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“A dor da perda de um filho é algo irreparável,
mas Deus nos conforta neste momento tão difícil”

Desabafo foi
feito pelos pais
do jovem de 19
anos, que
morreu por
afogamento

Vazio absoluto. Um nada
sem chão, teto ou paredes.
Mais que um poço fundo,
o fundo sem o poço. A falta
de ar. O desespero. A deses-
perança. Irracional, ilógico,
inaceitável. As palavras e
imagens mais fortes não
são capazes de definir o luto
de uma família que perde
um filho. Este é um breve
resumo do sentimento dos
familiares do jovem Thie-
res Augusto Gonçalves da
Silva, de 19 anos, morador
da Vila Silveira em Nova
Esperança. PÁG. 5

M. P. pede conclusão de muro no
entorno da sede da Sanepar para
melhor proteger os reservatórios
de água que abastecem a cidade

PÁG. 3

Jantar de 17º Aniversário do Jornal Noroeste, que conta com a

seguinte parceria: Amazon Eventos, Buffet Rosa de Ouro, Raphael

Guimarães fotografias, Rica’s Decorações e Flor e Art - PÁG. 10

Nova Esperança
participa do VIII

Encontro Nacional da
Família em Sumaré – SP

O tema “Correm e não se
cansam, caminham e não

se fatigam” refletiu o que se
tem identificado em todo o

país: um grande número de
pessoas cansadas e

desanimadas por terem de
lidar com pressões e

ansiedades impostas pela
vida moderna. PÁG. 4

Olivatti
reafirma pré
candidatura e
traça metas
para as
eleições
deste ano -
PÁG. 3

Câmara dos
Deputados aprova

nova Lei Seca
A Câmara dos Deputados
aprovou quarta-feira, 11,
um projeto que amplia a
possibilidade de provas de
condução de veículo sob
efeito de álcool no âmbi-
to da Lei Seca. A propos-
ta ainda dobra o valor da
multa e eleva para R$ 3,8
mil a penalização no bol-
so em caso de reincidên-
cia dentro de 12 meses.

O projeto segue para o
Senado Federal. A vota-
ção na Câmara foi uma
reação à decisão do Supe-
rior Tribunal de Justiça
(STJ), no mês passado, de
que só é possível punir o
motorista se houver com-
provação do consumo de
álcool por meio de exame
de bafômetro ou de san-
gue. PÁG. 8

 ALEX FERNANDES FRANÇA

“Nossos corações estão arrebentados. A perda de um filho é muito dolorosa”, contam os pais de
Thieres Augusto Gonçalves da Silva, enquanto seguram a foto do jovem que

faleceu no domingo, por afogamento em uma lagoa

 ALEX FERNANDES FRANÇA

Élio Nakatani - Presidente do Sicoob Prefeita Maly Benatti
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NOVA ESPERANÇA

ENTRELINHAS
***Prefeito de Paranavaí aumenta salários dos médicos do PSF

pelo bom trabalho que eles desempenham naquele município. ***Ex-
celente idéia em vigor no município de Vitória da Conquista, BA, ado-
tando a colocação de chips nos uniformes dos alunos, emitindo sinais
nos celulares de seus pais, para saberem os seus paradeiros bem
como as suas freqüências em aulas.***A estrela pop americana Rihan-
na se candidata para viver a cantora Whitney Houston no cinema.
Quem não deve ter gostado foi a cantora Beyoncé***Fabiana, 36 anos,
segunda colocada do BBB12, mãe de um filho de 5 anos, mostrando
toda a sua forma escultural em diversas revistas e jornais dizendo que
“ não é somente as jovens de 20 anos que podem ter um corpo escul-
tural” Veja neste blog, na internet, a beleza escultural de
Fabiana.***.Uma em cada três mulheres, uma sofre algum tipo de
violência na América Latina, segundo a ONU.*** “Não devemos ter
medo das novas ideias! Elas podem significar a diferença entre o
triunfo e o fracasso” - Napoleon Hill

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

OPINIÃO DO BLOG
Novos Rumos, com Dilma
Até mais ou menos dez anos

passados, quando um presidente
brasileiro visitava os Estados Uni-
dos, geralmente era para tomar di-
nheiro emprestado do Fundo Mo-
netário Internacional ( FMI ) que
ditava as normas da economia no
Brasil e em quase todo o mundo.
Os americanos mandavam e des-
mandavam aqui, ordenando até no
que o povo  brasileiro deveria gas-
tar os seus salários. Vivíamos sob
à sombra da conhecida frase  do
chanceler e capitalista, o general
Juracy Magalhães, que dizia: “O
que é bom para os Estados Uni-
dos é bom para o Brasil”. O tempo
passou. O Brasil cresceu. Somos a
quinta economia do mundo, gra-
ças a Lula e agora com Dilma.
Deus nos ajude que nunca mais o
Brasil precise puxar o saco ou aba-
nar o rabo para os americanos. O
Brasil de agora, também não pre-
cisa ficar confrontando o império
dos Estados Unidos que já ruiu.
Quem diria que  um dia um  presi-
dente do Brasil  (Dilma) pedisse
ao presidente americano ( Obama
)   que lute para  que  o dólar  não
desvalorize, pois caso contrário, os
países emergentes não podem cres-
cer. Um grande acordo firmado
nessa viagem da presidente, sem
dúvida alguma, é abrir espaço
para estudantes brasileiros estagi-
arem nas universidades america-
nas, as melhores do mundo, mas
que voltem para nos ajudar a de-
senvolver o país que está à cami-
nho do seu grande destino, ou seja,
tornar-se uma grande nação do
planeta terra.

Socorro, socorro!
Há sete meses o Posto de Saúde

de Ivaitinga está com a sua sala de
vacinação interditada pela 15ª
Regional de Saúde de Maringá por
estar sem ar condicionado, cujo o
motor queimou. Os pais das cri-
anças daquele Distrito estão preo-
cupados porque necessitam des-
locar as crianças até o  Posto de
Barão de Lucena ou Nova Espe-
rança para  realizarem as vacina-
ções conforme o calendário exigi-
do por lei. É difícil entender como
uma Unidade Básica de Saúde,
principalmente de um Distrito, não
realiza vacinação. Vamos acordar
gente! Um assunto tão fácil de re-
solver ficou enrolado há mais de
sete meses.

Coisas do Cotidiano
· Como a tal ata da dissolução

do PSDB local ainda não apare-
ceu por aqui, o partido mantém o
seu diretório municipal constituí-
do. Nada mudou por enquanto;

· Vereador Xandy Zacarias se
apresenta como pré-candidato a
prefeito de Nova Esperança pelo
PMDB. Seu lema: “ sangue novo”!

· Outros pré-candidatos a pre-
feito de Nova Esperança são Rafa-
el Kreling e Paulinho do Sindicato.
Outros nomes vão surgir até as
convenções;

· Como era de se esperar, im-
prensa americana dá pouco des-
taque para a visita de Dilma Rous-
seff  aos Estados Unidos. Os ame-
ricanos ainda não digeriram o
nosso 5º lugar na economia mun-
dial;

· Mais de 100 mil mineiros e
gaúchos serão beneficiados com os
novos consulados americanos em
suas capitais;

· Susto e correria em Maringá
porque o prédio do Fórum.  Obras
que estão sendo realizadas nas
proximidades seriam as causas;

· Tudo pelo poder. Em São Pau-
lo, vereadora envia telegrama de
condolências às famílias de mor-
tos para angariar votos;

· Dilma e Obama fazem acordo
para proteger a bebida típica bra-
sileira: a cachaça, como dizia o
falecido humorista Mussum, o
popular  “mé”. De agora em dian-
te, cachaça nos Estados Unidos
chamar-se-á  “ketchassa”. Have
you get a ketchassa? (você tem uma
cachaça?)

· Segundo economistas, o di-
nheiro que está sendo gasto na
reforma do Maracanã,  que já foi
reformado três vezes,  daria para
construir três novos estádios;

· Estão abertas cerca de 70 mil
vagas em cerca de 130 concursos
públicos. Vale a pena conferir
quem ganha pouco ou que está
desempregado;

· Ao encenar Judas Iscariótes
em Paixão de Cristo, em Itararé, SP,
o ator Thiago Klimeck,  27 anos, se
enforcou acidentalmente, ficando
4 minutos dependurado e se en-
contra em coma;

Legalização de Casas de
Prostituição
Como é a Lei hoje: o Código

pune quem mantêm, por conta
própria ou de terceiro, estabeleci-

mento em que ocorra exploração se-
xual.  A nova proposta do Senado
prevê o fim das punições para donos
de prostíbulos.  A medida serve tam-
bém para acabar com policiais cor-
ruptos que exploram os donos desse
mercado. Com a legalização dos pros-
tíbulos, as profissionais do setor po-
derão  estabelecer vínculos  traba-
lhistas, com carteira assinada, como
acontece na Europa. Faça o seu co-
mentário  sobre esse assunto no blog,
na internet.

E novamente...
As chuvas que castigaram Tere-

sópolis e demais regiões serranas do
Rio de Janeiro provocando desliza-
mentos, deixaram 414 desabrigados
ou desalojados e cinco mortos,  se-
gundo a Defesa Civil. Cerca de 20
deslizamentos de terra foram regis-
trados na cidade. Em janeiro de 2011,
essa mesma região serrana foi atin-
gida por temporais que deixaram
mais de 900 mortos em Teresópolis,
Nova Friburgo e Petrópolis. Na épo-
ca, um montante de verba foi libera-
da pela presidente para, pelo menos,
diminuir os efeitos das chuvas na-
quelas encostas. Os políticos la-
drões, roubaram parte dessa verba e
o que restou  praticamente nada foi
feito. Essa história me faz lembrar o
nordeste brasileiro que quanto mais
seca, melhor é, pois vem mais verba.
Preste atenção: “ nunca esses desli-
zamentos da região serrana do Rio
de Janeiro serão resolvidos.” ( opi-
nião deste blog ).

