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Richa homologa licitações para obras em rodovias

O governador Beto Richa homologou nesta semana licitações para a execução de
reparos em rodovias em quatro regiões do Estado: Leste, Campos Gerais, Norte e
Noroeste. As obras estão orçadas em R$ 60 milhões e fazem parte do programa de
Conservação de Pavimentos (COP), no valor total de R$ 290 milhões. De acordo com
o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Paulo Milani, as
empresas que executarão as obras serão contratadas no prazo de até 30 dias. PÁG. 3

A Amusep, associação que reúne os 30 municípios da região de Maringá, rea-

lizará reunião nesta sexta-feira, dia 27, no clube de Atalaia.

A reunião foi convocada pelo presidente da Amusep, Vandelei Santini, prefeito

de Ivatuba. O prefeito Nilson Martins recepcionará os prefeitos da região.

A data e o local foram escolhidos para que os prefeitos participem da progra-

mação de aniversário de Atalaia, fundada em 28 de julho de 1960.

AMUSEP REALIZA REUNIÃO HOJE EM ATALAIA

DELEGAÇÃO BRASILEIRA EM
LONDRES TEM 19 ATLETAS

PARANAENSES - PÁG. 5

Polícia Militar prende cinco
acusados de roubo à lotérica

Os bandidos confessa-
ram os roubos em na
Casa lotérica de Nova
Esperança, em Santa
Mônica e em um posto
de revenda de  combus-
tível em Santa Isabel do
Ivaí. A forma de agir da
quadrilha demonstrou
que eles planejavam as
ações antes de executá-
las. Na sexta-feira, eles
passaram o dia observan-
do a rotina e o movimen-
to da lotérica em Nova
Esperança. PÁG. 4

APAE de
Nova

Esperança
recebe

Kombi 0Km
Pág. 2

Lista de
aprovados no
vestibular da

UEM será
divulgada na
terça-feira

Pág. 14

Prefeito de Atalaia, Nilson Martins
Presidente da Amusep e Prefeito de

Ivatuba Vandelei Santini
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O futebol é um grande
ritual pedagógico da
alma coletiva. Atra-

vés dos jogadores, da bola,
da vitória e, mais ainda, da
derrota, cada torcedor ou
jogador vivencia de forma
simbólica altamente emo-
cional uma maneira cria-
tiva de cultivar, educar e
guiar as suas emoções.

Neste sentido, o técnico
Ayrton Felipe está desen-
volvendo um ótimo traba-
lho com garotos de 07 a 11
anos, todas às segundas,
quartas e sextas-feiras, às
17 horas, no Capo de Fu-
tebol Society “Gol de Pla-
ca”. Os garotos, a cada dia
que passa, estão adquirin-
do preparo físico, agilida-
de, desenvolvendo a habi-
lidade e senso motor.

No último sábado, 21,
pela manhã aconteceu  nas
dependências do “Campo
do Gol de Placa”, jogos
disputadíssimos das cate-
gorias de base entre Nova
Esperança e Uniflor. Para-
béns a todos os garotos e
que Deus ilumine os pas-
sos dessa garotada, que são
o futuro de nosso Brasil.

Há anos, a professora
Nara Carolina, da Cia
de Dança Nara Caro-

lina, vem participando do
Festival de Danças de Jo-
inville, considerado o mai-
or festival de dança do
mundo. E esse ano, ela
contou com a companhia
das alunas: Ana Caroline,
Luciene, Maria Eduarda,
Maria Vitória, Natália, Sa-
mily, da “mãe de bailarina”
Patrícia e Maiquinho, pro-
fessor de Hip Hop da
Companhia.

