;
• O Paraná tem 18 deputados fede-
rais e mais o senador Álvaro Dias  
que vão votar contra  a proposição 
de tirar do Ministério Público o 
poder  de investigação,  adquirido 
pela Constituição Federal de 1988. 
Depois de toda essa mobilização 
em torno do assunto (PEC 37), ain-
da tem   11 deputados federais sem 
uma posição definida; dois outros 
estão indecisos (inclusive o senador 
Roberto Requião) e mais dois são 
radicalmente contra o Ministério 
Público ter o poder de investigação; 
Depois que o Ministério Público le-
vou vários corruptos do mensalão 
as barras da justiça, os políticos es-
tão tremendo de medo;r em Direito 
e estudou jornalismo até o terceiro 
ano, vai emendar após Salve Jorge 
em outra trama das 21hs.
• A atriz global Flávia Alessandra, 
38 anos, deverá emendar a nova 
novela das 21hs, Amor à Vida,  
após Salve Jorge. A atriz, formada 
em Direito, estudou até o terceiro 
ano de jornalismo, disse que gosta 
de interpretar personagens diferen-

tes uns dos outros. Tanto faz ser 
uma freira, como  uma louca, ou 
prostituta, afirmou a atriz. Flávia 
pousou em trajes sumários para a 
Revista Alfa que circulará ainda 
neste mês de abril;
• O primeiro caso da Gripe A no 
Brasil em 2013, no Rio Grande do 
Sul, assustou os brasileiros que fo-
ram correndo para vacinar  contra 
gripe,  cuja a campanha  vai do dia 
15 a 26 de abril; Nessa primeira 
etapa serão vacinadas crianças de 0 
a 2 anos, gestantes, idosos acima de 
60 anos e puérperas de até 42 dias;
• A enfermeira Flávia Maria Neves 
Torre, do PSF de Barão de Lucena/
Ivaitinga reuniu ontem, quinta fei-
ra, seus colegas de trabalho para 
comemorar o seu aniversário que 
acontecerá hoje, 19 de abril. Flávia, 
que também tem feito inúmeros 
plantões no Hospital Municipal, 
tem tido o seu trabalho muito elo-
giado tanto  pela Administração 
como pelo público. Parabéns Flá-
via1/
• Gostei muito dessa notícia;  a 
partir de  julho próximo, a Prefei-
tura do Rio de Janeiro vai multar 
pesadamente para quem jogar lixo 
na rua. Os valores vão desde 157  a 
98 reais, dependendo do volume do 
lixo. Que coisa boa se isso  aconte-
cesse   em todo o Brasil; 
• Parabéns Secretário de Saúde 
Éder Sanches. Estou sabendo que 
novas ambulâncias deverão che-
gar, a do SAMU deverá entrar em 
funcionamento, as que estão que-
bradas  e que forem possíveis serão 
reformadas. Além de que, tomará  
enérgicas  providências no caso da 
indicação de leite em pó   na ma-
ternidade que vem acontecendo  em 
Nova Esperança;
• Já teve gente que conseguiu bons 
resultados ao emagrecer ingerin-
do  só 300 calorias por dia durante 
uma semana; Veja as dicas na in-
ternet no blog anterior ou na últi-
ma edição deste Jornal;
• Funcionária aposentada do Ban-
co do Brasil e empresária em Nova 
Esperança, Mirna Martins Razente, 
nos  deixou prematuramente, na úl-
tima terça feira, 16 de abril. Pessoa 
dinâmica e carismática, Mirna dei-
xará saudades. Que Deus conforte 
os familiares e amigos enlutados.

Um pouco de história-1
19 de abril
Por Decreto Lei do ex-presidente 
Getúlio Dornelles Vargas  em 1943, 
foi criado o  Dia do Índio, 19 de 
Abril.   Tudo começou, quando em 
19 de abril de 1940, num Congresso 
Internacional realizado no México, 
várias nações indígenas de toda as  
Américas foram  convidadas a com-
parecer, em companhia de grandes 
autoridades. Relutantes,  inicial-
mente, em  comparecer no evento,  
os representantes indígenas pude-
ram expor todos os seus problemas 
que passavam, desde as  humilha-
ções desencadeadas pelos homens 
branco afim de apossarem de suas 
terras. O  presidente Vargas en-
tendeu a importância indígena na  
história do Brasil pois foram eles 
quem descobriram o Brasil e não os 
portugueses, pois milhares de tribos 
já habitavam o nosso país quando 
os lusitanos aqui chegaram, decre-
tando com muito respeito o Dia do 
Índio.

Um pouco de história-2
21 de abril, Dia de Tiradentes
Líder da Inconfidência Mineira e o 
primeiro Mártir da Independência 
do Brasil, Joaquim José da Silva 
Xavier, o Tiradentes,  foi  o grande 
responsável por iniciar um movi-
mento de tamanha grandeza em 
nosso país, ao se rebelar contra o 
domínio da Coroa Portuguesa, hu-
milhando e roubando as riquezas  
do nosso povo, levando-as  para 
Portugal. Pesa sua rebeldia, Tira-
dentes foi enforcado e esquartejado 
no Rio de Janeiro, sendo pedaços de 
seu corpo espalhado pela estrada 
que ligava Rio de Janeiro a Minas 
Gerais. Com isso, Portugal queria 
dar um exemplo de força e domí-

ABAM, que passa a contar com 
35 associados: Amidos Naviraí 
(MS), Amidos São João (MS) e 
Indemil - Guaíra (PR). Em maio, 
será a vez da própria associação 
se tornar integrante do Con-
sórcio Latino-americano e do 
Caribe de Apoio de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Mandioca 
- Clayuca, localizado na Colôm-
bia, que atua na pesquisa e de-
senvolvimento do setor. “Fazer 
parte deste grupo, nos aproxi-
mará dos grandes produtores de 
raiz no mercado mundial e nos 
deixará mais perto das descober-
tas tecnológicas e novas varieda-
des. Embora o Brasil, neste setor, 
invista em pesquisa e desenvol-
vimento, é sempre bom ser par-
ceiro de quem é referência. Além 
de, podermos também contri-
buir com o nosso Know-how na 
oferta mundial da produção do 
amido”, finaliza o presidente. 

Pré candidato a deputado 
estadual, prefeito de 

Engenheiro Beltrão Elias 
Lima visita Nova Esperança

O pré candidato a depu-
tado estadual pelo PSD, 
prefeito de Engenheiro 

Beltrão Elias Lima esteve esta se-
mana em Nova Esperança, visi-
tando amigos e correligionários. 

Nova Esperança - 5a. Conferência Nacional das 
Cidades leva lideranças do município para o evento 

A 5a. Conferência Na-
cional das Cidades, 
realizada nesta quinta 

feira, 11, levou representantes 
de todos os segmentos do mu-
nicípio para o evento.

Com a presença do Prefeito 
Gérson Zanusso, da Primei-
ra Dama Mirian Zanusso, do 
Presidente da Câmara Roberto 
Pasquini, representando todos 
os vereadores, dos Secretários, 
Alexandre Manzotti da admi-
nistração, Bel Cardoso da Ação 
Social, Chiquinho Bezerra da 
Agricultura, Dorival Boreggio 
do Meio Ambiente, João Coleo-
ne de Obras, Chefe de Gabinete 
Luciana Ciorlin e do coorde-
nador do evento e Secretário 
da Industria e Comércio Jean 
Zanchetti,  mais  representantes 
de entidades civis e religiosas, 
além das palestrantes Jocerly 
Loyola assessora da Presidência 
da Cohapar e Lindelma Furta-
do Chionpato, do Sistema de 
Habitação de Londrina.

O Coordenador e Secreta-
rio Jean abriu o Evento e passou 
a palavra para o Presidente da 
Camara Roberto Pasquini. Pas-
quini disse que a Câmara está 
aberta as solicitações da popu-
lação e pronta para ajudar.

Seguindo o Prefeito Gérson 
Zanusso, agradeceu os presen-
tes e disse que a administração 
já tem diversos projetos em 
andamentos, entre eles a cons-
trução de 137 casas populares 
numa primeira etapa e na se-
gunda etapa a construção de 

Na ocasião foi muito bem rece-
bido pelos profissionais da Ad-
vocacia Andrade. Na foto, Elias 
Lima está com o Advogado Dr. 
Edson Elias de Andrade e Daia-
ne Prado.

133 e mais, que o Prefeito sabe 
do que o município precisa mas 
que os recursos não acompa-
nham a demanda.

Jocerly falou dos projetos 
de moradias em parcerias entre 
os governos Federal, Estadual e 
Municipal, e que a meta e retirar 
as famílias de locais impróprios 
para morar e leva-las para luga-
res dignos.

Finalizando formaram-se 
grupos de debates para os temas: 
Acessibilidade e Mobilidade, 
Cultura e Educação, Transpor-
te e Transito, Meio Ambiente, e 
Politica Municipal de Habitação. 
Cada grupo tiraram propostas 
que serão levadas a Conferência 
Estadual. 

Assessoria de Imprensa

Fotos: Osvaldo Vidual
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CARICATURA DA SEMANA

SEPARADOS NA MATERNIDADE

Rubens Genaro - 
Auto Diesel J.L.

Adriano Garib - RUSSO - 
Novela Salve Jorge

POR: PAULO NUNES

MICHELLE 
JORGE - H NET 

WEB SITES

T.G. Celebra o Dia do Exército Brasileiro

PARA MEDITAR

TRABALHO
"E Jesus lhes respondeu: 

Meu Pai trabalha até ago-
ra, e eu trabalho também." 
(João 5:1)

Eu sou uma pessoa 
que aprendo muito com 
o exemplo dos mais expe-
rientes, mais bem sucedi-
dos, mais dedicados, mais 
competentes, mais prepa-
rados, enfim, aprendo com 
o exemplo de quem posso 
aprender algo. Se Deus, o 
Pai, e Jesus, o Filho, cons-
tam como trabalhando, 
quem sou eu para não tra-
balhar.

O cristão e o trabalho 
envolvem-se numa cons-
tante tensão que facilmen-
te derrota alguns. Uns por 
que não ligam para o tra-
balho e deixam suas famí-
lias em situação desajus-
tada, para não dizer coisa 
pior. É um erro. Outros 
trabalham demais e embo-
ra supram todas as neces-
sidades materiais de sua 
família, deixam seus filhos 
órfãos de pais vivos. É um 
erro. Já outros, mais me-
dianos, não deslancham no 
que fazem e ano após ano 
testificam um progresso 
nulo. É um problema sério.

O ponto de equilíbrio 
na relação de um servo 
de Deus com seu trabalho 
(sua fonte de sustento) é 
quando não há idolatria 
(nem do cargo, do salá-
rio do dinheiro, do poder, 

da posição). Também não 
pode haver preguiça ou 
desleixo, mas dedicação 
e bom testemunho. Uma 
relação equilibrada prio-
riza a família e o relacio-
namento com Deus. Uma 
relação equilibrada leva 
ao sucesso, a satisfação e 
ao ajuste familiar, com um 
suprimento digno, embora 
nem sempre luxuoso.

De um modo muito 
sábio o Senhor instituiu o 
trabalho e por isso nós de-
vemos trabalhar. Alguns 
afirmam que o trabalho foi 
a maldição de Deus para 
o homem quando o expul-
sou do jardim em Gênesis 
3, mas isso é um equívoco. 
Dentro do jardim o homem 
já tinha afazeres, ainda 
que seu sustento não de-
pendesse disso. O trabalho 
estava lá, a remuneração e 
a dependência do trabalho 
para sobreviver é que não. 
"Meu Pai trabalha até ago-
ra", vindo da boca de Jesus, 
deve ser definitivo para 
quem pensa que trabalhar 
é desnecessário. Deus nos 
ajude com isso.