Desperdício do
dinheiro público
O Senado gasta R$ 400 mil men-

sais, fora a folha de pagamento, para
manter um serviço médico pouquís-
simo procurado por parlamentares
que preferem as clínicas particula-
res e pedir reembolso superfaturado
das despesas. Equipamentos de úl-
tima geração, salas ociosas, salários
de R$ 18 mil mensais para manter
profissionais que nem trabalham
pois não há clientes, mostram o des-
perdício do dinheiro público. En-
quanto isso, há poucos  quilômetros
do senado, na cidade satélite de Sa-
mambaia, pacientes enfrentam filas
e mais filas para atendimento numa
UPA ( Unidade de Pronto Atendi-
mento ).  Que tal transformar esse
serviço médico num pronto atendi-
mento para o povão brasiliense? Tai
um assunto interessante para o Se-
nador Roberto Requião ou Álvaro
Dias.

Professora jogou um
tamanco em sala de aula
O Tribunal de Justiça do Rio de

Janeiro condenou o Colégio e Curso
Intellectus em R$ 5mil em virtude da
professora ter jogado um tamanco
em sala de aula para manter a disci-
plina. Uma aluna do Colégio fez quei-
xa a Justiça dizendo que ficou as-
sustada quando viu o tamanco pe-
los ares. Os desembargadores enten-
deram que a professora poderia tor-
nar a sala de aula prazerosa sem
apelar para tal tipo de conduta, que
poderia ainda incitar os alunos a
apelarem para métodos agressivos
para resolverem os seus problemas.
Evidentemente que a professora foi
mandada embora. Também acho que
não foi a melhor conduta da profes-
sora mas dizer que a aluna ficou
assustada e a atitude torna-se um
mau exemplo é brincadeira. Ainda
bem que eu estudei com excelentes
professores numa época que repro-
vava e colocava de castigo sem dó,
sem direito a reclamação dos pais,
mas que os alunos aprendiam mui-
to e tinham respeito pelos. mestres.
Não é como hoje, que os alunos jo-
gam bolinha de papel no professor
quando ele entra na sala de aula e
os pais ainda acham ruim quando o
professor reclama.

Vitória contra o infarto
Cientistas americanos desenvol-

veram um teste de sangue que iden-
tifica com extrema exatidão se alguém
corre o risco de sofrer um ataque
cardíaco. Chegaram a tal  resultado
após concluírem que pessoas preste
as sofrer um infarto apresenta uma
deformação nas chamadas células
endoteliais circulantes. O Instituto
de Pesquisa Scripps, na Califórnia,
já fez vários testes comprovando os
infartos prévios.  Que ótima notícia!

Enfermeiros da morte
Noticia vinda do Uruguai acredi-

ta que possa chegar a 200 o número
de pacientes mortos pelos enfermei-
ros Marcelo Pereira e Ariel Acevedo.
Os próprios enfermeiros,  que traba-
lhavam na  Clínica Espanhola, uma
das mais conceituadas do país, con-
taram as suas atitudes a  polícia lo-
cal. Eles injetavam morfina e oxigê-
nio direto nas veias dos pacientes,
sem que estivessem em  estado ter-
minal.  Não foi fornecido à imprensa
a causa do transloucado gesto dos
enfermeiros. Meu  amigo, que lou-
cura!

M. P. pede conclusão de muro no entorno da
sede da Sanepar para melhor proteger os

reservatórios de água que abastecem a cidade

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O Ministério Público,
por intermédio do Promo-
tor de Justiça Dr. Nivaldo
Bazoti encaminhou no iní-
cio do mês de março, um
ofício dirigido ao Gerente
Regional da Sanepar, Val-
teir Galdino da Nóbrega
em que justifica a necessi-
dade de se concluir os
muros no entorno da sede
da empresa  em Nova Es-
perança, já que parte das
obras foram feitas na par-
te frontal à Avenida San-
tos Dumont, mas a parte
lateral, localizada na Ave-
nida São José continua
com a antiga cerca de ara-
me liso, o que facilitaria o
acesso de pessoas ao inte-
rior da empresa que capta
e trata a água que abastece
a cidade.

De acordo com Dr. Ni-
valdo Bazoti “No que se

Os limites que circundam a sede da Sanepar, ladeando a Avenida São José,
são separados apenas por cerca com arames lisos,  possibilitando a alguém a
qualquer momento ingressar na área e facilmente alcançar o reservatório de

água que abastece toda população

As obras inacabadas
favorecem o acesso
de pessoas não
autorizadas ao
interior da Sanepar e
segundo o Promotor
de Justiça, Dr.
Nivaldo Bazoti
“Podem facilmente
alcançar o
reservatório de água
que abastece toda
população e
eventualmente lançar
quaisquer espécies
de substâncias a
cometer malefícios à
saúde da
comunidade local

ALEX FERNANDES FRANÇA

refere ao espaço para tra-
tamento de água da Sane-
par junto ao Município
de Nova Esperança, veri-
fico que os limites que cir-
cundam a sede da SANE-
PAR, ladeando a Avenida
São José, são separados
apenas por cerca com ara-
mes lisos; não fora o fato
de esteticamente a via ur-
bana não mais comportar
cercas de arames lisos
destinados à área rural,
certo que estão espaçados
de tal forma que qualquer
pessoa a qualquer momen-
to pode ingressar na área
da Sanepar, facilmente al-
cançar o reservatório de
água que abastece toda po-
pulação e quiçá lançar

quaisquer espécies de subs-
tâncias à cometer malefícios
à saúde da comunidade lo-
cal”, alertou Bazoti em seu
ofício.

O Ministério Público
aguarda a resolução do pro-
blema em um breve espaço
de tempo, para que eventu-
ais problemas, como até mes-
mo o acesso e posterior con-
taminação da água que abas-
tece os cidadãos novaespe-
rancenses sejam evitados.

A reportagem procurou a
Administração de Nova Es-
perança e esta nos comuni-
cou que o muro da parte
frontal da Sanepar (Av. San-
tos Dumont) era um compro-
misso assumido junto ao ór-
gão e por isto a Prefeitura ar-

cou com os custos daquela
obra, já que parte do terre-
no foi cedido (permuta)
para a construção do novo
prédio do Legislativo.
Quanto à parte lateral (Ave-
nida São José), que continua
com os antigos e vulnerá-
veis arames lisos, a respon-
sabilidade de executar as
obras da continuidade dos
muros é da Sanepar. O Mi-
nistério Público entende
que tal vulnerabilidade e
facilidade de acesso às de-
pendências do Sistema de
Águas podem gerar preju-
ízos à coletividade e com
base nisto fundamenta seu
ofício, que tem o amplo
apoio da comunidade lo-
cal.

O empresário e pré-can-
didato declarado  a Prefei-
to de Nova Esperança,
Moacir Olivatti (PPS) re-
cebeu na manhã de terça-
feira, 12, na sede da Mar-
moraria Razente a reporta-
gem do Jornal Noroeste e
disse que, ao contrário do
que algumas pessoas an-
dam dizendo sobre sua
desistência de disputar as
eleições municipais deste
ano, ele é sim, pré-candi-
dato a prefeito.

A executiva do PPS de-
finiu em recente reunião
que haverá coligação com
vários partidos que com-
plementarão a chapa de
candidatos a vereadores.

Sobre uma eventual ad-
ministração, Olivatti enfa-
tizou “estou preparado
para exercer o mandato de
prefeito, pois resido aqui
em Nova Esperança há 60
anos. Sou profundo co-
nhecedor dos problemas e
potencialidades do muni-
cípio, tenho experiência

Olivatti reafirma pré candidatura e
traça metas para as eleições deste ano

Empresário e
produtor rural, o filho
do saudoso Atílio
Olivatti reside em
Nova Esperança há
mais de 60 anos e diz
que este é o seu
momento político

como administrador em
várias empresas nas áreas:
rural, comercial, industri-
al e social em diversas en-
tidades da comunidade.
Atualmente sou empresá-
rio e exerço também a ati-
vidade rural. Pretendo ad-
ministrar com a ajuda de
um conselho voltado ao
ser humano e com um pla-
nejamento da cidade para
no mínimo mais 50 anos”,
destacou o pré-candidato
do PPS Moacir Olivatti.

O pré-candidato Olivat-
ti disse ainda que o respei-
to ao funcionalismo públi-
co, através da promoção de
cursos de reciclagem e va-
lorização do plano de car-
gos e salários e otimizar o
atendimento à população
estão entre algumas de suas
prioridades. “A saúde tam-
bém será um setor tratado
com muito carinho, pois
reflete o respeito ao cida-
dão”, finalizou Olivatti.

Nomes de possíveis can-
didatos  à vice-prefeito na
chapa de Olivatti come-
çam a ser ventilados, mas
por enquanto o empresá-
rio diz aguardar o avanço
das definições eleitorais
para poder definir a com-
posição do quadro políti-
co a ser apresentado para
a apreciação popular.

“Sou profundo conhecedor dos problemas e
potencialidades do município, tenho experiência

como administrador em várias empresas nas áreas:
rural, comercial, industrial e social em diversas
entidades da comunidade”, ressaltou Olivatti

DIVULGAÇÃO
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Nova Esperança participa do VIII Encontro
Nacional da Família em Sumaré – SP

Nova Esperança marcou presença com uma numerosa caravana

VISÃO
Entendemos que as principais necessidades dos

membros de uma igreja estão relacionadas com
questões familiares. É responsabilidade de cada
igreja cuidar das famílias de sua comunidade. É nos-
sa responsabilidade apoiar esse trabalho, oferecen-
do ferramentas desenvolvidas especialmente para
o fortalecimento da família.

MISSÃO
Equipar a Igreja com ferramentas fundamenta-

das na Palavra, trabalhando pela restauração e o
fortalecimento dos relacionamentos familiares, de
forma que, dia após dia, aumente o número de la-
res comprometidos com Deus.

O QUE OFERECEMOS?
Cursos com consistente base bíblica para as di-

versas áreas da vida familiar: casamento, noivado,
relacionamento entre pais e filhos e finanças.

Os cursos oferecidos pela UDF funcionam sem-
pre submissos ao governo da igreja, fazendo parte
de suas atividades regulares. Não é permitida a for-
mação de grupos independentes que não estejam
vinculados a alguma igreja.