“O festival é uma
forma de reciclagem. Lá
nós nos aperfeiçoamos e
entramos em contato com
tudo o que há de novo no
mundo da dança. Minhas
alunas voltaram encanta-
das e com novos olhares
e conceitos. Isso fará
toda a diferença na for-
mação delas”. (Nara Ca-
rolina)

O grupo visitou a Esco-
la do Teatro Bolshoi no
Brasil; Visitou os Bastido-
res do Festival; Freqüen-
tou a Feira da Sapatilha;
Participou de uma oficina
com o dançarino e coreó-

Nara Carolina marcou presença no
Maior Festival de Dança do Mundo

tes Competitivas, Compe-
tição Meia Ponta e a Noi-
te de Abertura com a bai-
larina Ana Botafogo e Ce-
cília Kerche que se apre-
sentou com os bailarinos
do Ballet Bolshoi no Bra-
sil.

Foi emocionante o en-
contro com personalida-
des como: Fernanda
Chamma (Trabalha junto
à produção do Domingão
do Faustão/ Rede Globo),
Octávio Nassur (jurado do
Concurso de Dança de
Rua no programa Xuxa),
João Wlamir (jurado do
programa “Se ela dança,
eu danço”, do SBT), Fly
(coreógrafo da apresenta-
dora Xuxa e do programa
TV Xuxa, da Rede Globo),
Caio Nunes (coreógrafo
da Rede Globo e Comis-
são de Frente de Escolas
de Samba), e as duas di-
vas nacionais: Ana Bota-
fogo e Cecília Kerche.

O grupo da Cia de Dan-
ça Nara Carolina foi abun-
dantemente abençoado e
privilegiado em todos os
sentidos.

grafo Fly,; Apreciou cursos
de ballet clássico oferecidos
pelo Festival de Dança de
Joinville; bem como as Noi-

Um “Gol de Placa”
na vida da garotadaFOTOS: DIVULGAÇÃO
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ESPORTE

O Paraná tem 19 atletas en-
tre os 259 que represen-
tarão o Brasil nos Jogos

Olímpicos de Londres, que
começam nesta semana. Eles
disputarão medalhas em 14
modalidades esportivas, indi-
viduais e coletivas. Muitos,
porém, treinam e vivem fora
do Estado.

O secretário do Esporte,
Evandro Rogério Roman, dis-
se que o Paraná sempre reve-
lou bons atletas, mas lamen-
tou que o Estado nunca tenha
investido para manter os talen-
tos aqui. “Mas estamos traba-
lhando para mudar este qua-
dro”, destaca ele. Desde o ano
passado, o governo estadual
trabalha para estimular a for-
mação e o aperfeiçoamento de
atletas por meio do programa
Talento Olímpico Paranaense
– TOP 2016. Voltado para as
Olimpíadas do Rio de Janei-
ro, em 2016, o programa in-
vestirá este ano R$ 7,3 milhões
para ofertar mil bolsas para
atletas e técnicos de 27 moda-
lidades olímpicas e 10 parao-
límpicas do Estado.

"Temos hoje uma proposta
de esporte de rendimento para
o Estado, mas que começa no
esporte escolar, passa pela
fase juvenil até chegar no adul-
to. O programa vislumbra
2016, mas tem atletas benefi-
ciados já disputando as Olim-
píadas em Londres. Aos para-
naenses que estarão nas olim-
píadas, fica a nossa torcida e
o desejo de bons resultados",
disse Roman.

ATLETAS – Os bolsistas do
TOP 2016 estarão representa-
dos em Londres por Athos
Schwantes, esgrimista curiti-
bano nascido em 1985. Outros
dois paranaenses disputarão
medalhas no atletismo: Gui-
lherme Cobbo, que é natural
de Uraí, e compete no salto em
altura; e a velocista Vanda Fer-
reira Gomes, nascida em Ma-

Delegação brasileira em Londres tem 19 atletas paranaenses

telândia, que faz parte do quar-
teto brasileiro na prova de
4x100 metros.

A equipe brasileira de bas-
quetebol feminino, que sonha
reviver os bons tempos de
Hortência e Paula, tem duas
paranaenses: Franciele Apare-
cida do Nascimento, de Jaca-
rezinho, e Nádia Gomes Colha-
do, nascida em Marialva.