"Senhor, eu não quero 
temer ou desprezar o tra-
balho como forma e força 
do Senhor em minha vida, 
seja para aprimoramente 
pessoal, desenvolver rela-
cionamentos ou simples 
sustento. Ajuda-me."

Mário Fernandez

O Exército Brasileiro 
completa hoje - 19 
de abril - 365 anos de 

existência, data esta, originada 
no ano de 1648, nos campos 
dos Guararapes, onde nascia a 
semente da nacionalidade e as 
origens do Exército. Quando 
irmanados na luta contra o in-
vasor holandês, negros, índios 
e brancos verteram o próprio 
sangue em defesa do solo sagra-
do brasileiro.

“Surgia assim no Brasil a pa-
lavra Pátria e a firme disposição 
de instaurá-la, a despeito mes-

Projeto Jornal Noroeste:
Poema & 
Poesia...

O Amor...
Cecília Meireles (1901/1964)

“É difícil para os indecisos.
É assustador para os medrosos.

Avassalador para os apaixonados!
Mas, os vencedores no amor são os fortes.

Os que sabem o que querem e querem o que têm!
Sonhar um sonho a dois,

e nunca desistir da busca de ser feliz,
é para poucos!!”

Males de nosso tempo: Facebook pode 
causar dependência psicológica e ociosidade

A utilização desmesura-
da da rede social mais 
conhecida da Internet 

pode ser comparável a uma dro-
ga. Um estudo norueguês elabo-
rou seis perguntas que permitem 
descobrir quando se está "vicia-
do". 

Se para muitos utilizadores o 
Facebook já se tornou uma au-
têntica droga, o estudo da psicó-
loga Cecilie Schou Andreassen 
poderá ser-lhes muito útil. 

Realizada na Universidade 
de Bergen, na Noruega, com 
base num estudo realizado em 
janeiro do ano passado a 423 
alunos (227 mulheres e 196 ra-
pazes), a "Escala Bergen de De-
pendência do Facebook" reúne 
seis perguntas que permitem 
determinar o tipo de relação que 
um indivíduo estabelece com a 
rede social, para avaliar o possí-
vel risco de vício. 

As perguntas são semelhan-
tes às que os médicos utilizam 
para descobrir se o paciente é vi-
ciado em álcool ou drogas e per-
mitem cinco modos de resposta 
gradual ("muito raramente", "ra-
ramente", "às vezes", "frequente-

1 -Elvis Presley era coveiro, como 
todos em sua família antes dele.
2. Antigamente, os Europeus 
chamavam as girafas de “camelo-
pardo”, pensado que os seus ante-
passados seriam um camelo e um 

leopardo.
3. 4% da riqueza mundial é o su-
ficiente para amenizar as necessi-
dades básicas do mundo.
4. 45% dos Americanos não sa-
bem que o Sol é uma estrela.
5. 7% dos americanos comem dia-
riamente no McDonald’s.
6. Quarta-feira é o pior dia da 
semana
Pesquisa liderada pelos cientistas 
Peter Dodd e Christopher Dan-
forth da Universidade de Ver-
mont, Estados Unidos, revelou 
que a maior parte dos internau-
tas consideram a quarta-feira o 
pior dia da semana. De acordo 
com o site ITProPortal Dodd e 

Danforth dizem ter projetado um 
sistema inovador que pode medir 
a felicidade coletiva analisando os 
sentimentos da pessoa através da 
avaliação de seus tweets e posts 
em blogs.
7. Dez% das receitas da Rússia 
vêm da venda de Vodka.
8. A primeira bomba derrubada 
pelos aliados em Berlim, duran-
te a Segunda Guerra Mundial, 
matou o único elefante do Jardim 
Zoológico que existia na cidade.
9. A American Airlines economi-
zou 40 mil dólares em 1987 eli-
minando uma azeitona de cada 
salada servida na primeira classe.
10. Fumantes têm filhos mais 

agressivos
Além de todos os males que o ci-
garro causa, pesquisadores agora 
descobriram que filhos de mães 
fumantes podem ser mais agressi-
vos que outras crianças. O estudo, 
conduzido por cientistas da Uni-
versidade de Montreal, no Cana-
dá, constatou que aquelas que fu-
mam mais de 10 cigarros por dia 
têm chances 67% maiores de ter 
um filho violento. O uso de drogas 
e atitudes anti-sociais também 
são comportamentos comuns en-
contrados nessas crianças. O estu-
do faz parte de uma investigação 
maior feita sobre a situação das 
crianças canadenses.

DICAS DE PESCA

Pesca de Barranco
A Pesca em barranco é a mais pratica-
da em todo o mundo e também a mais 
simples, porem existem surpresas ines-
peradas que podem acontecer e para 
evitar maiores problemas (Ensolação, 
desidratação, acidentes durante o tra-
jeto) durante a sua pescaria quanto de-
pois, abaixo estão relacionados alguns 
equipamentos essenciais para uma pes-
caria tranqüila.
Fique atento quanto as condições do lo-
cal o qual pretende se instalar para cur-
tir a sua pescaria, solo úmido e pedras 
a beira de barrancos podem facilmente 
provocar acidentes se desprendendo 
pelo excesso do peso do corpo sobre a 
margem dos barrancos. Procure locais 
mais formes e que inspirem maior se-
gurança.
As técnicas de pesca nessa modalidade 
estão restritas ao raio de alcance levan-
do em consideração o acesso ao local, 
geralmente essa pescaria é feita com 
molinetes com anzóis e iscas naturais ou 

com linhadas pois na maioria dos casos, 
não há espaço suficiente para a prática de 
arremessos de iscas artificiais e trabalhos 
com carretilhas. Outro fator a ser consi-
derado, é que diferente da pesca de praia, 
há casos em que podem haver corredei-
ras as margens dos rios, então é bom fi-
car atento quanto ao uso de chumbos 
para que a linha não venha a encostar na 
margem dificultando assim o resultado 
da sua pescaria.
Procure se atualizar sobre o local o qual 
pretende realizar sua pescaria, procure se 
atualizar quanto as as condições meteo-
rológicas, verifique se o nível do rio está 
se alterando, memorize os locais de fácil 
vazão em casos de emergência, profundi-
dade aproximada do rio, periculosidade 
das corredeiras”caso existam”, pontos de 
maior probabilidade de haver enrosco 
que assim sua pescaria irá fluir de manei-
ra mais tranqüila e segura.

ITENS QUE VOCÊ DEVERÁ LEVAR 
PARA SUA PESCARIA

1. Primeiros socorros 
2. Comida 
3. Bebida 
4. Caixa térmica 
5. Gelo 
6. Caixa de pesca 
7. Varas 
8. Carretilhas e molinetes 
9. Documentos pessoais 
10. Documento do carro 
11. Licença de pesca 

12. Boné 
13. Óculos de sol (polarizado 
14. Protetor solar 
15. Repelente à inseto 
16. Capa de chuva 
17. Roupa reserva 
18. Toalha 
19. Iscas 
20. Lanterna 
21. Fósforo ou faisqueiro 

mente" e "muito freqüentemen-
te"). De acordo com Andreassam 
e a sua equipa, responder "fre-
qüentemente" ou "muito fre-
qüentemente" mais de quatro 
vezes pode ser preocupante.

Mas há mais. Publicados na 
revista acadêmica "Psychological 
Reports", os resultados da inves-
tigação evidenciam como a na-
tureza "social" do Facebook, que 
evita o contato face a face com 
o "amigo virtual", faz com que a 
dependência da rede social seja 
mais comum nos jovens, nas pes-
soas mais ansiosas e socialmente 
inseguras. Os adultos, as pessoas 
mais ambiciosas e organizadas 
são capazes de gerir melhor a sua 
relação com o Facebook, sem se-
rem esmagadas pela rede social.

"O uso do Facebook aumen-
tou rapidamente", explicou a 
psicóloga ao jornal "Dailymail". 
"Isto levou-nos a encontrar uma 
série de dependências relaciona-
das com os média sociais, que 
podem ser assemelhados às dro-
gas.

Para aqueles que quiserem 
testar o seu grau de "vício do Fa-
cebook", são seis as questões a 

responder com a escala de ava-
liação acima mencionada:

1. Dispende muito tempo a 
pensar no Facebook e a ligar-se 
à Internet para usá-lo?

2. Sente a necessidade de 
usar o Facebook muitas vezes e 
por longos períodos de tempo?

3. Usa o Facebook na tenta-
tiva de esquecer problemas pes-
soais?

4. Já tentou reduzir a sua uti-
lização do Facebook, mas não 
conseguiu?

5. Fica inquieto ou nervoso 
se o proibirem de usar o Face-
book?

6. O uso do Facebook já teve 
efeitos negativos nos seus estu-
dos ou trabalho?

Fonte: http://ocorreiodaelite.
blogspot.com.br

José Antônio Costa

mo de interferências contrárias 
de Portugal. Vejam que a defesa 
do território sempre foi um de-
ver de todos. Os momentos épi-
cos ali vividos encerram profun-
do significado para o Exército. 
Representam ideais cultuados 
por todos esses anos no coração 
e na alma de cada um dos seus 
integrantes: fé, bravura, honra e 
pátria”

A Constituição Federal esta-
belece a missão constitucional 
que sela o compromisso da For-
ça e de seus componentes com 
a Nação Brasileira. É ponto de 

honra para o Exército e para o 
soldado a dedicação integral a 
esse compromisso, com engaja-
mento de corpo e alma.

Em comemoração ao Dia do 
Exercito, esta semana o Tiro de 
Guerra de Nova Esperança rea-
lizou varias atividades internas 
entre os atiradores, tais como: 
competição de Futebol, Cabo 
de Guerra e Corrida de Revesa-
mento com o mosquetão.

Também hoje acontecerá 
a formatura alusiva ao Dia do 
Exército, nas dependências do 
Tiro de Guerra e uma exposição 

do material de emprego mili-
tar.  A solenidade contará com a 
participação do Sargento Santos 
Silva - Chefe de Instrução, ati-
radores, autoridades civis e mi-
litares, convidados e a imprensa 
local. 

Durante a formatura foi rea-
lizado a leitura da Ordem do 
Dia alusiva ao “Dia do Exército” 
,expedida pelo Comandante do 
Exército, cantada a Canção do 
Exército e realizado a entrega 
do troféu ao Pelotão Campeão 
das modalidades desenvolvidas 
durante a semana.

22. Papel higiênico 
23. Caixa de ferramentas 
24. Chave de roda 
25. Pneu estepe 
26. Macaco para erguer o carro 
27. Máquina fotográfica 
28. Faca 
29. Puçá 
30. Cadeira 
31. Samburá 

Seleção de Futsal de Nova 
Esperança vence Guairaça 

Equipe Servopa/Avícola Campos 
empata na estréia do Futsal 

categoria 2004/2005

A Seleção de Futsal Adul-
ta de Nova Esperança, sob 
comando do técnico Airton 
Felipe venceu a equipe de 
Guairacá pelo Campeonato da 
Liga de Paranavaí pelo placar 

de 09x02, jogando com: Ed-
son, Cássio, Maikon, Massara, 
Digo, Julinho, Tiago e Donize-
te.

Parabéns a todos os atletas 
pelo brilhante jogo.