EQUIPE
Temos uma equipe especializada em apoiar a fa-

mília.
Mais de 40 pessoas integram as diferentes fren-

tes de trabalho da Universidade da Família, forman-
do uma equipe dedicada a servir às igrejas com o
máximo empenho, contribuindo para a expansão do
reino de Deus em nosso país.

Acesse: www.udf.org.br

Pr. Craig Hill – Preletor Internacional e autor de vários livros,
dentre estes o clássico Veredas Antigas

Gary Ezzo – Preletor
Norte Americano palestrou

durante o evento A cantora Alda Célia emocionou a todos com lindas canções

ção e fortalecimento das fa-
mílias de nossa nação. Esses
são como rios que fluem ao
mar, carregando vida por
onde passam: “por onde
quer que entrarem estes rios
viverá; e haverá muitíssimo
peixe, porque lá chegarão
estas águas, e serão saudá-
veis, e viverá tudo por onde
quer que entrar este rio”
(Ezequiel 47.9).

Participaram  caravanas
vindas de todas as regiões do
Brasil. Pessoas que  foram
em busca da Palavra de
Deus, de ensinamentos e tes-
temunhos que encorajam e
glorificam.

Foram Preletores do even-
to, Craig Hill e Gary Ezzo,
Líderes americanos que mi-
nistram cursos e palestras na
área familiar. Todos os par-
ticipantes foram unânimes
em afirmar a excelência do
evento bem como a sua re-
percussão positiva com im-
pactos benéficos  diretos no
relacionamento familiar.

pectiva, houve o resgate de
memórias preciosas da traje-
tória ministerial da Institui-
ção, onde foram extraídos
aprendizados valiosos para
os atuais e futuros líderes en-
volvidos com o trabalho de
resgate e valorização dos

princípios cristãos para a fa-
mília como um todo.

O tema “Correm e não se
cansam, caminham e não se
fatigam” refletiu o que se
tem identificado em todo o
país: um grande número de
pessoas cansadas e desani-

madas por terem de lidar
com pressões e ansiedades
impostas pela vida moder-
na. Isso reforça a importân-
cia que passa a ter o apoio
genuíno dos verdadeiros
cristãos que, em determina-
dos momentos apóiam as

iniciativas da UDF e  em
outras situações, são por ela
apoiados.

O tema deste encontro foi
uma convocação a todos
aqueles que têm sido cha-
mados por Deus para con-
tribuir na obra de restaura-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

U
ma caravana compos-
ta por aproximada
mente 50 pessoas de

Nova Esperança participou
no último final de semana
(06,07 e 08 de abril) do VIII
Encontro Nacional da Famí-
lia, que foi realizado na Es-
tância Árvore da Vida, em
Sumaré – SP.

O  evento histórico con-
tou  uma programação espe-
cial de celebração pelos 20
anos de fundação da Uni-
versidade da Família
(www.udf.org.br). A Uni-
versidade da Família é uma
organização cristã, fundada
em 1992 na cidade de Pom-
péia-SP.

    “Se pensarmos bem,
perceberemos que as princi-
pais necessidades dos mem-
bros da igreja estão relacio-
nadas com questões famili-
ares. Atendê-las é uma mis-
são realmente difícil.  A Uni-
versidade da Família existe
para apoiar a igreja nesse tra-
balho. A UDF possui cursos
com consistente base bíbli-
ca para as diversas áreas da
vida familiar: casamento,
noivado, relacionamento
entre pais e filhos e finan-
ças para todas as idades”,
contou Jorge Nishimura,
Presidente da UDF.

 Numa espécie de retros-
Jorge e Márcia Nishimura – Presidentes

da Universidade da Família

Com muito bom humor, o
Pr. e Palhaço Paulinho, de

Presidente Prudente
retratou situações do
cotidiano das famílias

Ao término do evento, os presentes participaram
da Santa Ceia, como nos tempos apostólicos

SOBRE A UNIVERSIDADE
DA FAMÍLIA - UDF

O tema “Correm e
não se cansam,
caminham e não
se fatigam” refletiu
o que se tem
identificado em
todo o país: um
grande número
de pessoas
cansadas e
desanimadas por
terem de lidar
com pressões e
ansiedades
impostas pela
vida moderna
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TRAGÉDIA

“A dor da perda de um filho é algo irreparável, mas
Deus nos conforta neste momento tão difícil” afirmam

os pais do jovem de 19 anos que morreu afogado

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

V
azio absoluto. Um nada sem
chão, teto ou paredes. Mais
que um poço fundo, o fundo

sem o poço. A falta de ar. O de-
sespero. A desesperança. Irracio-
nal, ilógico, inaceitável. As pala-
vras e imagens mais fortes não são
capazes de definir o luto de uma
família que perde um filho. Este é
um breve resumo do sentimento
dos familiares do jovem Thieres
Augusto Gonçalves da Silva, de 19
anos, morador da Vila Silveira em
Nova Esperança, que faleceu na
tarde do último domingo, dia 08
de abril, vítima de afogamento em
uma lagoa situada numa proprie-
dade rural particular, próxima ao
Distrito de Barão de Lucena.

De acordo com as informações
de familiares, Thieres havia se di-
rigido até as dependências daque-
la propriedade rural com um gru-
po de amigos e ao adentrar na
água, após nadar alguns metros,
quando já se localizava no meio
da lagoa (supostamente local mais
profundo) começou a afundar e os
amigos em tom de desespero e dú-
vidas começaram a gritar para que
ele retornasse, atitudes estas em
vão, uma vez que o afundamento
deu-se por volta das 16 horas do
domingo e seu corpo resgatado so-
mente após as 21:00 horas onde
foi constatado seu estado de óbi-
to.

Segundo o pai do Jovem, Apa-
recido Jacinto da Silva “Eles foram
num grupo de amigos em 03 mo-
tocicletas. Saíram de casa por volta
das 15 horas. Estavam em 06 pes-
soas.”, relatou Aparecido.

De acordo com um dos amigos,
C.H.P., de 17 anos “Ele (Thieres)
foi nadar, foi até o meio da lagoa e
voltou, pois já estava cansado e
com falta de ar. Ele reclamou que
não tinha dado nem duas ‘braça-
das’ e já estava cansado. Daí ele
foi novamente nadar. Eu e outro
amigo dissemos a ele que naquele
local em que ele iria atravessar, a
água era mais ‘pesada’. Daí ele fa-
lou que ia passar ‘bem rapidinho’
por ali. O outro amigo nosso que
nadava junto cansou naquele tre-
cho e continuou nadando, só que
de costas. O Thieres parou e ficou
batendo somente os braços. Acha-
mos que ele estava brincando com
a gente. Quando nós vimos a ago-
nia dele falamos ‘pára de brincar,
Thieres”. Ele foi tentar agarrar os
galhos da árvore, foi onde ele des-
ceu de uma vez”, relembra o ami-
go, que testemunhou o ocorrido.

TEMPO DE SUBMERSÃO
O jovem Thieres ficou aproxi-

madamente 05 horas submerso até
ser resgatado pelo Corpo de Bom-
beiros de Maringá. Do início das
buscas até a localização do corpo
levou aproximadamente 15 minu-
tos. A princípio o pai da vítima
acionou o Bombeiro Comunitário
de Nova Esperança que por sua
vez ligou para a equipe de Parana-
vaí para prestar este tipo de aten-
dimento, mas devido a outros dois
casos de afogamentos naquela ci-
dade, não foi possível que estes
profissionais atendessem o caso de
Nova Esperança.

A Polícia de Nova Esperança
compareceu ao local, mas as bus-
cas na água só foram autorizadas

Thieres Augusto
Gonçalves da Silva, de
19 anos, morador em
Nova Esperança,
faleceu na tarde do
último domingo,08 ,
vítima de afogamento
em uma lagoa situada
numa propriedade
particular, próxima ao
Distrito de Barão de
Lucena.

com a chegada dos profissionais
do Corpo de Bombeiros, isso já à
noite. “Não demorou muito e eles
na primeira vez que desceram, já
localizaram o corpo dele.”, relatou
emocionado o pai, que acompa-
nhou o resgate do corpo do filho.
Logo após o instante do resgate,
chegou a equipe do Instituto Mé-
dico Legal para os procedimentos
necessários àquele caso.

Thieres Augusto Gonçalves da
Silva era um jovem trabalhador e
que seguia o ofício do pai, Apare-
cido, no ramo da Construção Ci-
vil. Querido por todos de seu cír-
culo de amizade, tinha como prin-
cipal hobby a prática de esportes,
com destaque para o futebol, sua
paixão desde pequeno.

“Eu não tenho palavras para fa-
lar do meu filho. Ele era muito
bom, amoroso, não tinha nenhum
vício, não fumava nem bebia. To-
dos os pais do mundo gostariam
de ter um filho como o meu” rela-
tou o pai visivelmente abalado
com tão grande perda.

“Ele era um garoto muito puro.
Tinha 19 anos, mas o coração de
uma criança de 11 anos. As con-

versas aqui em casa eram sobre
trabalho e jogo de futebol que ele
gostava demais. Os três (pai e dois
filhos) trabalhavam juntos, joga-
vam bola juntos. ”, relembra Ma-
ria Helena Gonçalves da Silva, mãe
do jovem.

“Nossos corações estão arre-
bentados. A perda de um filho é
muito dolorosa”, destacaram os
pais.