Da pequena cidade de Tu-
pãssi vem Gregorly Panizo, que
vai disputar a prova de ciclis-
mo de estrada. No futebol de
campo, são quatro atletas pa-
ranaenses. No feminino, An-
dreia Suntaque, de Nova Can-
tu, e Renata Aparecida da Cos-
ta, que nasceu em Assai. No
futebol masculino, Alexandre
Rodrigues da Silva, o Alexan-
dre Pato, natural de Pato Bran-
co, e Leandro Damião da Sil-
va dos Santos, de Jardim Ale-
gre. A ginástica artística para-
naense também terá uma repre-
sentante. A selecionada é a
curitibana Ethiene Franco.

No handebol, o Paraná es-
tará representado por Mayara
Fier de Moura, de Arapongas.
Na natação, o curitibano Hen-
rique Rodrigues disputa a pro-
va dos 200 metros medley

Bolsistas do do programa Talento Olímpico
Paranaense – TOP 2016

ANPR

(quatro estilos).
Medalha de bronze em Pe-

quim em 2008, a londrinense
Natália Falavigna participa
novamente de uma Olimpíada
em busca de uma medalha no
taekwondo, na categoria de
atletas com mais de 67 quilos.

A VELA – que está inician-
do um grande projeto no Pa-
raná com o Esporte Formador
– terá o curitibano Bruno Fon-
tes competindo na classe laser
standard.

A seleção brasileira de vo-
leibol masculino tem dois pa-
ranaenses: o londrinense Gil-
berto Amaury de Godoy Filho
(Giba), que disputa sua quarta
olimpíada e tenta ganhar a ter-
ceira medalha; e Sérgio Dutra
dos Santos, de Diamante do
Norte. O voleibol feminino
também tem uma paranaense
na seleção: Natália Zilio Perei-
ra, que nasceu em Ponta Gros-
sa.

Por fim, o curitibano Ema-
nuel Fernando Scheffer Rego
vai para a sua quinta olimpía-
da e, em dupla com Alisson,
busca a terceira medalha no
vôlei de praia. Emanuel ga-
nhou ouro em Atenas e bron-
ze em Pequim.

O Ministério da Saúde re-
gistrou este ano 210 mortes
de pacientes com o vírus In-
fluenza H1N1 em todo o
país. O dado se refere ao pe-
ríodo de janeiro até o último
dia 21 de julho.

O maior número de víti-
mas fatais da doença se con-
centra nas regiões Sul (134)
e Sudeste (57). Juntas, as duas
regiões, cujo clima mais frio
facilita a transmissão do ví-
rus, concentram 91% das
mortes. O Centro-Oeste regis-
tra nove óbitos. As regiões
Norte e Nordeste, cinco cada.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, já é possível
detectar que o pico do núme-
ro de mortes em 2012 teria
sido ultrapassado. Ele teria
ocorrido na 25ª semana do
ano, entre os dias 17 e 23 de
junho, quando foram notifi-
cadas 41 mortes. Nas três se-
manas seguintes, esse total
caiu para 30, 17 e 12 mor-
tes. Como ainda há óbitos em
fase de investigação, os da-
dos devem sofrer alterações
nos próximos dias.

"É possível que o pico te-
nha mesmo ficado para trás,
mas ainda seria preciso ava-
liar se a doença não irá apre-
sentar curvas diferenciadas
de ocorrências em cada re-
gião do país", afirmou à
Agência Brasil a médica in-
fectologista Nancy Bellei, da
Universidade Federal de São
Paulo e do Comitê de Influ-
enza e Virulogia Clínica da
Sociedade Brasileira de Infec-
tologia (SBI). "Em 2009, du-
rante a pandemia, o pico foi
registrado no mês de agosto.
A volta às aulas pode vir a
ser um complicador nas re-
giões mais frias."

Os números do Ministério
da Saúde também mostram
que as mortes pelo vírus de
subtipo Influenza H1N1 re-

País registra 210 mortes causadas pelo vírus Influenza H1N1
presentam 86,1% do total de
244 mortes provocadas pelo
vírus Influenza. Em relação ao
total de 860 mortes registradas
por síndrome respiratória agu-
da grave, o percentual é
28,4%.