A equipe 2004/2005 da Servopa/
Avícola Campos Futsal sob coman-
do do técnico Airton Felipe empa-
tou em jogo emocionante com a 
equipe do Teuto/Maringá em 01x01, 

utilizando os seguintes atletas: João 
Gabriel, Pedro Ardengue, Caique, 
Cláudio, Gabriel Felipe, Joãozinho, 
Ruan Pacheco, Léo e Matheus. Para-
béns a todos os garotos.
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Nova Esperança inicia vacinação contra a 
gripe para idosos, gestantes e crianças

SAÚDE

A vacina que está disponível na rede pública protege contra os três tipos de vírus 
mais circulantes no país: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B.

Nova Esperança iniciou 
na última segunda-
-feira (15) mais uma 

campanha de vacinação con-
tra a Gripe.  A meta deste ano 
estabelecida pela Secretaria da 
Saúde  é imunizar pelo menos 
80% de todos os grupos priori-
tários com direito a vacina pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Além dos grupos beneficiados 
tradicionalmente - como idosos 
com mais de 60 anos, crianças 
com idade entre seis meses a um 
ano, 11 meses e 29 dias, gestan-
tes, indígenas, trabalhadores de 
saúde e pessoas privadas de li-
berdade - a campanha deste ano 
inclui também os portadores 
de doenças crônicas e as mães 
com pós-parto de até 45 dias. 
As gestantes devem comprovar 
a gravidez com a carteirinha do 
pré-natal ou atestado médico. 
Elas terão a garantia da vaci-

“O objetivo da vacinação é reduzir a mortalidade bem como 
as complicações decorrentes das infecções causadas pelo 

vírus influenza”, explicou a Enfermeira Andréia Mazzari.

Alex Fernandes França

Veja as doenças crônicas e condições clínicas com indicação da vacina: 
- Doenças respiratórias crônicas: asma, 
doença pulmonar obstrutiva crônica, 
bronquioecstasia, fibrose cística, doenças 
intersticiais do pulmão, displasia bronco-
pulmonar, hipertensão arterial pulmonar e 
crianças com doença pulmonar crônica da 
prematuridade. 
- Doenças cardíacas crônicas: doença car-
díaca congênita, hipertensão arterial sistê-
mica com comorbidade, doença cardíaca 
isquêmica e insuficiência cardíaca. 
- Doenças renais crônicas: doença renal nos 
estágios 3,4 e 5, doença nefrótica e paciente 
em diálise. 
- Doenças hepáticas crônicas: condições em 

que a função respiratória pode estar com-
prometida pela doença neurológica. Nesses 
casos, considerar as necessidades clínicas 
individuais de pacientes, como AVC, para-
lisia cerebral, escleroses múltiplas e condi-
ções similares. 

- Diabetes: tipo I e II, em uso de medica-
mentos. 
- Imunossupressão: imunodeficiência con-
gênita ou adquirida, imunossupressão por 
doenças ou medicamentos. 
- Obesidade grau III. 
- Transplantados: órgãos sólidos e medula 
óssea. 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

na independente do período da 
gravidez. Já as mães que deram a 
luz pelo menos 45 dias antes da 
vacinação terão que apresentar a 
certidão de nascimento do bebê. 
Para os demais grupos, basta a 
apresentação de um documento 
de identidade e, se possível, da 
carteira de vacinação.

 De acordo com a enfermeira 
Andreia Mazzari “Doentes crô-
nicos deverão comprovar que 
têm direito à vacina apresentan-
do prescrição médica de indica-
ção da dose ou receita do medica-
mento de uso contínuo utilizado 
em seu tratamento. Caso o pa-
ciente não tenha nenhum desses 
documentos, a orientação é que 
ele vá até unidade de saúde onde 
recebe tratamento e solicite que 
o profissional de saúde verifique 

seu cadastro nos programas de 
acompanhamento do Sistema 
Único de Saúde”, explicou. 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Trabalhadores de saúde rece-
berão a vacina nos serviços onde 
atuam. A vacina será ofertada 
apenas para os profissionais que 
atendem pessoas com suspeita 
de gripe. Para este grupo, será 
exigido um documento assi-
nado pelo médico responsável 
pelo serviço de saúde ao qual o 
trabalhador está vinculado. A 
influenza é uma doença respira-
tória infecciosa de origem viral 
de interesse de Saúde Pública no 
Brasil. Apresenta potencial para 
levar à complicações graves, po-
dendo chegar a morte.

Segundo Andréia Mazzari, 
“a vacina influenza 2013 é triva-
lente e tem composição de três 
tipos de vírus influenza, inclu-
sive H1N1. A vacinação é anual, 
devido às mudanças das caracte-

rísticas do vírus influenza”, expli-
cou Mazzari. O objetivo da va-
cinação é reduzir a mortalidade 
bem como as complicações de-
correntes das infecções causadas 
pelo vírus influenza. “Estudos 

mostram que ocorre redução de 
32% a 45% do número de hospi-
talização por pneumonias e 39% 
a 75% da mortalidade global”, 
concluiu a enfermeira Andreia 
Mazzari.

Dr. Wilson de Jesus Guarnieri Jr. da Advocacia Andrade é 
nomeado Delegado da Caixa de Assistência dos Advogados do 

Paraná CAA/PR junto à Subseção da OAB/PR de Nova Esperança

O advogado Dr. Wilson 
de Jesus Guarnieri 
Júnior, da Advocacia 

Andrade, foi nomeado Dele-
gado da Caixa de Assistência 
dos Advogados do Paraná 
CAA/PR junto a Subseção da 
OAB/PR de Nova Esperança, 
para exercício das funções na 
presente gestão, que terá seu 
término na data de 31 de de-
zembro de 2015.

Nos dias 26 e 27 de abril, 
o Dr. Guarnieri, como é co-
nhecido, e o Dr. Edson Oli-
vatti Presidente da Subseção 

da OAB/PR de Nova Espe-
rança, estarão em Curitiba 
participando do 1º Encontro 
de Delegados da CAA/PR, e 
de Presidentes das Subseções 
da OAB/PR, a ser realizado na 
atual gestão.

Segundo o Dr. Guarnie-
ri, a Caixa de Assistência dos 
Advogados é o órgão respon-
sável pela assistência dos Ad-
vogados. Ligada diretamente 
a Ordem dos Advogados do 
Brasil, a Caixa executa o papel 
de prestar assistência, ofere-
cendo diversos tipos de bene-

fícios e vantagens aos advoga-
dos e advogadas do Estado do 
Paraná.

Um dos objetivos da Cai-
xa é valorizar a utilização dos 
serviços prestados para que 
o advogado receba de volta, 
na forma de descontos em 
estabelecimentos comerciais, 
muito mais que o valor de 
sua anuidade. Hoje a Caixa de 
Assistência tem convênio fir-
mado com empresas em todo 
o Estado. Elas, por sua vez, 
oferecem descontos especiais 
à classe, para isso basta que 

o profissional apresente a sua 
carteira da Ordem.

O Dr. Guarnieri, enfatizou 
que o objetivo em sua gestão 
é realizar um intenso traba-
lho de fortalecimento dos 
convênios já firmados, assim 
como alavancar o número 
de segmentos conveniados. 
E promover um aumento na 
quantidade de advogados be-
neficiados com os planos de 
previdência e seguros. Para 
tal, convida todos os advoga-
dos e advogadas a participa-
rem de sua gestão.

Joaquim Barbosa entra em lista dos 100 mais 
influentes do mundo da "Time"

Para revista, o presidente do Supremo "simboliza 
a promessa de um novo Brasil" comprometido 
com a diversidade cultural e com a igualdade

O ministro Joaquim Bar-
bosa, presidente do STF 
(Supremo Tribunal Fe-

deral), entrou para a lista das 
cem pessoas mais influentes do 
mundo, publicada pela revista 
americana "Time" de 2013. Para 
revista, o presidente do Supre-

mo "simboliza a promessa de um 
novo Brasil" comprometido com 
a diversidade cultural e com a 
igualdade. Clique aqui para aces-
sar o site da revista.

A revista menciona o fato de 
Barbosa ser o primeiro negro a 
chegar a presidência da mais alta 
Corte e destaca a importância de 

sua atuação no cargo.
A “Time” mostra também que 

Barbosa foi nomeado pelo Luiz 
Inácio Lula da Silva em 2003 
para STF e que, para a revista, é 
um juiz independente, pois parti-
cipou da condenação de políticos 
próximos ao ex-presidente no 
ano passado, referindo-se a José 
Dirceu e outros petistas, réus no 
escândalo do mensalão.

A “Time” destaca ainda que 
Barbosa buscou na educação o 
meio de escapar da pobreza. “Um 

dos oito filhos de um pedreiro, 
Barbosa trabalhou como faxinei-
ro e tipógrafo no Senado para se 
sustentar durante a faculdade de 
direito.”

A revista também cita o dou-
torado que Barbosa fez na Uni-
versidade Sorbonne na França e 
a sua atuação como professor do 
Instituto de Direito da Universi-
dade de Columbia, nos Estados 
Unidos, além de ter aprendido 
quatro línguas estrangeiras.

A “Time” lembra ainda que a 

máscara do ministro foi uma das 
mais populares no carnaval deste 
ano, o que, segundo a revista, é 
uma homenagem de um país “que 
importou mais escravos do que 
qualquer outro nas Américas”.

O perfil de Barbosa foi feito 
por Sarah Cleveland, professor 
de direito da Universidade de Co-
lumbia.

Em dezembro de 2012, o presi-
dente do STF entrou para lista de 
líderes iberoamericanos do jornal 
espanhol “El País” por sua atua-

ção como relator no julgamento 
do mensalão. Segundo o jornal, 
sua atuação foi um marco na Jus-
tiça brasileira.”[Ele] não hesitou 
em propor duras condenações a 
amigos próximos do Lula”.

Alex Atala
O chef Alex Atala também 

está na lista da publicação, que no 
ano passado destacou a presiden-
te da Petrobrás, Maria das Graças 
Foster, o empresário Eike Batista, 
fundador do grupo EBX, e a pre-
sidente Dilma Rousseff - a petista 
já havia saído na edição de 2011. 
Em 2004, o então presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva entrou no 
ranking. Gazeta Maringá
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Ministério Público: 
Defensor da Sociedade 

NOVA ESPERANÇA

Lideranças se mobilizam contra a aprovação da PEC 
37 que tira do M.P. o poder de investigação criminal

O projeto, conhecido como PEC da Impunidade, pretende tirar 
o poder de investigação criminal dos Ministérios Públicos 
Estaduais e Federal, modificando a Constituição Brasileira. 