PRESSENTIMENTO
A mãe de Thieres destacou à

reportagem que naquele domingo
ela estava com um pressentimen-
to de que algo relacionado à mor-
te fosse ocorrer. Relatou imaginar
algo referente ao seu pai, um se-
nhor de idade já avançada e que
está adoentado. “Meu pai por ser
doente inspirava maiores cuida-
dos. Eu tinha muito medo de per-
der meu pai. Já fazia uns 15 dias
que nos meus sonhos eu estava
vendo a morte na minha família.
Quando eu acordava pensava no
meu pai. Nunca imaginava que
fosse um filho meu. No domingo
(08) quando eu levantei, eu esta-
va angustiada, com um peso enor-
me. Fiz o almoço, fui até a casa de

“Nossos corações estão arrebentados. A perda de um filho é muito dolorosa”, contam os pais de Thieres Augusto
Gonçalves da Silva, enquanto seguram a foto do jovem que faleceu no domingo, por afogamento em uma lagoa

“Eu não tenho palavras para falar do meu filho. Ele era
muito bom, amoroso, não tinha nenhum vício, não fumava
nem bebia. Todos os pais do mundo gostariam de ter um

filho como o meu” relatou o pai Aparecido Jacinto da
Silva, visivelmente abalado com tão grande perda

“Já fazia uns 15 dias que nos meus sonhos eu estava
vendo a morte na minha família. No domingo quando eu
levantei, eu estava angustiada, com um peso enorme”,
desabafou Maria Helena Gonçalves da Silva,  mãe do

jovem recentemente falecido

minha mãe e quando voltei e fui
almoçar, a comida foi ficando en-
talada e eu sentindo algo ruim.
Sentei no banco ao lado da casa
da vizinha e fiquei ali, fazendo os
meus bordados e meu marido fi-
cou aqui na sala assistindo tv”,
ressaltou.

D. Maria Helena Gonçalves da
Silva relatou ainda percebeu quan-
do os rapazes haviam chegado e
chamado seu filho para sair, mas
não havia percebido que ele (Thi-
eres) os tinha acompanhado. “Só
depois fui ver que meu menino ti-
nha ido com os amigos”, relatou,
bastante emocionada a mãe do
rapaz.

“Naquela noite a morte no meu
sonho tinha sido mais nítida. Foi
espírito de morte mesmo e eu es-
tava angustiada demais. Eu saí de
casa e quando voltei encontrei
meu marido, parando o carro no
meio da rua e gritando desespera-
damente para eu entrar no carro.
Foi onde eu pensei que o meu fi-
lho mais velho tivesse sofrido um
acidente com o carro. Foi quando
me deram a notícia de que o Thie-
res havia morrido afogado Eu le-

vei um choque”, relatou a mãe,
Maria Helena Gonçalves da Silva,
enquanto lágrimas escorriam por
seu rosto.

O pai do rapaz ficou sabendo do
fato através dos diretores do time
de futebol varzeano do qual parti-
cipa (Sãopaulinho). Foi questiona-
do se já estava sabendo do ocorri-
do. Por sua vez Aparecido disse
não saber de nada e logo veio o
triste comunicado dando conta do
falecimento de seu filho mais
novo. No mesmo instante, um
outro jovem que estava com Thi-
eres na lagoa chegava também,
desesperado, testemunhando a
veracidade do óbito.

FATALIDADE
Os pais fizeram questão de res-

saltar que o evento foi uma fatali-
dade e não atribuem culpa a nin-
guém que seja. Destacaram tam-
bém que o filho já há tempos re-
clamava sofrer de cãibras e este
provavelmente foi o fator que de-
sencadeou o afogamento do jo-
vem, já que segundo relatos este
era um exímio nadador e não ha-
via outros motivos para culminar
com esta situação trágica.

Questionado sobre os momen-
tos especiais vividos ao lado do
filho, Aparecido lembra com emo-
ção os jogos de futebol em que iam
juntos e do orgulho em ver o jo-
vem praticar o esporte que unia a
família. “Quando estávamos aqui
em casa, na sala, ele se deitava no
meu colo é um momento que ja-
mais sairá da minha memória”, re-
lembra o pai, enlutado por tão sig-
nificativa e prematura perda.

Questionado pela reportagem,
se pudesse dizer algo ao filho, o
pai ressalta, emocionado: “Eu o
amava demais. Minha paixão era
meu filho”, resume Aparecido Ja-
cinto da Silva.

Em todo o Brasil, os números de
afogamentos assustam. Segundo
dados do Ministério da Saúde, por
ano, no país, em torno de 6,9 mil
pessoas perdem a vida em balneá-
rios, rios, mares, lagos, cachoeiras
e piscinas de clubes, vítimas de
afogamento. Em levantamento fei-
to entre 2001 e 2011, o último de
que se tem registro, foram conta-
bilizados 69.731 óbitos.

O sepultamento de Thieres Au-
gusto Gonçalves da Silva ocorreu
no final da tarde de segunda-feira,
09 de abril, num clima de grande
comoção e o cortejo fúnebre
acompanhado por familiares e cen-
tenas de amigos que cultivou numa
breve, porém intensa trajetória de
vida. A família agradeceu o cari-
nho da população de Nova Espe-
rança e à família Yuki, que mais
uma vez deram mostras de solida-
riedade e companheirismo neste
momento  tão difícil pelo qual pas-
sam.

Na foto, próximo aos galhos dentro da água está o local exato em que
Thieres Augusto Gonçalves da Silva acabou se afogando e permanecendo
cerca de 05 horas submerso até a chegada do resgate. Estima-se que a

profundidade chegue perto de 3,5 metros

A lagoa onde aconteceu o afogamento
fica numa propriedade rural particular,
próxima ao Distrito de Barão de Lucena

Thieres Augusto Gonçalves da Silva,
de 19 anos faleceu no domingo, 08

de abril. O trágico episódio gerou um
clima de comoção na cidade

ALEX FERNANDES FRANÇA

HAUNEY MALACRIDA HAUNEY MALACRIDA

ALEX FERNANDES FRANÇA ALEX FERNANDES FRANÇA

ARQUIVO DA FAMÍLIA
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Câmara dos Deputados aprova nova Lei Seca
A

 Câmara dos Deputa-
dos aprovou quarta-
feira, 11, um projeto

que amplia a possibilida-
de de provas de condução
de veículo sob efeito de ál-
cool no âmbito da Lei
Seca. A proposta ainda
dobra o valor da multa e
eleva para R$ 3,8 mil a pe-
nalização no bolso em caso
de reincidência dentro de
12 meses. O projeto segue
para o Senado Federal.

A votação na Câmara foi
uma reação à decisão do
Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), no mês passa-
do, de que só é possível
punir o motorista se hou-
ver comprovação do con-
sumo de álcool por meio
de exame de bafômetro ou
de sangue. Como ninguém
pode ser obrigado a pro-
mover provas contra si, a
Lei Seca ficou inviabiliza-
da com a posição do judi-
ciário. A intenção do tex-
to aprovado na Câmara é

permitir que condutores
que se recusarem a fazer
estes testes também pos-
sam ser enquadrados e
punidos criminalmente.
A proposta prevê o uso de
vídeos, prova testemunhal
e “outros meios de prova
em direito admitidos”

como forma de comprovar
a condução de veículo com
a “capacidade psicomotora
alterada em razão da influ-
ência de álcool ou de outra
substância psicoativa que
determine dependência”.

Em relação à multa para
quem dirigir embriagado,

o valor sobe de R$ 957,70
para R$ 1.915,40. A multa
pode chegar a R$ 3.830,80
em caso de reincidência
em um período de doze
meses. A Câmara optou
por não discutir possível
aumento de pena porque
isso poderia inviabilizar a

votação.
O ministro da Saúde,

Alexandre Padilha, acom-
panhou a votação. Para ele,
a mudança é importante
para fortalecer a Lei Seca.
“Apertar a Lei Seca e a fis-
calização pode salvar vi-
das e reduzir o número de
pessoas que ficam com
deficiência por causa de
acidentes”. Ele destacou
ainda que a mudança per-
mitirá que o crime de di-
rigir embriagado seja ana-
lisado como qualquer ou-
tro crime. O ministro
acrescentou que em 2010
foram 45 mil os brasilei-
ros que perderam a vida
devido a acidentes de trân-
sito, boa parte deles pro-
vocados por condutores
sob efeito do álcool. Afir-
mou ainda que pesquisa
do ministério mostra que
o número de motoristas
que afirmam dirigir após
beber caiu consideravel-
mente após a Lei Seca.

FOTOGRAFIAS

No debate na Câmara foi
retirada do texto a possi-
bilidade expressa de se
usar fotografia como pro-
va. O líder do DEM, ACM
Neto (BA), foi quem pediu
a alteração. No entanto, a
manutenção do termo “ou-
tros meios de prova” pode
permitir a utilização de
imagens. O relator do pro-
jeto, Edinho Araújo
(PMDB-SP), destaca que
com a mudança na legis-
lação o uso do bafômetro
ou a realização de um exa-
me de sangue passam a ser
possibilidades de defesa
do condutor. “Isso tudo
agora vira uma contrapro-
va para se evitar um even-
tual abuso de autoridade”.
Para ele, ao permitir que o
motorista tenha como pro-
var não estar sob efeito de
álcool evita-se o temor de
que a lei dê poderes exces-
sivos a agentes de trânsi-
to. Gazeta Maringá

A presidente da Repú-
blica, Dilma Rousseff,
anunciou nesta quinta-
feira (12) investimento de
R$ 2,8 bilhões para cons-
trução de mais de 107
mil casas populares em
municípios com até 50
mil habitantes. As obras
serão financiadas por
meio do programa habi-
tacional Minha Casa, Mi-
nha Vida 2.

Segundo informou a
ministra do Planejamen-
to, Miriam Belchior, o
montante de R$ 2,8 bi-
lhões faz parte dos R$
120 bilhões já anuncia-
dos para a segundo eta-
pa do programa, a ser
concluída em 2014. Ela
esclareceu ainda que as
107 mil casas são parte
do total de 220 mil uni-
dades previstas para mu-
nicípios de até 50 mil
habitantes. O restante
deverá ser contratado até
o primeiro semestre de
2013.

Durante cerimônia em
Brasília - que reuniu mais
de mil prefeitos de todas
as regiões brasileiras,
além de ministros e go-
vernadores -, Dilma apre-
sentou o resultado da se-
leção de 2.582 cidades
com até 50 mil habitan-
tes que receberão os in-
vestimentos.

Segundo o Ministério
das Cidades, que coorde-
na o programa, os muni-
cípios com maior nível de
pobreza tiveram priorida-
de, além de famílias com
renda mensal de até R$
1,6 mil. Ainda de acordo

Dilma anuncia R$ 2,8 bi
para casas em cidades

com até 50 mil habitantes

com a pasta, o governo re-
cebeu 8.939 propostas
para construção de
426.146 unidades.