"Os dados demonstram,
como era esperado, que já co-
meçamos, sim, a vencer o pico
[de mortes], mas as nossas
equipes seguem investigado os
casos", disse à Agência Brasil
a secretária substituta de Vigi-
lância em Saúde do ministé-
rio, Sônia Brito. "Tanto os mé-
dicos quanto a população em
geral estão mais atentos hoje,
mas ainda existe certa cultura
de que gripe não se trata, o que
não deixa de ser uma barrei-
ra."

Estudos técnicos ainda em
andamento no Ministério da
Saúde apontam que parte das
mortes registradas em Santa
Catarina e no Rio Grande do
Sul foram de pacientes que re-
ceberam o tratamento tardio,
tinham outras doenças preexis-
tentes ou se encontravam em
ambas as situações.

Pandemia de 2009 - O total
de mortes de pacientes com o
vírus Influenza H1N1 registra-
das em 2012 corresponde até
o momento a 10,2% do que foi
verificado em 2009, quando
2.060 pessoas morreram no
Brasil. O fim da pandemia foi
decretado em agosto de 2010
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS).

"Em 2009, nós tínhamos
uma população inteira susce-
tível à doença. Hoje, grande
parte está imunizada ou mes-
mo já foi infectada em anos
anteriores e até podem voltar
a se infectar, mas não de for-
ma tão grave", explica a infec-
tologista Nancy Bellei. "O aces-
so facilitado à medicação é
outra diferença importante."

Com a confirmação de que

receberia mais doses de vaci-
na, a Secretaria de Saúde do
Paraná decidiu ampliar a fai-
xa etária das crianças vaci-
nadas para até 5 anos incom-
pletos. Já a Secretaria de Vi-
gilância em Saúde do gover-
no federal confirma que al-
guns estoques restantes de
vacinas contra a gripe estão
sendo remanejados para os
estados da Região Sul, mas
explica que a orientação ge-
ral do ministério é manter a
vacinação dos mesmos gru-
pos prioritários na campanha
nacional, encerrada em ju-
nho.

Fazem parte dos grupos
prioritários para imunização
idosos a partir dos 60 anos,
crianças entre 6 meses e me-
nores de 2 anos, gestantes,
trabalhadores de saúde e por-
tadores de doenças
crônicas."Todos os estados
têm o remédio oseltamivir em
estoque. A prioridade do mi-
nistério, hoje, é garantir o
acesso à medicação", diz Sô-
nia Brito. "A vacina demora
até três semanas para ter al-
gum efeito e ainda não tem
100% de eficácia."

Os médicos de todo país es-
tão orientados a prescrever o
medicamento antiviral osel-
tamivir, conhecido pelo nome
comercial Tamiflu, a todos
pacientes que apresentarem
quadro de síndrome gripal,
mesmo antes dos resultados
de exames ou sinais de agra-
vamento.

A gripe é caracterizada
pelo surgimento simultâneo
de febre e tosse ou dor de gar-
ganta, dor de cabeça, mus-
cular ou nas articulações. O
antiviral, que reduz as chan-
ces de que a doença evolua
para um caso grave, tem
maior eficácia nas primeiras
48 horas desde o início dos
sintomas. Abr.
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SAÚDE

Segundo ONG britâni-
co, alimentos com
muito sal trazem ris-

co à saúde. Diminuir o
consumo de alimentos sal-
gados como pão, presunto
e outros embutidos pode
reduzir os riscos de cân-
cer de estômago. O alerta
foi feito pela ONG britâni-
ca World Cancer Research
Fund (Fundo Mundial de
Pesquisas sobre o Câncer,
WCRF).

A entidade, que oferece
aconselhamento sobre a
prevenção do câncer, quer
que a população consuma
menos sal e que a quanti-
dade de sódio nos alimen-
tos industrializados seja

Reduzir o consumo de sal diminui risco de câncer de estômago, diz ONG

indicada mais claramente
no rótulo.