Procuradora de 
Justiça Emilia Ribeiro 

Arruda de Oliveira

A celeuma do poder 
de investigar do 
Ministério Públi-

co que envolve a PEC 37 é 
muito profunda e merece 
atenção de toda socieda-
de brasileira. O Ministério 
Público está às margens de 
perder uma das mais im-
portantes conquista que lhe 
foi assegurada pela Carta 
Magna de 1988. Um verda-
deiro absurdo. Excluir do 
Ministério Público o poder 
de investigar, é deixar a so-
ciedade nua de proteção e 
a mercê da corrupção que 
tanto assola nosso País. 
Sem o poder de investigar, 
o Ministério Público, que 
é o defensor da sociedade, 
nada pode fazer no com-
bate ao crime organizado e 
de colarinho branco. O Mi-
nistério Público, que tanto 
luta na defesa da sociedade, 
vem protagonizando parte 
desse movimento cívico de 
transparência Brasil, no-
tadamente em sua atuação 
na implementação de leis, 
como por exemplo, im-
probidade administrativa, 
responsabilidade fiscal, la-
vagem de dinheiro, ficha 
limpa, acesso à informação. 
Portanto, o papel do Minis-
tério Público não é e nunca 
foi um fenômeno isolado, 
mas comum no mundo 
democrático, que vem ga-
nhando grande status cons-
titucional, e como disse o 
Procurador-Geral de Jus-
tiça do Estado do Paraná, 
Doutor Gilbero Giacóia, o 
Ministério Público, habi-
litando-se com garantias 
que o fazem capaz de fazer 

prevalecer o governo das leis 
sobre o governo dos homens. 
O Ministério Público, ao se 
posicionar contra a PEC 37, 
não está a revelar postura 
corporativista, pois como se 
sabe em países desenvolvidos, 
o Órgão Ministerial não só 
detém para si a atividade in-
vestigatória, como também a 
organiza em seu próprio local 
de trabalho, com isso, se afas-
tando de modelos políticos 
como ocorre em apenas em 
três países (Uganda, Indoné-
sia e Quênia). Não podemos 
deixar que políticos inescru-
pulosos venham a golpear o 
povo brasileiro com a apro-
vação de referida proposta. 
Graças à investigação do MP 
é que aconteceu o maior jul-
gamento político desse país, 
o mensalão. Portanto, temos 
sim, em conjunto com a so-
ciedade e instituições consti-
tuídas se mobilizar contra a 
PEC 37, e, só assim, teremos 
um país mais justo e solidário. 
Dizer não à PEC 37 é dever de 
todo povo brasileiro.

Dra. Emilia Ribeiro Arruda de Oliveira

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Membros do Minis-
tério Público do 
Estado da Comar-

ca de Nova Esperança (pro-
motores de Justiça), empresá-
rios, políticos, representantes 
de classes, enfim, a sociedade 
civil organizada promoveram 
na última quarta-feira pela 
manhã um ato de manifesto 
de mobilização da campanha 
"Brasil contra a impunida-
de – Não à PEC 37".  O ato 
público recolheu assinaturas 
da população contra a pro-
posta de emenda constitu-
cional que pretende tirar do 
Ministério Público e outros 
órgãos de controle o poder 
de investigação. A medida 
torna exclusividade das polí-
cias Civil e Federal às ativida-
des investigatórias criminais.  

A sociedade civil organizada participou do ato público de repúdio à aprovação à PEC 37

Fotos: Alex Fernandes França

“A PEC 37 é um retrocesso à sociedade. 
Talvez isso seja apenas o começo de alguma 

manifestação de um significativo recuo ao que 
a sociedade conquistou ao longo dos anos. O 
Ministério Público é um braço do cidadão em 

defesa dos direitos constitucionais”, destacou 
O Promotor de Justiça Dr. Nivaldo Bazoti.

O prefeito Gerson Zanusso assinou termo de 
manifestação contrària à aprovação da PEC 37

Caso seja aprovada, a emenda 
barrará apurações conduzidas 
por Promotores e Procurado-
res de Justiça.

 Na prática, se aprovada, a 
emenda praticamente invia-
bilizará investigações contra 
o crime organizado, desvio de 
verbas, corrupção, abusos co-
metidos por agentes do Esta-
do e violações de direitos hu-
manos. Segundo o Promotor 
de Justiça Dr. Nivaldo Bazoti 
“A PEC 37 é um retrocesso 
à sociedade. Talvez isso seja 
apenas o começo de alguma 
manifestação de um signifi-
cativo recuo ao que a socie-
dade conquistou ao longo dos 
anos. O Ministério Público é 
um braço do cidadão em de-
fesa dos direitos constitucio-
nais”, destacou Bazoti.

O ato faz parte da mobili-
zação institucional que o Mi-
nistério Público está realizan-
do em todo o Brasil, desde o 
inicio deste mês de abril para 

PROCURADOR GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

"O Ministério Público não quer substituir o papel da polícia, que é 
importantíssimo e indispensável, é claro. Queremos manter a prerro-
gativa de fazer investigações suplementarmente, sobretudo em relação 
aos crimes não convencionais, em que a intervenção da instituição pode 
fazer a diferença, por ser independente e ter prerrogativas que a polícia 
não tem, o que a torna menos suscetível a pressões políticas", afirma o 
procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacoia. "Se a PEC 37 for aprova-
da, quem perde é a sociedade brasileira. Seria um retrocesso; um golpe 
ao regime democrático e ao avanço que já observamos na legislação 
brasileira. A sociedade que já viu aprovada leis como a da Improbi-
dade Administrativa, a dos Crimes Econômicos, a Ficha Limpa, a Lei 
de Acesso à Informação, entre outras, de cunho democrático, não pode 
aceitar inerte a aprovação dessa PEC", afirmou Giacoia.

alertar a sociedade sobre uma 
possível aprovação da PEC nº 
37. O Juiz de Direito da Co-
marca, Dr. Fernando Moreira 
Simões Júnior se manifestou 
favoravelmente ao movimen-
to contra a PEC 37 e disse: 
“O Ministério Público exerce 
uma função primordial que 
é da defesa do estado demo-
crático de direito. Manifesto 
aqui o meu repúdio as ter-
mos da PEC 37”, expressou 
Dr. Fernando. Por ocasião do 
ato público, foi exibido um 
vídeo aos presentes no audi-
tório Benedito Silveira onde 
diversas lideranças políticas 
e da magistratura emitiram 
posições contrárias à aprova-
ção da emenda constitucional 
e sua iminente votação pelo 
Congresso Nacional. 

GRANDES ESCÂNDALOS
Em seu site, o Ministério 

Público do Paraná emitiu a 
seguinte nota: “Os grandes es-
cândalos sempre foram inves-
tigados e denunciados pelo 
Ministério Público, que atua 
em defesa da cidadania de 
forma independente. A PEC 

37 atenta contra o regime 
democrático, a cidadania e o 
Estado de Direito e pode im-
pedir também que outros ór-
gãos realizem investigações, 
como a Receita Federal, a 
COAF (Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras), o 
TCU (Tribunal de Contas da 
União), as CPIs (Comissões 
Parlamentares de Inquéri-
to), entre outros”. Em todo 
o mundo, apenas três países 
vedam a investigação do MP: 
Quênia, Indonésia e Uganda

A PEC 37 ainda não tem 
dada para ser votada no Ple-
nário do Congresso Nacional. 
No dia 24 de abril represen-
tantes dos Ministérios Públi-
cos de todo o Brasil se reúnem 
em Brasília para um manifes-
to conjunto na capital federal. 
O deputado federal Lourival 
Mendes (PT do B-MA) é o 
autor da PEC da Impunidade. 
Ele apresentou a matéria no 
dia 08 de junho de 2011. 

A Proposta foi aprovada 
em Comissão Especial da Câ-
mara dos Deputados em 21 
de novembro de 2012, por 14 
votos a 2. 

Divulgação

Alex Fernandes França
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Alex Fernandes França

Fabio Yamamoto participa do movimento pela 
integração do PR e MS via Porto São José

Representantes dos poderes Executivo e 
Legislativo de ambos os estados parti-
ciparam do encontro que aconteceu na 

cidade de Nova Andradina-MS

A cidade de Nova An-
dradina no Mato Gros-
so do Sul, atualmente 

com 45.585 habitantes, recebeu, 
na tarde de quinta-feira, 11 de 
abril, representantes de municí-
pios da região noroeste do Para-
ná e do Mato Grosso do Sul para 
articular um movimento pela 
integração dos estados por meio 
das rodovias MS-473 e BR-376, 
via Porto São José. O evento foi 
realizado na Sala Lúcia Andrade 
Toledo Piza e reuniu prefeitos, 
vereadores, secretários e os de-
putados estaduais pelo Paraná: 
Luiz Accorsi (PSDB) e Teruo 
Kato (PMDB), além de Dio-
ne Hashioka (PSDB) do Mato 
Grosso do Sul.

Anfitrião do encontro, o 
chefe do Executivo de Nova 
Andradina, Roberto Hashioka, 
enfatizou a união da classe polí-
tica para a efetivação do projeto. 
“Nosso grande objetivo é unir 
os governos de Mato Grosso do 
Sul, do Paraná e o DNIT para fa-
zermos uma parceria pela cons-
trução do trecho que precisa-
mos de Taquarussu até São José 
e os recursos para uma ponte”, 
frisou o gestor.

A medida prevê o início da 
rodovia MS-473 no município 
de Taquarussu (MS), com des-
tino ao Porto São José (PR). O 
projeto visa ainda a construção 
de uma ponte de aproximada-
mente 1.800 metros sobre o Rio 
Paraná, com destino à BR-376, 
já no Estado do Paraná, onde é 
prevista a duplicação da rodovia 
federal. 

Mobilidade
De acordo com o prefeito 

Roberto Hashioka, a conexão 
deverá gerar uma economia de 
60 quilômetros no trajeto. O 
gestor também enfatizou que 
a obra proporcionará uma sé-
rie de benefícios para os mu-
nicípios sul-mato-grossenses e 
paranaenses, tendo vista a oti-
mização da malha viária e a in-
tegração entre os estados.

“Para termos uma ideia, 
uma carreta com trinta tone-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Representando Nova Esperança, o vice-prefeito Fabio Yamamoto (PSD) desta-
cou “a implantação de uma ponte de acesso interligando as Rodovias MS-473 

e BR-376, via Porto São José seria um avanço logístico para os Estados.

Arquivo

Para o presidente da AMUNPAR (Associação dos Municí-
pios do Noroeste Paranaense) e prefeito de Alto Paraná, 

Cláudio Golemba “a interligação dos Estados contribuiria 
para o desenvolvimento dos municípios da região no-

roeste do Paraná e do Vale do Ivinhema-MS, pois na con-
fluência dos Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e 
Paraná, verificamos a vocação do agronegócio, comércio 

pujante, e com a industrialização em expansão

Lideraças do Paraná e Mato Grosso do Sul: Superintendente Regional do DER-PR: Engº Osmar Lopes Ferreira, prefeito Rogério 
Lorenzetti (Paranavaí), vice-prefeito Fabio Yamamoto (Nova Esperança), Roberto Hashioka (Nova Andradina), Dione Hashioka 
(Dep. Estadual do Matro Grosso do Sul), dr. Cláudio Golemba (Alto Paraná), José Alves de Almeida (Santo Antonio do Caiuá).

Arquivo

Natalho Cuer - PMNA

Natalho Cuer - PMNA

ladas de soja custa quatro reais 
o quilômetro, ou seja, se for 50 
quilômetros, são 200 reais por 
viagem a ida, fora a volta do cal-
cário”, exemplificou Hashioka ao 
destacar a diminuição da distân-
cia entre Mato Grosso do Sul e 
Paraná.

A localização de Nova An-
dradina e dos municípios da 
região do Vale do Ivinhema tam-
bém foi elencada pelo prefeito, 
que a classificou como estratégi-
ca. “Seremos fortemente impac-
tados de forma positiva a partir 
do momento que essa ligação for 
efetivada”, pontuou.