Durante seu discurso, a
presidente lembrou que,
quando foi lançado, a
meta de construir 1 mi-
lhão de casas do Minha
Casa, Minha Vida foi
considerada “muito difí-
cil de ser atingida”. Ela
afirmou que, na época,
“ninguém achava [...]
que se devia dar subsí-
dio para fazer a casa
própria para aquela fa-
mília que ganhasse até
R$ 1,6 mil”. “Falar em
subsídio era tabu. Era ina-
ceitável”, completou.

“Por isso esse programa
[Minha Casa, Minha
Vida] é também um pro-
grama que reconhece a
obrigação do Estado bra-
sileiro com as populações
que, ao longo dos anos,
foram marginalizadas e
excluídas da casa pró-
pria”, afirmou.

O ministro das Cidades,
Aguinaldo Ribeiro, exaltou
a gestão da presidente Dil-
ma e disse que a segunda
etapa do Minha Casa,
Minha Vida “é um exem-
plo da maturidade de nos-
sa democracia, do espiri-
to público de uma gover-
nante que governa para
todos, sem distinção, e
para todo o país”.

Segundo Ribeiro, o go-
verno fez muitos cálculos
até chegar aos 2,5 mil mu-
nicípios contemplados,
“mas o único cálculo que
não se fez foi o cálculo po-
lítico”. G1.com

Após a definição do
novo regime automoti-
vo, que vigorará entre
2013 e 2017, os investi-
mentos das montado-
ras começarão a "des-
lanchar" ainda neste
ano, segundo informou

Montadoras confirmam US$ 22
bilhões em investimentos até 2015

o presidente da Associa-
ção Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea), Cledor-
vino Belini, após reunião
com o ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, em
Brasília.

A avaliação do novo re-
gime é muito positiva. Já
neste ano começam a des-
lanchar estes investimen-
tos, não só nas montado-
ras, mas no setor de auto-
peças. Teremos de ter mai-
or conteúdo nacional, en-

tão o setor de autopeças
também terá de fazer in-
vestimentos", disse Beli-
ni. Segundo ele, os inves-
timentos somente das
montadoras foram con-
firmados em US$ 22 bi-
lhões até 2015.

Sociedade poderá dar sugestões na Rio+20
A sociedade civil terá di-

reito a encaminhar 30 reco-
mendações aos chefes de
Estado e de governo duran-
te a Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvi-
mento Sustentável
(Rio+20).  A informação foi
divulgada ontem pelo nego-
ciador-chefe do Brasil para
a Rio+20, André Correa do
Lago.

Segundo Lago, a propos-
ta do governo brasileiro, já
aceita pelas Nações Unidas,
é que a sociedade civil se
reúna durante quatro dias,
antes da reunião de cúpula
dos líderes mundiais, que
ocorrerá entre os dias 20 e
22 de junho deste ano. No
encontro, serão discutidos
dez temas relacionados ao
desenvolvimento sustentá-

vel e à economia verde.
Na reunião da sociedade

civil, da qual deverão parti-
cipar acadêmicos e vence-
dores do Prêmio Nobel, se-
rão selecionadas três reco-
mendações sobre cada
tema, que serão lidas para os
chefes de Estado e de gover-
no presentes na Rio+20. “É
a primeira vez que haverá

uma comunicação direta [da
sociedade civil com os líde-
res]’’, disse Lago.

Antes mesmo do encon-
tro de integrantes da socie-
dade civil, no Riocentro,
será possível participar dos
debates pela internet. Para
isso, será criada uma plata-
forma on-line, que ficará dis-
ponível em 40 idiomas, a
partir do dia 16 de abril. “A
participação da sociedade
civil no Rio vai ser grande e
bastante inovadora’’, desta-
cou o negociador-chefe.

AUSÊNCIA
O negociador-chefe da

delegação brasileira para a
Rio+20, embaixador André
Corrêa do Lago, afirmou
ontem que a reeleição do
presidente americano Bara-

ck Obama é mais importan-
te para que o mundo avan-
ce em direção ao desenvol-
vimento sustentável do que
a presença dele na Rio+20,
a conferência da ONU para
discutir o assunto. “É óbvio
que a presença do Obama
seria muito bem-vinda, mas
não há analista que não sai-
ba que a prioridade absolu-
ta dele no momento é cui-
dar da reeleição”, disse Lago
em seminário sobre a
Rio+20 na capital carioca.

“No fundo talvez a reelei-
ção do Obama seja mais
importante do que a presen-
ça do Obama. Um governo
que reforça o multilateralis-
mo dará seguimento com
mais empenho às decisões
da Rio+20”, afirmou. Gaze-

ta Maringá

Aos 4 anos, a pequena
Heidi Hankins ainda não
começou a frequentar a es-
cola, mas já sabe fazer con-
tas de adição, substração,
escrever frases e ler livros
para crianças com idade
muito mais avançada. Se-
gundo reportagem do jornal
"Daily Mail", a precocidade
da menina fez com que seus
pais testassem seu quocien-
te de inteligência. O resul-
tado foi 159, apenas um
ponto atrás de físicos como
Stephen Hawking e Albert
Einstein.

A garota, que vive com
a família na cidade de Win-
chester, na Inglaterra, foi
aceita na Mensa, uma so-

Inglesa de 4 anos tem QI semelhante
ao de Stephen Hawking e Einstein

ciedade para pessoas com
QI alto que reúne cerca de
100 mil membros no mun-
do inteiro.

De acordo com o relato
do pai de Heidi, Matthew,
ao jornal britânico, a pe-
quena gênia já balbuciava
sons logo após nascer e,
quando completou um
ano, "seu vocabulário era
relativamente bom. Agora é
muito bom". Com 18 meses,
ela aprendeu a ler sozinha,
com a ajuda de um com-
putador, afirmou o pai.
"Notamos que ela estava
usando o mouse para na-
vegar, e clicando em bo-
tões que diziam 'OK' e
'Cancelar'", contou.

Matthew disse ainda ao
"Daily Mail" que, quando
Heidi tinha apenas dois
anos, leu um conjunto de
livretos em cerca de uma
hora, demonstrando habi-
lidade semelhante à de cri-
anças de sete anos. Além
disso, Heidi apresenta mai-
or destreza para desenhar
que as crianças de sua ida-
de, produzindo desenhos
detalhados, em vez de fi-
guras genéricas e amorfas.

O fato de Heidi não se
demonstrar desafiada pelas
atividades oferecidas pelas
professoras do berçário fez
com que a família decidis-
se submetê-la a um teste
de QI feito especificamen-

te para crianças da sua ida-
de. O resultado ficou ape-
nas um ponto atrás dos
160 que somaram tanto
Stephen Hawking, físico
britânico famoso por sua
teoria sobre buracos ne-
gros e pela popularização
da ciência, quanto o céle-
bre físico teórico alemão
Albert Einstein.

O pai negou ao jornal que
estimule a garota, e afirmou
que, além de se interessar
sozinha por livros, também
brinca com bonecas e legos
como uma criança normal.
Agora, ele espera que ela
possa pular um ano na es-
cola para se sentir mais de-
safiada. G1.com
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A expressão “o dia
da ira” é mencionada
muitas vezes na Bí-
blia. Refere-se ao dia
final da história deste
mundo. Ao acerto de
contas do qual ne-
nhum ser humano po-
derá fugir. Se o Univer-
so teve um começo, é
lógico que terá um fim.

Certo dia conversei
com um grupo de ado-
lescentes que usava fo-
lhas da Bíblia para
embrulhar maconha.
O líder me disse com
soberba: “A vida é mi-
nha e eu faço o que que-
ro com a minha vida.”
Era verdade apenas
em parte. Ele podia fa-
zer o que desejasse
com a vida, mas que a
vida fosse dele era
mentira.

A vida é um dom
confiado por Deus ao
ser humano. Junto ao
dom da vida, Deus
confiou-lhe o dom da
liberdade. Somos li-
vres para fazer esco-
lhas e tomar decisões.
Mas, tão certamente
como estamos vivos
hoje, teremos que
prestar contas da ma-
neira como adminis-
tramos a vida.

No provérbio de
hoje, o sábio Salomão
adverte que no dia fi-
nal haverá coisas que
hoje valem e que na-
quele dia não servirão
para nada. O dinheiro
é uma delas. Quando
Jesus esteve na Terra,
perguntou: “Pois que
aproveitará o homem

PARA VOCÊ MEDITAR...

As riquezas de nada aproveitam no dia da
ira, mas a justiça livra da morte. Prov. 11:4.

RIQUEZAS...

se ganhar o mundo in-
teiro e perder a sua
alma?” Mat. 16:26.

Essa é a pergunta
que deve determinar as
prioridades. O dinhei-
ro é bom e necessário.
Ninguém precisa sen-
tir-se culpado por ter
dinheiro como resulta-
do do trabalho honesto.
As riquezas também
são um dom que podem
fazer maravilhas nes-
te mundo, quando ad-
ministradas com sabe-
doria.

O problema é fazer
do dinheiro o grande
objetivo da vida.
Quando, por causa do
dinheiro, o ser huma-
no atropela princípi-
os, esquece valores es-
pirituais e agride a
própria consciência,
está no caminho erra-
do. Não é feliz nesta
vida e se dirige peri-
gosamente a um final
desastroso. Quando o
Senhor chamar a to-
dos para o acerto final
de contas, será repro-
vado.

Não tenha temor de
perder dinheiro por de-
fender a justiça. Peça a
Deus sabedoria para
estabelecer priorida-
des na família, no tra-
balho e na vida em ge-
ral. Não enxergue só o
que pode apalpar. Ten-
te olhar além das coi-
sas materiais, porque:
“As riquezas de nada
aproveitam no dia da
ira, mas a justiça livra
da morte.” Pr. Alejan-
dro Bullón

C
erca de R$ 28 bilhões do
volume total de R$ 123 bi-
lhões disponibilizados

pelo governo federal por meio
do Plano Agrícola e Pecuário
(PAP) da safra 2011/12 não
devem ser utilizados pelos
agricultores brasileiros. A es-
timativa parte do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) cerca de dois
meses antes do encerramento
do ciclo. De acordo com Caio
Rocha, secretário de Política
Agrícola do órgão, neste ano
devem ser contratados cerca
de R$ 95 bilhões até o fecha-
mento da safra, em 30 de ju-
nho. Até o momento, R$ 72
bilhões foram consumidos
entre julho de 2011 e feverei-
ro deste ano – cerca de R$ 10
bilhões a mais que no mesmo
período do ano passado, con-
forme o mapa.