Apenas na Grã-Breta-
nha, um em sete cânceres
do estômago poderiam ser
prevenidos se as pessoas
seguissem as recomenda-
ções diárias de consumo
de sal, diz a ONG.

Sal demais pode provo-

car pressão alta, doenças
cardíacas e acidentes vas-
culares (derrames), além
de câncer.

O consumo diário reco-
mendado pelas autorida-
des de saúde britânicas é
6 gramas. Mas, segundo o
WCRF, os britânicos con-
somem, em média, 8,6 g
por dia.

No Brasil, um estudo
encomendado pelo Minis-
tério da Saúde ao IBGE
(Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística),
publicado em 2011, reve-
lou que o brasileiro conso-
me, em média, 8,2 g diári-
as de sal.

INIMIGO OCULTO

"O câncer de estômago é
difícil de ser tratado com
sucesso porque a maioria
dos casos não é detectada
até que a doença já esteja
bem estabelecida", disse a
diretora de informação do
WCRF, Kate Mendoza,

"Isso enfatiza a impor-
tância de escolhermos um
estilo de vida que previna
a ocorrência da doença -
como cortar o consumo de
sal e comer mais frutas e
legumes".

Comer muito sal, no en-
tanto, não é uma questão
de virar o saleiro sobre a
batata frita. A maior parte
do sal - cerca de 75% - que
ingerimos já está no ali-

mento.
Por isso, o WCRF está

pedindo que um sistema
semelhante às luzes de um
semáforo seja adotado nos
rótulos de alimentos in-
dustrializados. Vermelho
para índice alto, amarelo
para médio e verde para
baixo.

RESISTÊNCIA
A proposta da entidade,

no entanto, desagrada fa-
bricantes e supermerca-
dos, que preferem outras
formas de rotular os ali-
mentos.

Lucy Boyd, da entidade
beneficente Cancer Resear-
ch Uk, disse que a campa-
nha do WCRF corrobora

um relatório recente da
Cancer Research UK, vin-
culando o consumo exces-
sivo de sal ao desenvolvi-
mento de câncer.

Citando o caso específi-
co da Grã-Bretanha, a re-
presentante diz que, de
maneira geral, os britâni-
cos comem sal demais.

"E o consumo é maior
entre os homens", acres-
centa.

Ela sugere que uma ro-
tulação melhor, por exem-
plo, usando o sistema ba-
seado nas cores do semá-
foro, seria útil para ajudar
os consumidores a dimi-
nuir a ingestão. BBC Bra-
sil.

APAE de Nova Esperança recebe Kombi 0Km
José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais, Escola de
Educação Especial Esperança -
(APAE de Nova Esperança) rece-
beu no início da semana um veí-
culo utilitário Volkswagen Kom-
bi 0 Km.

Ao todo, 100 destes veículos
foram entregues a instituições
educacionais do Estado, que atu-
am na área de Educação Especi-
al, como é o caso da Apae de Nova
Esperança.

A conquista aconteceu graças
ao empenho do deputado estadu-
al Stephanes Junior que incluiu
Nova Esperança em suas emen-
das devido a fortes ligações que
tem com o município através de
algmas lideranças envolvidas
com a política local. “É uma ação
importante do Governo. Esses
veículos vão auxiliar as ações do
Governo no interior do Estado,
além de transportar com segu-
rança e conforto alunos portado-

O presidente da APAE de Nova Esperança, Aylton de Deus
Mateus fez a entrega das chaves ao diretor João Joraci Zanchetti

Direção,
alunos e
professores
felizes pela
Kombi 0Km
conquistada
pela  APAE
de Nova
Esperança

A Kombi 0Km
será usada

em diversas
atividades da

Escola

res de necessidades especiais,
que precisam do cuidado, cari-
nho e atenção”, comentou o de-
putado.