Representando o município 
de Nova Esperança, o vice-pre-
feito Fabio Yamamoto destacou 
“a implantação de uma ponte de 
acesso interligando as Rodovias 
MS-473 e BR-376, via Porto São 
José seria um avanço logístico 
para os Estados. Esse movimen-
to ganha força junto a proposta 
de duplicação da BR-376, trecho 
Mandaguaçu x Nova Esperança, 
bandeira essa que levantamos 
através do Rotary de Nova Es-
perança e esperamos mobilizar 
o maior número de pessoas para 
pressionar a concessionária e 
o governo, fazendo assim um 
pólo logísitico na região noroes-
te. Toda nossa região já vem se 
desenvolvendo no sentido da 
vocação logística e tal proposta 
ampliaria o número de indús-
trias e empresas interessadas em 
se instalar neste futuro corredor 
rodoviário”, pontuou Yamamoto. 

  
Logística
Repreentante dos municípios 

do Paraná, o prefeito de Parana-
vaí, Rogério Lorenzetti, reiterou 
a defesa ao projeto de integração. 
“Há o interesse das duas partes. 
É uma questão de logística. Se 
você pegar esta redução de 60 
quilômetros, haverá a diminui-
ção de custos, aumentando a via-
bilidade da produção”, disse.

Já na opinião do Presiden-
te da AMUNPAR (Associação 
dos Municípios do Noroeste 
Paranaense) e prefeito de Alto 
Paraná, Cláudio Golemba, “a in-
terligação dos Estados contribui-
ria para o desenvolvimento dos 
municípios da região noroeste 
do Paraná e do Vale do Ivinhe-
ma-MS, pois na confluência dos 

Roberto Hashioka, prefeito de Nova Andradina – MS, 
explicou o como será o traçado interligando as Rodovias 
MS-473 e BR-376, enquanto é assistido pelos deputados 

do Paraná, Teruo Kato (PMDB) e Luiz Accorsi (PSDB)   

Estados de Mato Grosso do Sul 
e Paraná, verificamos a vocação 
do agronegócio, comércio pu-
jante, e com a industrialização 
em expansão. O resultado do 
esforço dos gestores públicos 
irá movimentar ainda mais o 
setor de negócios, lazer, trazen-
do oportunidades, somando em 
conquistas que geram emprego e 
renda”, analisou Golemba.

Presente no encontro, o pre-
sidente do Sindicato Rural de Pa-
ranavaí, Demerval Silvestre, um 
dos idealizadores do movimento, 
ressaltou o evento realizado em 
Nova Andradina. “Esse é o pri-
meiro passo para que as coisas 
comecem a acontecer. É muito 
importante esse momento, pois 
estamos abordando uma questão 
de logística que trará benefícios 
não só para nossas regiões, mas 
também para o Brasil”, salientou. 

Apoio
O superintendente regional 

noroeste do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), 
Osmar Lopes Ferreira, frisou o 
apoio do Governo do Paraná. “É 

uma ideia muito bem elaborada. 
É muito importante para o Para-
ná estar ligado ao Mato Grosso 
do Sul, pois representa a possi-
bilidade de participarmos com 
muito mais efetividade do mer-
cado”, detalhou.

Na mesma linha, o prefeito 
de Nova Andradina, Roberto 
Hashioka, em conferência com o 
deputado federal Vander Loubet 
e o secretário de Obras do Esta-
do, Edson Giroto, que se licen-
ciou recentemente da Câmara 
dos Deputados, ratificou a ade-
são da bancada de Mato Grosso 
do Sul no Congresso e do gover-
nador André Puccinelli para a 
medida. 

O secretário de Esportes de 
Paranavaí, Marcio Gonçalves, re-
presentante do deputado federal 
Zeca Dirceu, também reforçou o 
apoio dos parlamentares para-
naenses. “É um projeto viável, é 
possível e a questão econômica 
é de muita importância para os 
dois estados”, explanou.

O movimento de integração 
através do Porto São José tam-
bém foi destacado pelos  repre-

sentantes que participaram do 
evento, entre eles os prefeitos 
Roberto Nem (Taquarussu), 
Tuta (Ivinhema), Beto Sãoves-
so (Batayporã), Nilza Ramos 
(Novo Horizonte do Sul), Luiz 

Milhorança (Angélica), além de 
Cláudio Golemba (Alto Paraná – 
PR), José Alves de Almeida (San-
to Antônio do Caiuá) e do vice 
prefeito Fabio Yamamoto (Nova 
Esperança). 
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Polícia Civil de Nova Esperança recebe nova viatura

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Na tarde de ontem, quinta-
-feira, 18, a Polícia Civil de 
Nova Esperança – 25ª Delegacia 
de Polícia, recebeu uma nova 
viatura comprada com recursos 
do Fundo Especial de Seguran-
ça Pública (Funesp), através do 
Programa Paraná Seguro, da Se-
cretaria de Estado da Segurança 
Pública (SESP-PR).

A viatura é uma caminho-
nete Renault Duster 4x4 motor 
2.0, toda reforçada, exigência 
necessária para o cumprimento 
da atividade policial cotidiana. 
O veículo faz parte da frota de 
1.470 viaturas adquiridas pelo 
Governo do Estado, através do 
programa Paraná Seguro.

“Sem dúvida nenhuma, a 
entrega desta viatura vem se so-
mar a uma série de ações que o 
governo tem feito nos últimos 
meses. A população tem per-
cebido e está se sentindo mais 

Hemorróida é um assunto 
difícil de ser falado e admiti-
do, em função do medo ou da 
vergonha. Mas, não há neces-
sidade de tanta timidez já que 
inúmeras pessoas terão proble-
ma com essas varizes do canal 
do ânus em algum momento da 
vida.

A doença hemorroidária 
acomete o músculo anal, este se 
contrai e os vasos dilatados se 
aproximam uns dos outros, ve-
dando corretamente o ânus. Es-
ses vasos foram projetados para 
estar fora da faixa de alta pres-
são do músculo, mas podem 
“cair” para a área de contração, 
sofrer pressão dos movimentos e 
se deformar. Quando isso ocor-
re, três coisas podem acontecer: 
o vaso dilatado fica mais fino e 
estoura, causando sangramento 
durante a evacuação; o sangue 
corre lentamente, o que pode 
levar à trombose hemorroidá-
ria (quando o sangue coagula), 
provocando dor e caroço na re-
gião anal; ou o vaso pode “cair” 
tanto a ponto de desencadear 
o prolapso hemorroidário, em 
que parte da “pele” do canal 
anal, que deveria estar dentro 
do ânus, fica exposta.

Este tipo de patologia aco-
mete externamente em quem 
tem uma alimentação pobre 
em fibras (presente no bagaço 
e na casca de frutas, verduras e 
legumes), não toma água sufi-
ciente e faz muita força na hora 
de ir ao banheiro. Uma dieta 

baseada apenas em produtos 
industrializados e a falta de ali-
mentos frescos e crus também 
podem levar a um desequilíbrio 
da flora intestinal. Praticar ci-
clismo ou hipismo não tem re-
lação com hemorróida, mas o 
halterofilismo em excesso, sim. 
Ficar muito tempo sentado no 
vaso sanitário é capaz de pio-
rar a situação, cuja origem em 
alguns casos é familiar. Quem 
sente dor constante ou vê san-
gue ao evacuar deve procurar 
um médico. 

Nas hemorróidas externas 
o exame físico é suficiente para 
o diagnóstico. Nas internas é 
preciso realizar o toque retal 
e, caso ainda haja dúvida, a 
anuscopia (uma mini endosco-
pia onde se visualiza o reto por 
vídeo). Existem  casos onde há  
necessidades de procedimentos 
cirúrgicos, e mesmo com este 
esta pode reaparecer.

O sexo anal não favorece 
ao desenvolvimento de varizes 
no anus, mas vale salientar que 
deve ser feito o uso de preser-
vativo no ato sexual pois este 
é altamente contaminado por 
bactérias e assim evitar uma 
possível infecção e transmissão 
de doenças sexualmente trans-
missíveis. Um ditado antigo 
diz que comer pimenta, prin-
cipalmente a vermelha, ajuda 
a agravar os casos de hemor-
róidas, o que na realidade não 
passa de mito. Não espere a dor 
chegar, previna-se!

Hemorróidas: as 
dores de um “rei”!

Jurídico:

Es
pa

ço

LEI 12.760/2012: A 
NOVA LEI SECA

DIEGO CAMPOS SILVA
ADVOGADO OAB/PR 62.657

Vice-prefeito - Fabio Yamamoto; prefeito - Gerson Za-
nusso; delegado - dr. Fálivo de Almeida Medina; Juran-

dir Oliveira (Paraná Fomento); empresário - Eduardo 
Pasquini e o advogado – Dr. Leandro Cardoso Leal 

confiante nas estruturas de segu-
rança do nosso estado”, afirmou 
o prefeito de Nova Esperança, 
Gerson Zanusso.

“Estamos entregando mais 
viaturas na região noroeste jus-
tamente para reforçar as ações 
de segurança pública e garan-
tir mais tranquilidade a popu-
lação. Vemos semanalmente a 
apreensão de um grande número 
de drogas e prisão de diversas 
pessoas. Este trabalho é para 
atender a maior prioridade dos 
paranaenses, o clamor por mais 
segurança”, disse o representante 
do governo do Estado, Jurandir 
Oliveira da Agência de Fomento 
Paraná.

O delegado de Nova Espe-
rança, Flávio de Almeida Medi-
na, destacou que o veículo “será 
útil para o desenvolvimento dos 
serviços da Polícia Civil, ofere-
cendo melhores condições para 
o trabalho”, finalizou Medina. 

Desde o início do ano, o go-
verno do estado já distribuiu 563 
novas viaturas para as polícias 

A nova viatura é um Renault Duster 4x4 motor 
2.0, toda reforçada, exigência necessária para 
o cumprimento da atividade policial cotidiana

Civil e Militar do Paraná. Até o 
momento foram 475 para a Po-
lícia Militar (418 Renault Duster 
e 57 Renault Fluence) e 88 para 
a Polícia Civil (todas Renault 
Duster). Segundo a Secretaria da 

Segurança Pública (SESP) o pró-
ximo lote a ser entregue será de 
aproximadamente 260 veículos e 
contempla o Corpo de Bombei-
ros e os Institutos de Criminalís-
tica e Médico Legal.

Fotos: José Antônio Costa Cruzeiro do Sul recebe 
o Diretor de Operações 

da Fomento Paraná

Na tarde de quinta-
-feira, 18 de abril, 
o município de 

Cruzeiro do Sul, através de 
seu prefeito Ademir Mulon 
recebeu no gabinete da pre-
feitura a visita do Diretor de 
Operações da Fomento Pa-

raná, Jurandir Rodrigues de 
Oliveira. Na ocasião, o empre-
sário Eduardo Pasquini acom-
panhava o ilustre visitante que 
trataram de assuntos perti-
nentes ao repasse de recursos 
que otimizarão empresas im-
plantadas em Cruzeiro do Sul.

Em 21 de dezembro de 2012 a Lei 
12.760/12, que ganhou destaque 
pela imprensa sendo chamada 

como a nova Lei Seca. Com a inovação 
legislativa, foi demudado, o famigera-
do artigo 306 do Código de Trânsito 
Brasileiro, que tipifica o crime de em-
briaguez ao volante. Com o advento 
da Nova Lei, passarei a expor algumas 
considerações relevantes sobre a nova 
redação do artigo 306 do Código de 
Trânsito Brasileiro.