“Isso não significa que o
produtor não está investindo.
Neste ano, com toda estiagem,
produzimos 160 milhões de
toneladas”, ressalta Rocha.
Cerca de 20% do valor aplica-
do do PAP – R$ 18 bilhões –

Agricultor “dispensa” R$ 28 bilhões do Plano Agrícola

devem ficar nas mãos dos agri-
cultores paranaenses.

De acordo com dados do
Ministério, esta é a quarta sa-
fra consecutiva que o valor
disponibilizado pelo governo
federal não é consumido inte-
gralmente. Somando as sobras
do período, mais de R$ 67 bi-
lhões foram deixados de lado
pelos agricultores brasileiros.
O montante não pode ser re-
manejado para safra seguinte
e, por isso, retorna aos cofres

públicos para novas finalida-
des. A última vez que houve
uso integral do volume foi na
safra 2007/2008 quando foram
disponibilizados R$ 70 bi-
lhões.

Em cima da hora
Apesar de o Ministério pre-

ver que o Plano Agrícola e Pe-
cuário (PAP) da safra 2012/13
estará pronto em junho, a pu-
blicação deve ocorrer apenas
em julho deste ano. Para a Fe-
deração da Agricultura e Pecu-

ária do Paraná (Faep), o ideal
seria que o programa estives-
se à disposição dos agriculto-
res dois meses antes do pro-
gramado pelo governo. “Em
maio facilitaria a tomada de de-
cisão e o planejamento dos
agricultores. Em junho corre-
ria todas as resoluções e ques-
tões burocráticas para em ju-
lho o dinheiro estar disponí-
vel”, explica. O secretário do
Mapa ressalta, porém, que o
produtor não precisa esperar
a publicação do PAP para to-
mar crédito. Os interessados
já têm à disposição, no próxi-
mo mês, algumas linhas de fi-
nanciamento de pré-custeio da
safra 2012/2013. Desde a aber-
tura de contratos há 20 dias,
cerca de R$ 26 milhões já fo-
ram liberados pelo Banco do
Brasil. “A procura está grande,
pois o produtor enxerga a ne-
cessidade de adiantar o cus-
teio. Nossa expectiva é liberar
R$ 500 milhões, 15% mais em
relação ao ano anterior”, diz
Pablo da Silva Ricoldy, geren-
te de agronegócio da institui-
ção. Gazeta Maringá

DIVULGAÇÃO
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Usufruindo de saúde plena e total lucidez, dignas das pessoas que vivem com a sensação do dever
cumprido e paz de consciência, a pioneira Apparecida Mirachi Moser, comemorou seus 81 anos de vida,

no Bistrô Gourmet, rodeada pelo carinho de filhos, filhas, genros, noras e netos

RAPHAEL GUIMARÃES

Juliana e Victor nos
preparativos finais

para o enlace do
jovem casal que

acontecerá em
breve, selando a

união das famílias
Zaccaria-Razente e

Silveira-Benatti

RAPHAEL GUIMARÃES

O pré candidato a prefeito pelo PT de Atalaia, o presidente da
Câmara, vereador Fábio Vilhena esteve na sexta-feira, 30 de

março no CTG em Maringá participando das comemorações ao
aniversário do presidente estadual do partido, deputado Enio

Verri. Na foto Fábio Vilhena está ladeado por importantes
nomes da legenda petista como: André Vargas – Deputado

Federal; Gleisi Hoffmann – Ministra Chefe da Casa Civil; Paulo
Bernardo – Ministro das Comunicações e

Zeca Dirceu – Deputado Federal

Jantar de 17º Aniversário do Jornal Noroeste, conta com as seguintes parcerias: Amazon
Eventos, Buffet Rosa de Ouro, Raphael Guimarães fotografias, Rica’s Decorações e Flor e Art

PERSONALIDADES CONFIRMANDO PRESENÇA NO EVENTO:

Deputado Federal, Luiz Nishimori Prefeito de Ivatuba e Presidente da AMUSEP, Vanderlei Santini

Marlon Coes Valério – Comgás

Pedro
Radade –
Radade
Rodeo

Silvio Chaves – Fido Dio

Antônio Marcos Montanha – Natucor, Pré-moldados Razente
e Charme Modas

Teresinha Lazarini Vidual
Gerente do SICOOB – Nova Esperança

Moacir Olivatti e Maurílio
Razente – Marmoraria Razente



Paraná terá mais 5,1 mil moradias na
nova fase do Minha Casa, Minha Vida
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Um cidadão
morreu e foi
para o céu.
Enquanto estava em
frente a São Pedro nos
Portões Celestiais,
viu uma
enorme parede com
relógios atrás dele.
Ele perguntou:
- O que são todos
aqueles relógios ?
São Pedro respondeu:
- São Relógios da
Mentira. Todo mundo
na Terra tem um
Relógio da Mentira.
Cada vez que você
mente os ponteiros se
movem mais rápido .
- Oh!! - exclamou o
cidadão
- De quem é aquele
relógio ali?
- É o de Madre Teresa.

Um homem estava
jogando golfe, quando
de repente se sentiu
perdido...
Olha adiante e vê uma
mulher jogando, e vai
ao seu encontro...
- Bom dia! Poderia me
ajudar? Não sei qual o
buraco que estou...
- O senhor está um
buraco atrás do meu.
Eu estou no 7 e o
senhor está no 6.
O homem agradeceu e
continuou jogando.
Algumas horas depois,
se sentiu novamente
perdido. Viu a mesma
mulher e perguntou já
envergonhado.
- Perdão por
incomodá-la, me perdi
novamente. Poderia me
dizer que buraco estou
agora?
- O senhor continua um
buraco atrás de mim,
eu estou no 14 e o
senhor
está no 13.
Novamente agradeceu
a mulher a gentileza e
continuou jogando.
Quando acabou o jogo,
viu a mulher no bar do
clube. Foi em sua
direção e perguntou se
poderia convidá-la a
tomar algo em
agradecimento por tê-lo
ajudado. Ela aceitou e
começaram a
conversar
animadamente,
quando perguntou o
que ela fazia para
viver.
- Trabalho com vendas.
- É mesmo? Eu
também! E o que
vende? - Perguntou o
homem.
Ela se sentiu
envergonhada de
contar a ele, e depois

de tanta insistência, se
dispôs a dizer, se ele
prometesse não rir. Ele
prometeu não fazê-lo.
- Vendo absorvente
interno - Ele
imediatamente soltou
uma gargalhada que
chamou a atenção de
todos os presentes, então
brava lhe disse: - Você
prometeu não rir!
- Como não vou rir? Sou
vendedor de papel
higiênico! Continuo um
buraco atrás  de  você!!!

NO GERIATRA

O médico atende um
velhinho milionário que
tinha começado a usar
um revolucionário
aparelho de audição:
- E aí, seu Almeida, está
gostando do aparelho?
- É muito bom.
- Sua família gostou?
- Ainda não contei para
ninguém, mas já mudei
meu testamento três
vezes.

DEPOIS

RECLAMA

*Um casal estava no
shopping, quando de
repente o maridão some.
Irada, e com a voz
alterada, a mulher liga
p/ o celular dele : *
-Onde diabos você se
meteu ?*
-Querida, lembra-se da
joalheria onde você viu
um colar de diamantes e
se apaixonou por ele ?
Um pouco
envergonhada, mas com
um sorriso de orelha a
orelha, olhos brilhantes,
ela respondeu:
-Sim, meu amor. Claro
que me lembro.
-Pois é, tô tomando
um cervejinha no
bar ao lado!

Relógio da mentira
Os ponteiros nunca se
moveram, indicando
que ela nunca mentiu.
- E aquele, é de quem?
- É o de Abraham
Lincoln.
Os ponteiros só se
moveram duas
vezes, indicando
que ele só mentiu
duas vezes em toda a
sua vida.
- E o Relógio da
candidata Dilma e do
LULa, também estão
aqui ?
- Ah! O da Dilma e
do Lula estão na
minha sala.
- Ué - espantou-se o
cidadão . Por quê ?
E São Pedro, rindo,
respondeu:
- Estou usando como
ventilador de teto.

H U M O R

Em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Urbano, no Congresso
Nacional, o presidente da Cohapar Mounir Chaowiche e o presidente do Fórum

Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU), Carlos
Marun, discutiram os critérios e necessidades de manter as regras definidas para as

próximas distribuições do programa Minha Casa, Minha Vida

FOTO COHAPAR

O
 estado do Paraná foi
contemplado com
5.128 novas unidades

na segunda etapa do progra-
ma Minha Casa, Minha
Vida, que atende municípi-
os com até 50 mil habitan-
tes. O processo será condu-
zido pela Companhia de Ha-
bitação do Paraná (Coha-
par), que colocará à dispo-
sição das prefeituras toda a
sua estrutura funcional para
acompanhamento das obras,
incluindo engenheiros, ar-
quitetos e assistentes soci-
ais.

O anúncio da nova fase
do programa foi feito nesta
quinta-feira (12), em Brasí-
lia, pela presidente Dilma
Rousseff. Nesta nova fase-
serão beneficiados, em todo
o Brasil, 2.582 municípios,
com 107.348 unidades e in-
vestimentos de R$ 2,8 bi-
lhões. O governo federal vai
oferecer subsídio de R$ 25
mil por moradia, que aten-
de famílias com renda men-
sal de até R$ 1,6 mil.

Além do acompanhamen-
to das obras pela Cohapar,
o Estado do Paraná oferece
contrapartida por meio da
isenção do ICMS do materi-
al de construção e todo o
apoio na instalação das re-
des de água, esgoto e ener-
gia elétrica, por meio da Sa-
nepar e Copel.

“Todos estes benefíciof
significam a redução do cus-
to das moradias, que será
repassado às famílias. A par-
ceria entre governo Federal,
Estado e municípios é fun-
damental neste programa,
pois somados todos benefí-
cios, as pessoas têm acesso
a uma moradia de qualida-
de e preço justo”, destacou
o presidente da Cohapar,
Mounir Chaowiche, que
acompanhou o anúncio em
Brasília.