  Art. 306.  Conduzir veículo au-
tomotor com capacidade psicomotora 
alterada em razão da influência de ál-
cool ou de outra substância psicoativa 
que determine dependência:

§ 1o  As condutas previstas no ca-
put serão constatadas por:

I – concentração igual ou superior 
a 6 decigramas de álcool por litro de 
sangue ou igual ou superior a 0,3 mi-
ligrama de álcool por litro de ar alveo-
lar; ou

II – sinais que indiquem, na for-
ma disciplinada pelo Contran, altera-
ção da capacidade psicomotora.

§ 2o  A verificação do disposto 
neste artigo poderá ser obtida median-
te teste de alcoolemia, exame clínico, 
perícia, vídeo, prova testemunhal ou 
outros meios de prova em direito ad-
mitidos, observado o direito à contra-
prova.

§ 3º  O CONTRAN disporá sobre 
a equivalência entre os distintos testes 
de alcoolemia para efeito de caracteri-
zação do crime tipificado neste artigo.

Com a nova redação dada pela Lei 
12.760/2012, o crime de embriaguez 
ao volante se caracteriza quando restar 
constatado que a capacidade psicomo-
tora do motorista foi alterada em vir-
tude do álcool ou de outra substância 
psicoativa (drogas).

Percebe-se, portanto, que a “altera-
ção da capacidade psicomotora” passa 
a ser elementar do tipo. Em ulteriores 
vocábulos, caso o motorista tenha in-
gerido bebidas alcoólicas ou substância 
psicoativa, mas sua capacidade psico-
motora esteja inalterada, o crime não 
estará configurado.

Conforme destacado alhures, a 
grande alteração trazida pela nova Lei 
está no fato de o tipo penal não mais 
vincular a constatação da embriaguez, 
exclusivamente, ao percentual de seis 
decigramas de álcool por litro de san-
gue, sendo este apenas um dos meios 
de prova.

Na verdade, no inciso I, do §1°, do 
artigo 306, há uma presunção por parte 
do legislador no sentido de que o mo-
torista flagrado na condução de veículo 
automotor com a concentração igual 
ou superior a 6 decigramas de álcool 
por litro de sangue ou igual ou superior 
a 0,3 miligramas de álcool por litro de 
ar alveolar, esteja com a sua capacidade 
psicomotora reduzida. Trata-se, nesse 
caso, de uma regra clara.

 Constatados os mencionados índi-
ces, há uma presunção legal de embria-
guez e o infrator poderá ser preso em 
flagrante. Neste aspecto pode-se afirmar 
que se a ebriedade é constada por meio 
do exame de etilômetro ou exame toxi-
cológico de sangue nos patamares legal-
mente estabelecidos, se está diante de 
um crime de perigo abstrato.

No inciso II do mesmo dispositivo 
surge a primeira escorregadela do legis-
lador. Considerando que o tipo deter-
mina que as condutas do caput sejam 
constatadas por “sinais que indiquem, 
na forma disciplinada pelo CONTRAN, 
alteração na capacidade psicomotora”, 
muitos poderão entender que estamos 
diante de uma norma penal em branco, 
o que, em última análise, impediria a 
aplicação da nova Lei.

Com a máxima vênia, o comple-
mento a que faz menção o dispositivo 
constitui apenas um plus ou um aden-
do aos outros meios de constatação da 
embriaguez previstos no próprio tipo do 
artigo 306. Isto, pois, no §2°, o legislador 
deixa claro que a verificação da redução 
da capacidade psicomotora do motoris-
ta poderá ser obtida mediante diversos 
meios de provas, tais como depoimento 
testemunhal, exame clínico e até por ví-
deos. Por tudo isso se pode pensar que 
se trata de uma norma penal em branco.

 Além disso, para aqueles que não 
se satisfaçam com essa explicação, é fato 
que está em vigor atualmente a Resolu-
ção CONTRAN n. 206, de 20 de outu-
bro de2006, a qual nada mais faz do que 
repetir as normativas já delineadas no 
atual § 2º., do artigo 306, CTB de acor-
do com a nova redação dada pela Lei 
12. 760/12. A verdade é que o recurso à 
Resolução do CONTRAN é despiciendo 
mesmo. Isso porque quando se fala em 
prova penal, se está tratando de matéria 
Processual Penal, cuja origem somente 
pode ser por força constitucional, lei or-
dinária federal.

Questão interessante e que prova-
velmente repercutirá na doutrina, se 
refere à diferenciação feita pelo legis-
lador nos §§1° e 2º do artigo 306. No 
primeiro, a Lei diz que a “constatação” 
da alteração da capacidade psicomotora 
do agente poderá ser feita de algumas 

formas e no segundo o dispositivo usa o 
termo “verificação”.

Ao interpretar o tipo penal, não po-
demos fechar os olhos para a mencio-
nada distinção, feita, ao que nos parece, 
de maneira propositada. Desse modo, 
entendemos que o termo “constatação” 
esta vinculado a critérios objetivos, sem 
deixar margens para a valoração do in-
térprete (v.g. exame de etilômetro).

 Por outro lado, o termo “verifica-
ção” é mais fluído e permite uma aná-
lise subjetiva por parte dos operadores 
do Direito (v.g. provas testemunhais, 
vídeos, exame clínico etc.).  Aliás, essa 
distinção serve, inclusive, como subsí-
dio para o entendimento de que no in-
ciso I, do §1°, nós temos uma presunção 
legal da alteração da capacidade motora 
do condutor do veículo.

Recuando para a análise do caput 
do artigo 306, chamamos a atenção para 
outra modificação significativa em rela-
ção ao texto anterior. Com a nova reda-
ção, foi retirado a expressão conduzir 
veículo automotor “em via pública”. 
Isso significa que, a partir de agora, o 
motorista que for flagrado dirigindo 
veículo automotor com a capacidade 
psicomotora alterada, poderá ser preso 
em flagrante mesmo que tal fato ocorra 
em uma área privada, como estaciona-
mentos entre outros. 

Entretanto, essa questão ainda pode 
gerar alguma discussão doutrinária – 
jurisprudencial na medida em que o ar-
tigo 1º, do Código de Trânsito Brasileiro 
estabelece que ele regula “o trânsito de 
qualquer natureza nas vias terrestres 
do território nacional, abertas à circu-
lação”.  Ora, se o CTB se aplica somente 
às vias “abertas à circulação”, isso signi-
fica que suas normas seriam aplicáveis 
tão somente às vias públicas. Sabe-se 
que, por exemplo, se pode conduzir um 
veículo automotor dentro de um sítio 
particular sem necessidade de licencia-
mento ou Carteira Nacional de Habi-
litação - CNH. Acontece que na parte 
penal há o argumento de que quando o 
legislador quis estabelecer o alcance tí-
pico somente para as vias públicas o fez.

 Enfim a discussão será certamen-
te intensa, mas parece que realmente 
houve uma abertura tipológica para as 
áreas privadas. Assumindo essa postura 
da abertura do tipo para as vias priva-
das, ainda se migrará para outra linha 
de discussão, agora mais profunda do 
que a simples interpretação gramatical 
do texto. Trata-se de considerar se há 
lesividade a justificar a tipificação cri-
minal da condução sob efeito de álcool 
ou outras substâncias em área privada. 
Haveria nessa situação perigo concreto 
ou mesmo abstrato a algum bem jurídi-

co a justificar a intervenção penal?
 Parece-nos que qualquer resposta 

apriorística e generalizante será equivo-
cada. Somente a análise detida do caso 
concreto submetido à jurisdição poderá 
solucionar o problema. Assim sendo, 
a conclusão é a de que a constitucio-
nalidade ou inconstitucionalidade da 
norma em relação à condução ébria em 
locais privados será aferida na efetiva 
aplicação da lei e não abstrata e generi-
camente falando.

Em tempo, é mister não olvidar 
que o crime previsto no artigo 306 do 
CTB continua sendo de perigo abstrato, 
ao menos em seu § 1º., inciso I, o que, 
segundo alguns entendimentos, fere o 
princípio da ofensividade. Seria o ideal 
com a máxima vênia que o legislador 
fizesse menção ao perigo de dano na 
tipificação da conduta, o que estaria de 
acordo com diversos conceitos moder-
nos do crime, como a teoria de tipicida-
de conglobante, por exemplo. Já no caso 
do inciso II do mesmo § 1º., do artigo 
306, CTB, o crime é de perigo concreto 
já que são exigidos “sinais que indiquem 
alteração da capacidade psicomotora”.

Outra questão interessante diz res-
peito à possibilidade de contraprova 
por parte do investigado. Seguindo uma 
tendência iniciada pela Lei 12.403/2011, 
que alterou o Código de Processo Penal 
no ponto que trata das prisões e medi-
das cautelares diversas, e que já havia 
introduzido o contraditório mesmo du-
rante a fase preliminar de investigação, 
a Lei 12.760/2012 também consignou 
uma previsão nesse sentido.

Previsões como estas demonstram 
uma nova postura do legislador dian-
te do investigado, não mais o tratando 
como objeto de direito, mas, sim, como 
um sujeito de diretos. No mesmo diapa-
são, vem ganhando força o princípio do 
contraditório na fase pré-processual ou 
de Inquérito Policial, o que apenas re-
força o conjunto probatório produzido 
nesta fase e consagra o princípio da dig-
nidade da pessoa humana.

Nesse contexto, é dever da Autori-
dade Policial atender as solicitações do 

investigado no momento de requisitar o 
exame pericial. Mais do que isso, o sujei-
to passivo da investigação também po-
derá submeter-se a um exame feito por 
perito particular, sendo que o resultado 
do laudo será apreciado pelo Delegado 
de Polícia ou pelo Juiz no momento da 
formação dos seus convencimentos.

Insta destacar que o § 3º, do artigo 
306, Código de Trânsito Brasileiro afir-
ma que “o CONTRAN disporá sobre a 
equivalência entre os distintos testes de 
alcoolemia para efeito de caracterização  

do crime tipificado neste artigo”. Essa 
normativa apresenta-se inútil: primeiro 
porque a equivalência já é explicitada 
no artigo 306, § 1º., I, CTB pela própria 
lei, segundo porque também já há o 
Decreto 6488, de 19 de junho de 2008 
que indica as mesmas equivalências ora 
expostas na lei.