MUNICÍPIOS
CONTEMPLADOS
Abatiá (40), Altamira do

Paraná (30), Alto Paraíso
(16), Alto Paraná (40), Alto
Piquiri (39), Amaporã (40),
Andirá (50), Antonina (40),
Arapoti (50), Assaí (40),
Assis Chateaubriand (50),
Bandeirantes (50), Barbosa
Ferraz (40), Bela Vista do
Paraíso (40), Bituruna (40),
Boa Vista da Aparecida (30),
Borrazópolis (40), Cafezal
do Sul (40), Campina da La-
goa (18), Campina do Simão
(40), Campo Bonito (40),
Campo do Tenente (40),
Cândido de Abreu (40), Can-
dói (40), Cantagalo (40),

Capitão Leônidas Marques
(40), Catanduvas (40), Cle-
velândia (40), Congonhi-
nhas (17), Coronel Vivida
(50), Cruz Machado (40),
Cruzeiro do Oeste (19), Cru-
zeiro do Sul (40), Curiúva
(40), Diamante do Sul (40),
Espigão Alto do Iguaçu
(40), Fênix (40), Fernandes
Pinheiro (40), Flórida (40),
Foz do Jordão (40), General
Carneiro (40), Goioerê (50),
Grandes Rios (40), Guaíra
(38), Guamiranga (40), Gua-
raniaçu (16), Guaraqueçaba
(24), Guaratuba (50), Honó-
rio Serpa (40), Ibaiti (50),
Ibema (40), Icaraíma (40),
Iguatu (25), Imbaú (40), Im-
bituva (50), Inácio Martins
(40), Inajá (40), Iracema do
Oeste (20), Iretama (40), Ita-
guajé (40), Itaipulândia (20),
Ivaí (40), Ivaiporã (50), Ja-
carezinho (24), Jaguariaíva
(50), Jataizinho (40), Jesuí-
tas (15), Laranjal (40), La-
ranjeiras do Sul (45), Lindo-
este (40), Mandaguari (50),
Mangueirinha (40), Mariluz
(40), Mariópolis (28), Mate-
lândia (40), Mato Rico (40),
Mauá da Serra (40), Morei-
ra Sales (40), Nova Aurora
(40), Nova Cantu (18),
Nova Laranjeiras (40), Nova
Santa Bárbara (40), Nova
Tebas (16), Ortigueira (50),
Palmital (40), Peabiru (40),
Piên (40), Pinhão (50), Piraí
do Sul (50), Pitanga (50),
Prado Ferreira (40), Primei-
ro de Maio (40), Prudentó-
polis (50), Quedas do Igua-

çu (50), Querência do Nor-
te (40), Rancho Alegre
D’Oeste (17), Realeza (40),
Rebouças (30), Reserva
(50), Rio Bonito do Iguaçu
(40), Roncador (40), Rosá-
rio do Ivaí (40), Salto do Ita-
raré (40), Santa Amélia (40),
Santa Cecília do Pavão (40),
Santa Cruz de Monte Cas-
telo (40), Santa Helena (22),
Santa Izabel do Oeste (40),
anta Lúcia (40), Santa Ma-
ria do Oeste (40), Santana
do Itararé (40), Santo Antô-
nio da Platina (50), Santo
Antônio do Sudoeste (40),
São Jerônimo da Serra (40),
São João do Caiuá (40), São
João do Ivaí (40), São Jorge
d’Oeste (40), São José das
Palmeiras (40), São Mateus
do Sul (44), São Miguel do
Iguaçu (22), São Pedro do
Iguaçu (40), São Sebastião
da Amoreira (40), Sengés
(40), Tamarana (20), Terra
Roxa (30), Tibagi (40), Três
Barras do Paraná (20), Tu-
pãssi (40), Turvo (40), Ubi-
ratã (25), Ventania (40),
Vera Cruz do Oeste (40),
Vitorino (40), Wenceslau
Braz (40).

BRASÍLIA – O presiden-
te da Cohapar, que também
preside a Associação Brasi-
leira de Cohab’s e Agentes
Públicos de Habitação
(ABC), cumpriu agenda esta
semana em Brasília. Reuniu-
se com o ministro das Cida-
des em exercício, Alexandre
Cordeiro Macedo, para dis-
cutir o redirecionamento da

distribuição das cotas do lei-
lão do Minha Casa, Minha
Vida.

“A presidente Dilma en-
tendeu que as regiões mais
carentes do Brasil deveriam
ser priorizadas e o Sul e Su-
deste acabaram perdendo
boa quantidade de cotas. É
um prejuízo para os muni-
cípios que já tinham adqui-
rido os lotes. Mas pleitea-
mos que no próximo leilão
tenhamos um equilíbrio na
distribuição, pois todas as
regiões do nosso País têm
suas carências”, destacou
Chaowiche.

Em audiência pública na
Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano, no Congres-
so Nacional, Chaowiche e o
presidente do Fórum Naci-
onal de Secretários de Ha-
bitação e Desenvolvimento
Urbano (FNSHDU), Carlos
Marun, discutiram os crité-
rios e necessidades de man-
ter as regras definidas para
as próximas distribuições do
programa Minha Casa, Mi-
nha Vida.

Chaowiche conduziu
ainda a assembleia geral da
ABC, em que foram trata-
dos diversos assuntos
como o próximo Fórum
Nacional de Secretários de
Habitação, que acontece
no mês de junho, em Bra-
sília, além de ações da ABC
para viabilizar maior nú-
mero de habitações para
famílias de baixa renda.
AEnoticias

A indústria avícola BR
Frango deve começar a
produção a partir da pró-
xima segunda-feira (16).
Inaugurada nesta quin-
ta-feira (12), o complexo
que promete abater 420
mil aves por dia fica em
Santo Inácio, no Noroes-
te do estado. O empreen-
dimento custou pouco
mais de R$ 120 milhões,
50% de recursos própri-
os e outra parte financi-
ada pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento
Econômico e Social (BN-
DES), Banco Itaú (Fina-
me para a construção da
fábrica de ração) e Ban-

Complexo industrial da BR Frango
inicia produção na próxima semana

co do Brasil (aquisição
de equipamentos do aba-
tedouro).

A BR Frango, do em-
presário Reinaldo Mo-
rais, terá o foco voltado
para o mercado exter-
no, começando pelo
Oriente Médio, União
Europeia e a Ásia. Mo-
rais, ex-sócio e idealiza-
dor da Frangobrás de
Campo Mourão, vendi-
da para a norte-ameri-
cana Tyson Foods em
2008, diz que as expor-
tações devem começar
nos próximos dias. “Em
no máximo 90 dias co-
meçaremos a exportar a

carne de frango produ-
zida no novo abatedou-
ro. Temos vários clien-
tes de outros países só
aguardando o inicio
das operações para com-
prar. O mercado inter-
nacional está precisan-
do de carne de frango
de qualidade.”

Frango vai gerar
renda para até
12,5 mil pessoas
O Município de Santo

Inácio (que possui pou-
co mais de 5 mil habi-
tantes), onde foi inaugu-
rado o abatedouro de R$
120 milhões, vai ganhar

800 novas vagas de em-
prego já neste mês. Até
o fim do ano a indústria
pretende contratar 2.500
empregos diretos e
12.500 indiretos. A re-
gião onde o abatedouro
foi inaugurado possui 25
pequenos municípios.

“Nestas pequenas ci-
dades temos mão de obra
qualificada. São pessoas
que trabalhavam em aba-
tedouros distantes até
100 quilômetros de San-
to Inácio. Agora, possu-
em emprego na porta de
casa”, disse o presidente
da BR Frango. Gazeta
Maringa
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O
s segmentos da in-
dústria paranaense
que combinaram ex-

pansão expressiva de em-
prego e também da massa
salarial foram máquinas e
aparelhos elétricos, meios
de transporte, alimentos e
bebidas, têxtil e minerais
não metálicos.

FEVEREIRO - Conside-
rando apenas o mês de fe-
vereiro, a indústria do Pa-
raná aumentou em 4,2% o
número de empregos em
relação a fevereiro de 2011
– também o melhor de-
sempenho do País. Na mé-
dia nacional houve recuo
de 0,7%.

O desempenho da in-
dústria paranaense no mês
foi determinado pela gera-
ção de empregos nos seg-
mentos de máquinas e apa-
relhos elétricos, eletrôni-
cos e de comunicações
(31,3%), alimentos e bebi-
das (12,7%), refino de pe-
tróleo e álcool (10,5%),
minerais não metálicos
(10,2%), têxtil (10,2%),
metalurgia (7,8%), meios
de transporte (6,6%) e ou-
tros produtos (5,3%).

O montante dos salári-
os pagos na indústria do
Paraná em fevereiro cres-
ceu 11,8% em relação ao
mesmo mês do ano passa-
do – o que coloca o Estado
em quarto lugar no Brasil,
atrás de Pernambuco, Es-
pírito Santo e Bahia. Na
média nacional, houve au-
mento de 5,4%.

O desempenho parana-

Indústria do PR teve os melhores índices
de emprego e renda no primeiro bimestre

A indústria do Paraná foi a mais dinâmica do País na geração de emprego e
renda no primeiro bimestre deste ano, de acordo com a Pesquisa Mensal de

Emprego e Salário (PIMES), divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (12)

ense foi sustentado pelas
expansões constatadas em
máquinas e aparelhos elé-
tricos, eletrônicos e de co-
municações (33,6%), mei-
os de transporte (29,8%),
fumo (21,4%), produtos
químicos (16,5%), refino
de petróleo e álcool
(13,8%), outros produtos
(13,2%), alimentos e bebi-
das (11,6%), têxtil (11,0%)
e minerais não metálicos
(10,9%).

ACUMULADO - No acu-
mulado em doze meses até
fevereiro de 2012, a indús-
tria do Paraná também li-
derou a classificação naci-
onal (acréscimo de 5,8%,
contra 0,5% para o Brasil),
amparada no comporta-

mento de máquinas e apa-
relhos elétricos, eletrôni-
cos e de comunicações
(34,7%), alimentos e bebi-
das (15,0%), outros produ-
tos (11,9%), meios de
transporte (11,6%), meta-
lurgia (7,6%) e têxtil
(6,3%).

Na folha de pagamento
real, o parque manufatu-
reiro regional ficou em se-
gundo lugar no índice anu-
al (11,0% versus 4,0%
para o País), atrás apenas
de Pernambuco, que teve
aumento de 12,7%. Os
destaques couberam à má-
quinas e aparelhos elétri-
cos, eletrônicos e de comu-
nicações (43,0%), meios de
transporte (21,7%), outros

produtos (19,1%), alimen-
tos de bebidas (15,7%),
metalurgia (12,1%), têxtil
(11,0%) e minerais não
metálicos (10,1%).

Para o diretor-presiden-
te do Ipardes, Gilmar
Mendes Lourenço, os da-
dos positivos da indústria
paranaense na geração de
empregos e renda decor-
rem “do desempenho bas-
tante favorável observado
pelas atividades articula-
das à agroindústria, à
metalmecânica, à petro-
química e à construção
civil, otimizado pela ins-
tauração de um clima
propício à multiplicação
dos negócios no Paraná”.
AENoticias

Uma portaria do Minis-
tério da Educação (MEC)
publicada nesta quinta-fei-
ra (12) estabelece um teto
máximo de renda familiar
para pedir financiamento
do Fundo de Financia-
mento ao Estudante do
Ensino Superior (Fies). De
acordo com o documento
publicado no Diário Ofici-
al da União (DOU), estu-
dantes com renda famili-
ar bruta maior de 20 salá-
rios mínimos não poderão
mais participar do progra-
ma.

Antes, para receber o
Fies, o estudante tinha
apenas de provar que o
pagamento da mensalida-
de em uma instituição de
ensino superior compro-
metia gravemente a renda
familiar. Agora, além dis-
so, a portaria exige que a
renda familiar do aluno
não supere o limite esta-
belecido.

Pelas regras antigas, es-
tudantes que tinham 60%
ou mais da renda compro-
metida com os gastos aca-
dêmicos podiam requisitar
100% de financiamento.
Entre 40% e menos de 60%
da renda comprometida, o
financiamento abarcaria
75% da mensalidade. Com
mais de 20% e menos de
40% da renda familiar
comprometida, o financia-
mento seria de 50%.

Fies agora exclui aluno
com renda familiar

superior a 20 mínimos
Agora, além de compro-

var o comprometimento da
renda familiar, para con-
seguir 100% do financia-
mento o estudante tem de
provar que a renda famili-
ar bruta da sua família não
ultrapassa 10 salários mí-
nimos. Para conseguir a co-
bertura de 75% e 50% dos
gastos, 15 e 20 salários
mínimos, respectivamente.

O programa financia a
mensalidade de estudan-
tes em instituições particu-
lares de ensino superior. O
aluno só começa a pagar
a dívida depois da forma-
tura. O financiamento
pode ser solicitado em
qualquer etapa do curso
por meio do portal do Fies.
O Banco do Brasil e a Cai-
xa Econômica Federal são
os agentes financeiros do
programa.

O financiamento estu-
dantil pode ser solicitado
em qualquer etapa do cur-
so e em qualquer mês. Des-
de que as inscrições foram
abertas em 31 de janeiro
deste ano, 42.734 contra-
tos foram firmados e cerca
de 25 mil estão em fase de
preenchimento. Juros anu-
ais de 3,4%, maior prazo
de quitação, criação do
Fundo de Operações de
Crédito Educativo fazem
parte das regras que des-
burocratizaram o Fies em
2010. Gazeta Maringa

A sul-coreana Samsung
Electronics encerrou no
primeiro trimestre os 14
anos de liderança da
Nokia no mercado mundi-
al de telefones celulares,
vendendo mais do que a
concorrente finlandesa
pela primeia vez, de acor-
do com uma pesquisa da
Reuters com analistas.

Os analistas, em média,
acreditam que a Samsung
tenha vendido 88 milhões
de telefones celulares de
janeiro a março, acima dos
83 milhões da Nokia.

A companhia finlande-
sa anunciou as vendas na
quarta-feira, quando aler-
tou sobre possíveis perdas
em telefones nos dois pri-
meiros trimestres. A Sam-
sung deve liberar os nú-
meros das vendas em 27

Samsung deve tirar liderança da Nokia

Samsung supera Nokia em vendas no
primeiro trimestre pela primeira vez

“Depois de 14 anos
como a maior fabricante de
celulares do posto, perder
a liderança será um duro
golpe para a Nokia”, disse
o diretor de pesquisas da
CCS Insight, Ben Wood,
que acompanha a indústria
desde a década de 1990.

“Por outro lado, a Sam-
sung receberá isso com eu-
foria, fazendo festa da sala
da direção às linhas de
montagem”, acrescentou.

A Nokia se tornou líder
em 1998, quando tomou o
lugar da Motorola e Sam-
sung mal tinha entrado no
setor. A finlandesa contro-
lou cerca de 40 por cento
do mercado por anos, até
a Apple lançar o iPhone
em 2007 e dar início à fe-
bre dos smartphones. Ga-
zeta Maringá

O palhaço e deputado fe-
deral Tiririca (PR) desistiu de
disputar a prefeitura de São
Paulo. Seu nome tinha sido
apontado pelo partido como
pré-candidato, em uma
tentativa de valorizar o PR
e pressionar a presidente
Dilma Rousseff a devolver
à legenda o comando da
pasta dos Transportes. A
estratégia não funcionou e
Tiririca, que nunca mais foi
procurado pelos correligi-
onários para tratar do
tema, confirmou que está
fora da disputa.

SEGUNDO PESQUISA

de abril.
A Nokia vem lutando

contra a concorrência
acirrada no mercado de
smartphones há vários
anos, mas a liderança da
companhia nos modelos
mais baratos a manteve
como a maior fabricante

de celulares do mundo
em volume.

A queda da companhia
europeia deu-se rapida-
mente nos últimos meses,
tendo em vista que em ja-
neiro os analistas ainda a
viam bem à frente da Sa-
msung.

Tiririca desiste de disputar a prefeitura de São Paulo
“Mal comecei a campa-

nha e já acabou. Eu não es-
tou preparado para isso e no
partido não me falaram
mais nada sobre essa candi-
datura. Disseram que iam
fazer pesquisa e não me pro-
curaram mais. Então eu não
vou ficar alimentando isso.
Estou fora”, afirmou o depu-
tado.

O lançamento do nome
de Tiririca foi divulgado
pelo PR no final de feverei-
ro. O palhaço foi sondado
pelo colega na Câmara e se-
cretário-geral do partido,

Valdemar da Costa Neto, um
dos réus no processo do
mensalão em tramitação no
Supremo Tribunal Federal
(STF). Valdemar disse a Ti-
ririca haver um clamor de
eleitores para que o partido
o lançasse na disputa. O pa-
lhaço respondeu que topa-
ria disputar e a informação
foi divulgada. Desde então,
porém, não houve qualquer
avanço sobre o tema.

A estratégia do PR de co-
locar o nome do artista na
disputa não rendeu os fru-
tos esperados. A presidente

Dilma Rousseff manteve
Paulo Sérgio Passos no co-
mando dos Transportes.
Apesar de filiado, Passos é
ligado diretamente a Dilma
e não agrada à cúpula do
partido. Os senadores, lide-
rados pelo presidente da le-
genda, Alfredo Nascimento
(AM), chegaram até a anun-
ciar a saída da base aliada
na tentativa de aumentar a
pressão, mas na semana pas-
sada formaram um bloco
com o PTB e voltaram a se
intitular governistas. Gaze-
ta Maringa

Sarah Brook estava grávi-
da de 25 semanas, quando
descobriu um câncer no in-
testino. E os hormônios da
gestação estavam acelerando
o crescimento do tumor. Mes-
mo assim, a designer gráfica
de Londres, na Inglaterra,
decidiu adiar o tratamento
por duas semanas, até que
pudesse dar à luz a pequena
Polly Jean . A intenção era
não colocar em risco a saú-
de da filha.

O bebê nasceu saudável
com 27 semanas (um pouco
mais de 6 meses) de gestação,
por cesárea, pesando 900 gra-
mas. Mas Sarah foi informa-
da de que não tinha muito
tempo de vida. O câncer já

Morre no Rio a
atriz Marly Bueno

De acordo com
boletim médico di-
vulgado à tarde,
ela estava na UTI
pós-operatória do
hospital desde 29
de março com diag-
nóstico de peritoni-
te, uma intensa in-
flamação abdomi-
nal de causa infec-
ciosa. A atriz pas-
sou por uma cirurgia de urgência, mas desenvolveu mau fun-
cionamento cardiovascular, respiratório e renal, o que pio-
rou  a cirrose hepática e o mieloma múltiplo, doenças anteri-
ores à internação. A morte, segundo os médicos, foi à 0h
desta quinta-feira, devido à disfunção de múltiplos órgãos.

A atriz participou de várias novelas na TV Globo, entre elas
“Páginas da vida”, na qual viveu a madre Irmã Maria, e “Histó-
ria de amor”, em que interpretou a rica Rafaela. Atualmente,
estava na Record, na minissérie “Rei Davi”, em que vivia a vilã
Ainoã, mulher do rei Saul (Gracindo Jr.). globo.com

Grávida adia tratamento contra o
câncer para salvar a filha e agora
descobre que não tem mais cura

havia se espalhado para o
pâncreas, pulmões, pescoço e
tomado conta dos intestinos.

- Eu só quero ser uma mãe
para minha bebê e continuar
sendo uma mulher e a melhor
amiga do meu marido pelo
maior tempo possível. Eu não
posso pensar em um futuro
além disso - disse Sarah.

Polly já está com quatro
semanas de vida. E fez valer
a pena o sacrifício da mãe.
O bebê teve algumas compli-
cações de saúde, mas está
mais forte a cada dia, segun-
do o jornal Daily Mail.

- O sentimento quando a
vi pela primeira vez foi de
completo amor e espanto -
contou a inglesa. globo.com
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