Aspiramos que a nova legislação 
combata com veemência aqueles que 
obstinam em misturar álcool, drogas 
e volante, colocando em risco a vida 
alheia. 
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RESIDENCIA DE 02 DORMITÓRIOS,SAL
A,COZINHA,GARAGEM COBERTA,BWC 
SOCIAL,
RUA PIAUÍ S/N-FUNDOS
R$400,00 
(44)98685200

APARTAMENTO EDIFÍCIO MARABÁ,440-
-2º ANDAR,JARDIM SANTO ANTONIO
R$450,00 + CONDOMÍNIO  
(44)98685200

SALA COMERCIAL COM 
APROX.150M²,01 BWC E 
ESCRITÓRIO,EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO,AVENDIA BRASIL,1820
R$800,00
PARANACITY-PR
(44)98685200

RESIDÊNCIA COM 02 
DORMITÓRIOS,SALA,COZINHA,BWC 
SOCIAL,LAVANDERIA
RUA DOM PEDRO II
R$400,00
PARANACITY-PR

APARTAMENTO COM 03 
DORMITORIOS,SALA,COZINHA,BWC 
SOCIAL,LAVANDERIA,GARAGEM 
COBERTA
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
EDIFÍCIO CAICÓ
R$600,00

APARTAMENTO COM 03 
DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUÍTE),SALA 
AMPLA,BWC SOCIAL,COZINHA,PISCIN
A,SAUNA,SALÃO DE FESTAS
PRAÇA TIRADENTES,251
R$1.000,00

RESIDENCIA COM 04 
DORMITÓRIOS,(SENDO 01 SUÍ-
TE),02 SALAS,COPA,COZINHA,BWC 
SOCIAL,LAVANDERIA COBERTA
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
PRAÇA MARECHAL ARTHUR DA COSTA 
E SILVA,154
PROXIMO AO NIS
R$1.000,00

RESIDENCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
02 SALA, COZINHA, 02 BWC, LAVANDE-
RIA, GARAGEM PARA 04 CARROS
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA 
NETO,1023
R$800,00

Astra Hatch 2004/2004 – Cor preta, ar 
condicionado, direção hidráulica, vidros elé-
tricos, alarme, Rodas de liga leve, completo. 
9922-1301

Celta Super – 4 portas, vidros elétricos, travas 
elétricas, alarme, limpador e desembaçador 
traseiro, cor prata. 3252-0033

CORSA SEDAN 1998/1999 COMPLE-
TO 1.6 16V BRANCO RODA DE LIGA 
R$:14.500.00
F:9937-0201

MERIVA 2010/2010 COMPLETA AUTOMA-
TICA BRANCA 1.8
RODA DE LIGA  4 PORTAS 2º DONO 
R$:34.000.00
F:9937-0201

MONTANA CONQUEST 1.8 COMPLE-
TA PRETA , MANUAL 2004/2004  R$: 
18.000.00
F: 9817-4304

CELTA 2005/2006 COMPLETO (-) DIRE-
ÇAO 4 PORTAS PRATA , FLEX COM :
MP3 , ALARME E TRAVA , MANUAL .

Falar Rose PRIME, fone 3252-1748

CASA JARDIM SANTO ANTONIO
3 quartos (sendo 1 suite), 1 sala, 1 cozinha, 
1 banheiro, area total 168m2, contrução de 
99m2.
Falar Rose Prime, fone 3252-1748

CASA CENTRO
R. Mascarenhas de Moraes, 380, 3 quartos 
(sendo 1 suite), copa e cozinha, sala, banheiro, 
com area total de 269,50m2 e 107,10m2 de 
construção.
Falar com Rose PRIME, fone 3252-1748

CASA CENTRO
R. Ana Rita de Cássia, 287
Falar com Rose PRIME, fone 3252-1748.

CASA CENTRO
R. General Euclides Bueno, 874, 3 quartos 
(sendo 1 suite), 2 salas, cozinha, banheiro, 
garagem ampla, dispensa.
Falar com Rose PRIME, fone 3252-1748

CHACARA DE LAZER RECANTO VER-
DE- AREA DE 3.900M²
(44)98685200

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

CHÁCARA COM 31.131,85 m², ATRÁS DA 
COCAMAR, R$7,00 O M² - 9972-2438

CHÁCARA COM 5.200 m² NO CONDO-
MÍNIO PORTAL DO SOL, DE ESQUINA, 
COM ENTRADA E CERCA NOVA . 
9988-2677

Sitio de 5 alqueires com 4 alqueires e meio 
em soja e meio alqueire em eucalipto, frente 
ao asfalto, próximo ao Barão de Lucena. 
R$45.000,00 o alqueire - 9972-2438

CHÁCARA FRENTE PARA A RODOVIA, 
IDEAL PARA INDÚSTRIA COM 30.000M² - 
R$12,00 O M² -9972-2438

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

LOCAÇÃO CASA NOVA. R. PROFES-
SOR VITOR DO AMARAL, 92, COM 3 
QUARTOS, SENDO 01 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, BWC COM ARMÁRIOS, ÁREA 
DE SERVIÇO, GARAGEM, EDÍCULA , 
DESPENSA, COM 110 M² DE CONSTR. 
R$650,00 - 9988-2677

RESIDÊNCIA COM 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BWC
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 780 
CASA DO FUNDO-R$250,00
(44)98685200
PARANACITY-PR

TERRENO COM 933M² CENTRO - 9972-
2438

CASA no Cidade Alta rua Alagoas , 56 - R$ 
70.000,00 – 9972-2438

CASA NOVA EM ALVENARIA R. PA-
DRE MANOEL DE NOBREGA, Nº451.
COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, 
BWC, ÁREA DE SERVIÇO, GARAGEM, 
EDÍCULA COM DESPENSA. 100M² DE 
CONSTRUÇÃO. VALOR R$155.000,00 
-3252-0012-9972-2438.

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

Casa  de laje 3 quartos, sala, cozinha, bwc c/ 
armário, Garagem, Quintal, Prox. a panifica-
dora. Rua Palmas. R$150.000,00 - 3252-0012 
ou 9988-2677

TERRENO COM APROXIMADAMENTE 
345m2 ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, COM 
CASA DE MADEIRA - AVENIDA ROCHA 
POMBO,809 R$130.000.00
(44)98685200

RESIDENCIA COM 02 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUITE), SALA, COPA, COZI-
NHA AMPLA, LAVANDERIA COBERTA 
COM 01 BWC, GARAGEM COBERTA
OTIMA LOCALIZAÇÃO 
RUA CURITIBA,259
Preço: R$ 249.000.00
(44)98685200

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

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COPA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA,01 
VAGA COBERTA NA GARAGEM
RUA FLAMENGO,55
RESIDENCIAL PARÁ APTO 102,TÉRREO
Preço: R$ 135.000.00 
(44)98685200

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

RESIDENCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITORIOS, SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, EDÍCULA
RUA PARANÁ, 646
R$170.000,00
(44)98685200

CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA CO-
ZINHA, BWC SOCIAL, LAVANDERIA 
COBERTA, 01 VAGA NA GARAGEM, 
SALÃO DE FESTAS
RUA INÊS, 364 CONDOMÍNIO AMOREI-
RA - R$135.000.00
 (44)98685200

RESIDENCIA COM TERRENO DE 
APROX. 580M²
RUA GEN.MARIO ALVES TOURINHO,410
R$100.000.00
(44)98685200

CASA CONDOMINIO AMOREIRAS
3 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem. R$140.000,00, aceita proposta.

IMÓVEIS

SÍTIOS & 
CHÁCARAS

VENDE:

Anuncie aqui! |44| 3252-3908 | contato@jornalnoroeste.com
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VEÍCULOS

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

ALUGA:
APARTAMENTO RESIDENCIAL 
MARABÁ (JD. SÃO JOSÉ) - 2 
QUARTOS, SALA, COZINHA, 

LAVANDERIA, GARAGEM, SALÃO 
DE FESTAS, BWC - R$ 450,00 - 

9912-8045 - TRATAR COM SIRLEI

VÁRIOS
Barco com 5,83 metros alumínio borda alta ano 

fabricação 1986, registrado na marinha com o n.º 
inscrição 9620146239 e uma carreta ano 1986 

placa A ambos com documentação em dia valor 
R$8.000,00 tratar com CARLOS 9982-6855

Vaga para mulheres, para AUXILIAR DE 
COSTURA e AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
para trabalhar em uma fábrica de camisas.

Vaga para mulheres, para COSTUREIRA 
DE MAQUINA RETA, FECHADEIRA DE 
BRAÇO, para trabalhar em uma fábrica de 
confecções.

Vaga para homens, para AUXILIAR DE 
EMPACOTAMENTO e REPOSITOR DE 
MERCADORIAS, para trabalhar nos SU-
PERMERCADOS CAMILO.  Interessados 
comparecer na  Ag. do Trabalhador.

Vaga para homens, acima de 18 anos com 
experiência, para TECNICO DE SEGURAN-
ÇA, ENCANADOR, CALDEIRO, OFICIAL 
DE SERVIÇOS GERAIS e OPERADOR DE 
GUINDASTES, para trabalhar em empresa 
de guindastes.

Vaga para homens para AJUDANTE, 
MOTORISTA, OPERADOR DE TRATOR, 
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA, 
ELETRICISTA, LUBRIFICADOR, SOL-
DADOR, AUXILIAR DE LABORATÓRIO e 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, para tra-
balhar na USINA SANTA TERESINHA de 
Iguatemi. Interessados comparecer na Agência 
para preenchimento da ficha de inscrição.

Vagas para homens, para AUXILIAR DE 
EMPACOTAMENTO e AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO, para trabalhar na USINA 
ALTO ALEGRE de Colorado, com direito 
a Transporte e Cesta básica. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha de inscrição.

Vagas para homens com disponibilidade para 
viagens, para MOTORISTA CATEGORIA E, 
MOTORISTA CATEGORIA C, OPERADOR 
DE ROLO, OPERADOR DE BOBCAT, para 
trabalhar em empresa de Maringá. 

Vaga para homens maiores de 18 anos, para 
PEDREIRO (com experiência) e SERVEN-
TE DE PEDREIRO (sem experiência), para 
trabalhar em Paraíso do Norte. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha de inscrição.

Vaga para homens, para MONTADOR e 
SOLDADOR MIG, com experiência, para 
trabalhar em fabrica de implementos.

Vagas para AUXILIAR DE LABORATORIO, 
AJUDANTE DE PESQUISA AGRICOLA, 
para Safra 2013/2014 na empresa RURÍ-
CULA.  Os interessados devem comparecer 
na Agência para preenchimento da ficha de 
inscrição.

TÉCNICO DE INFORMÁTICA - Vaga para 
ambos os sexos, com experiência, carteira A e 
conhecimento de formatação de computado-
res, para trabalhar em empresa de cartuchos.

VENDEDOR - Vaga para ambos os sexos, 
acima de 18 anos, com experiência, para 
trabalhar vendendo anúncios publicitários.

VENDEDOR - Vaga para homens, acima de 
18 anos, com experiência, para trabalhar em 
loja de móveis.

VENDEDORA - Vaga para mulheres, acima 
de 20 anos, com experiência, para trabalhar 
em loja de acessórios.

VENDEDORA - Vaga para mulheres, acima 
de 18 anos, com experiência e carteira A, para 
trabalhar em loja de roupas.

VENDEDORA - Vaga para mulheres, acima 
de 18 anos, com experiência e conhecimento 
de informática, para trabalhar em loja de 
calçados.

ENCADERNADORA - Vaga para mulheres, 
acima de 20 anos, com 2º grau completo, para 
trabalhar em foto.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE - Vaga 
para ambos os sexos, com experiência, para 
trabalhar em construtora.

ABATEDOR - Vaga para homens, de 18 a 40 
anos, para trabalhar em frigorifico.

PADEIRO E CONFEITEIRO - Vaga para 
homens, com experiência na função, para 
trabalhar em uma padaria de Paranavaí.

PROFESSORA - Vaga para mulheres, com 
experiência em administração ou contábeis, 
com 3º grau completo ou cursando, para 
trabalhar em curso profissionalizante em Pres. 
Castelo Branco e Floraí.

COZINHEIRA - Vaga para mulheres, com 
experiência, para trabalhar em restaurante.

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para 
homens acima de 18 anos, com experiência, 
carro próprio e disponibilidade de viagens, 
para trabalhar em empresa de segurança.

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para 
homens acima de 25 anos, com experiência, 
carro próprio e disponibilidade de viagens, 
para trabalhar em foto.

EDITOR DE FOTOGRAFIA - Vaga para 
mulheres, com experiência em PhotoShop, 
para trabalhar em foto.

TÉCNICO DE SUPORTE INTERNO - Vaga 
para mulheres, com conhecimento de infor-
mática, para trabalhar em empresa de internet.

TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO - 
Vaga para homens, sem medo de altura, car-
teira AB e com conhecimento de informática, 
para trabalhar em empresa de internet.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 
- Vaga para homens, de 20 a 30 anos, para 
trabalhar em fábrica de alimentos.

SERRALHEIRO - Vaga para homens, com 
experiência, para trabalhar em metalúrgica.

AUXILIAR DE RH - Vaga para ambos os se-
xos, com experiência em folha de pagamento, 
rescisão de contrato e etc, para trabalhar em 
fábrica de implementos.

SERVENTE DE OBRAS - Vaga para ho-
mens, de 18 a 25 anos, para trabalhar em obra 
auxiliando na parte elétrica e civil.

OPERADOR DE CALDEIRA - Vaga para 
homens, com experiência e curso de caldeiris-
ta, para trabalhar em Paranavaí.

AUXILIAR DE COZINHA - Vaga para am-
bos os sexos, acima de 25 anos, para trabalhar 
em empresa de refeições de Maringá.

CRONOMETRISTA - Vaga para homens, 
para trabalhar em fábrica de confecção.

OPERADOR DE MÁQUINA DE BOR-
DADO - Vaga para ambos os sexos, com 
conhecimento de informática, para trabalhar 
em fábrica de confecção.

CHAPEIRO - Vaga para ambos os sexos, 
para trabalhar fazendo lanches em pizzaria.

OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 
- Vaga para homens, com experiência, com 
disponibilidade de trabalhar na região. (ficar 
em alojamento da empresa)

TRABALHADOR RURAL - Vaga para famí-
lia que saiba mexer com gado, para trabalhar 
com serviços gerais em propriedade rural.

TRABALHADOR RURAL - Vaga para 
família, para trabalhar com serviços gerais em 
propriedade rural.

TRABALHADOR RURAL - Vaga para 3 
famílias de 3 a 4 pessoas adultas, para traba-
lhar como catador de ovos e morar na granja. 
A empresa oferece cesta básica, almoço e 
roupas.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO - 
Vaga para ambos os sexos, para trabalhar no 
Frango Canção de Paranavaí.  Interessados 
comparecer dia 23/04 às 14h30 na Ag. do 
Trabalhador.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO - 
Vaga para ambos os sexos para trabalhar em 
Abatedouro de Aves de Maringá. Interessados 
comparecer dia 24/04 às 14h30 na Ag. do 
Trabalhador.

R$: 17.800.00
F: 9817-4304

S-10 TORNADO CABINE DUPLA PRATA 
4X2 COMPLETA CAPOTA MARITIMA 
3º DONO TODA REVISADA EXTRIVE 
RABICHO R$: 60.000.00
F:9937-0201

Focus Hatch Titanium 2011/2012 – Top de 
linha, 16.000 Km, único dono, completíssimo 
+ teto solar. 3252-0033

ECO ESPORT  2004/2005 HLX COMPLETA 
1.6 PRATA 4 PORTAS OTIMO ESTADO 
R$: 35.000.00
F:9937-0201

Gol GV 2011/2012 – Prata, Ar condicionado, 
vidros elétricos, Placa A, IPVA 2013 total-
mente quitado. R$ 28.000,00. 9922-1301

Gol City – 4 portas, 2003/2004, cor cinza, 
Travas, alarme, limpador e desembaçador 
traseiro – Placa A. 9922-1301

KOMBI 1991 VIDRAÇADA  BRANCA 
R$:10.000,.00
F:9937-0201

Uno mille fire basico com limpador  traseiro,  
4 PORTAS DESEMBAÇADOR  trava e alar-
me ,  ano: 1999/ 2000 prata unico dono.
R$: 10.800.00
F: 9944-2260

PALIO FIRE 1995/1996  4 PORTAS BASI-
CO LIMPADOR TRASEIRO E DESEM-
BAÇADOR VERDE METALICO PNEUS 
NOVOS ,  DOCUMENTOS EM DIA . 
R$: 9.000.00
F: 9817-4304 

PALIO WEEKEND 2006/2007 VERMELHA 
4 PORTAS COMPLETA 1.8 HLX
1º DONO R$;27.000.00
F:9937-0201
COROLLA 2007/2007 XEI COMPLETO 

AUTOMATICO RODA DE LIGA 2º DONO 
R$: 35.000.00
F:9937-0201

Vectra expression - Branco - 
2008/2008 - Automático, Aro 16, 
Completo, Airbag Duplo, Placa A 

- 56.000 Km Rodado.
9926-4356

Gol 97/98 MI Cinza - R$10.000,00
9917-8239

Secador e esmalte a serviço do motorista
Retirar um adesivo do carro ou maquiar um arranhado na lataria pode ser mais simples do que se 
imagina. Confira dicas e cuidados para solucionar problemas corriqueiros com o seu automóvel

“Cheirinho” perigoso: Alguns aromatizadores para carro trazem em sua 
composição química solvente ou álcool, que podem manchar e até dissol-
ver a rezina que compõe a tinta do painel caso o líquido venha a vazar. 

Por isso, há embalagens que informam o risco de vazamento da fragrân-
cia ao inclinar o glade em mais de 45°. E isso pode acontecer quando 
o “cheirinho” é fixado em saídas de ar cujo ajuste de direção do vento 
é feito também por movimento circular. Se o líquido pingar no painel é 

fundamental limpar na mesma hora com água e sabão neutro

Esmalte antiferrugem: Arranhou a pintura do carro e está sem dinheiro 
para corrigir de imediato a lataria que ficou aparente? O conserto pode 

esperar, mas para evitar uma possível ferrugem com o tempo, passe 
um esmalte de unha com a mesma tonalidade da pintura após limpar o 
local com pano úmido. O esmalte vai proteger a carroceria e maquiar o 
arranhão até que um serviço especializado resolva de vez o problema

Visão recuperada: Chuva, sol, sujeira e calor podem deixar o farol 
do carro embassado e com aquele aspecto amarelado. Antes de pen-
sar em trocá-lo, saiba que existe uma maneira de recuperar “a boa 

visão” do equipamento. Uma massa de polir (número 2, que é menos 
abrasiva), encontrada em casas de pintura automotiva, e um pedaço 
de estopa podem resolver o problema. Aplique o produto no farol em 

movimentos circulares. Você perceberá que a camada desgastada 
sairá completamente, devolvendo o brilho original do componente

RENYERE TROVÃO
Gazeta Maringá

Fotos: Divulgação
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AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

PADEIRO E CONFEITEIRO - Vaga para 
homens, com experiência na função, para 
trabalhar em uma padaria de Paranavaí.

PROFESSORA - Vaga para mulheres, com 
experiência em administração ou contábeis, 
com 3º grau completo ou cursando, para 
trabalhar em curso profissionalizante em Pres. 
Castelo Branco e Floraí.

COZINHEIRA - Vaga para mulheres, com 
experiência, para trabalhar em restaurante.

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para 
homens acima de 18 anos, com experiência, 
carro próprio e disponibilidade de viagens, 
para trabalhar em empresa de segurança.

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para 
homens acima de 25 anos, com experiência, 
carro próprio e disponibilidade de viagens, 
para trabalhar em foto.

EDITOR DE FOTOGRAFIA - Vaga para 
mulheres, com experiência em PhotoShop, 
para trabalhar em foto.

TÉCNICO DE SUPORTE INTERNO - Vaga 
para mulheres, com conhecimento de infor-
mática, para trabalhar em empresa de internet.

TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO - 
Vaga para homens, sem medo de altura, car-
teira AB e com conhecimento de informática, 
para trabalhar em empresa de internet.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 
- Vaga para homens, de 20 a 30 anos, para 
trabalhar em fábrica de alimentos.

SERRALHEIRO - Vaga para homens, com 
experiência, para trabalhar em metalúrgica.

AUXILIAR DE RH - Vaga para ambos os se-
xos, com experiência em folha de pagamento, 
rescisão de contrato e etc, para trabalhar em 
fábrica de implementos.

SERVENTE DE OBRAS - Vaga para ho-
mens, de 18 a 25 anos, para trabalhar em obra 
auxiliando na parte elétrica e civil.

OPERADOR DE CALDEIRA - Vaga para 
homens, com experiência e curso de caldeiris-
ta, para trabalhar em Paranavaí.

AUXILIAR DE COZINHA - Vaga para am-
bos os sexos, acima de 25 anos, para trabalhar 
em empresa de refeições de Maringá.

CRONOMETRISTA - Vaga para homens, 
para trabalhar em fábrica de confecção.

OPERADOR DE MÁQUINA DE BOR-
DADO - Vaga para ambos os sexos, com 
conhecimento de informática, para trabalhar 
em fábrica de confecção.

CHAPEIRO - Vaga para ambos os sexos, 
para trabalhar fazendo lanches em pizzaria.

OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 
- Vaga para homens, com experiência, com 
disponibilidade de trabalhar na região. (ficar 
em alojamento da empresa)

TRABALHADOR RURAL - Vaga para famí-
lia que saiba mexer com gado, para trabalhar 
com serviços gerais em propriedade rural.

TRABALHADOR RURAL - Vaga para 
família, para trabalhar com serviços gerais em 
propriedade rural.

TRABALHADOR RURAL - Vaga para 3 
famílias de 3 a 4 pessoas adultas, para traba-
lhar como catador de ovos e morar na granja. 
A empresa oferece cesta básica, almoço e 
roupas.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO - 
Vaga para ambos os sexos, para trabalhar no 
Frango Canção de Paranavaí.  Interessados 
comparecer dia 23/04 às 14h30 na Ag. do 
Trabalhador.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO - 
Vaga para ambos os sexos para trabalhar em 
Abatedouro de Aves de Maringá. Interessados 
comparecer dia 24/04 às 14h30 na Ag. do 
Trabalhador.
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O Presidente do PSD-PR  

Deputado Federal Eduardo Sciarra,  
tem a satisfação de convidar para o 

3º Encontro Regional do PSD-PR /2013 
Data: 19 de Abril (sexta-feira)  

Horário: às 19 horas 
Local: Hotel Metrópole Bristol - Av. Quinze de Novembro, 462 - 

Zona 01 - Maringá - PR 

 
O Presidente do PSD-PR  

Deputado Federal Eduardo Sciarra,  
tem a satisfação de convidar para o 

3º Encontro Regional do PSD-PR /2013 
Data: 19 de Abril (sexta-feira)  

Horário: às 19 horas 
Local: Hotel Metrópole Bristol - Av. Quinze de Novembro, 462 - 

Zona 01 - Maringá - PR 
APOIO DE DIVULGAÇÃO:

Empresário Divanir Braz Palma
Advocacia Andrade
Edson Elias - Fábio 
Yamamoto & Associados
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O Prefeito de Engenheiro Beltrão Elias Lima confirmando pre-
sença para o 18º Jantar de Aniversário do Jornal Noroeste

Prefeito de Atalaia Fábio Vilhena, 
confirmando presença no Jantar de 
18º Aniversário do Jornal Noroeste

Personalidades confirmando presença no Jantar do Jornal Noroeste

Teresinha Lazarini 
Vidual, Gerente do 

SICOOB

Dr. Mauro 
Yutaka Aida, 

Tesoureiro da 
OAB

Lucilene e Valdir Martinelli – 
Noroeste Diesel

Roberto Rodrigues e Wagner Rodrigues – 
CFC Regional e CFC Zanolli

Empresários de Nova Esperança, Leandro Zanelli e Rodolfo Perina, 
acompanhados do vice prefeito Fábio Yamamoto estiveram em Curitiba 
em audiência com o Chefe da Casa Civíl, ex ministro Reinold Stephanes
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