O diretor da Apae  de Nova
Esperança, professor João Joraci
Zanchetti, agradeceu ao deputa-
do Stephanes Junior, ao vice go-
vernador e secretário da Educa-
ção Flávio Arns que sempre lu-
tou pelas APAEs e também ao
governador do Estado Beto Richa
e demais lideranças políticas de

Nova Esperança que militaram
pela conquista e destacou “A
APAE tem um papel importante
na educação de alunos especiais
e o empenho e dedicação de pro-
fessores, funcionários e comuni-
dade é extremamente importan-
te para que a Apae desenvolva
com seriedade e compromisso,
melhorando a qualidade de vida
de pessoas portadores de neces-
sidades especiais, essa Kombi
será usada com a finalidade so-

cial e para transporte de materi-
ais em geral da Escola, levando
alunos para aulas de equoterapia,
facilitando assim nosso trabalho”,
salientou o professor João Joraci,
diretor da APAE.

O presidente da Apae, Ayl-
ton de Deus Mateus agradeceu
ao empenho do deputado esta-
dual Stephanes Junior e para-
benizou o deputado pela dedi-
cação e luta em prol das Apaes
de todo Estado.



OPINIÃO DO BLOG
O importante é competir
Hoje, 27 de julho, teremos a

abertura da edição dos Jogos Olím-
picos 2012 que estará sendo reali-
zado em Londres, Inglaterra. Fo-
ram os gregos por volta de 2.500 a.
C (antes de Cristo) que realizaram
os primeiros jogos olímpicos na
cidade grega de Olímpia, para ho-
menagear os seus deuses, princi-
palmente Zeus. Em 1894, o histo-
riador e educador francês Pierre de
Coubertin de aristocrática família
francesa, iniciou um trabalho de
melhoria do sistema de educação
pelas escolas francesas, inglesas e
americanas, realizando competi-
ções internacionais. Posteriormen-
te Coubertin realizou  Congressos
Internacionais em Paris no senti-
do de reativar os Jogos Olímpicos
que não estavam sendo realizados
por diversas razões, mas com os
mesmos ideais olímpicos de paz,
união e amizade entre os povos,
cujo o lema  até hoje é “ O impor-
tante é competir.”.Em 1896 em Ate-
nas, realizou-se o primeiro Jogos
Olímpicos da era moderna. Cou-
bertin também criou a bandeira
olímpica que é branca com os  cin-
co anéis entrelaçados  em seu cen-
tro  nas cores amarelo, azul, preto,
verde e vermelho, simbolizando os
cinco continentes habitados pela
humanidade. A bandeira é haste-
ada na abertura dos jogos e des-
cerrada em seu término, quando é
entregue ao prefeito da cidade sede
da próxima edição da olimpíada,
que será no Rio de Janeiro em
2016..  Fato que deve ser lembra-
do, em 1936, nos Jogos Olímpicos
de Berlim, Alemanha, o Chanceler
Adolf Hitler queria provar ao mun-
do a superioridade da raça alemã,
que venceria todas as provas. Ledo
engano. O lendário negro estadu-
nidense Jesse Owens ganhou qua-
tro medalhas de ouro e Hitler saiu
do estádio para não ter que cum-
primentar o fenômeno americano.
Pierre de Coubertin ou Barão de
Coubertin, criador dos Jogos Olím-
picos da era moderna, nasceu em
Paris, dia 1º de janeiro de 1.863 e
morreu em Genebra no dia 02 de
setembro de 1.937. O seu corpo está
enterrado em Genebra e o seu co-
ração nos arredores de Olímpia,

ENTRELINHAS
***É importante você saber a diferença entre os alimentos diet e light. Veja a explicação nesta edição da

coluna blog..***O cerimonial do jogo de futebol feminino  entre Coréia do Norte e Colômbia  pelos Jogos
Olímpicos 2012 cometeu uma gafe danada. Trocaram a bandeira da Coréia do Norte pela Coréia do Sul..
Tiveram que pedir desculpas e providenciaram uma bandeira correta. Você já pensou se isso acontece no
Brasil?*** A secretária da Nicoletti Madeiras de Maringá, Rosana Cristina Crema Sabaíni, e uma daquelas
pessoas que qualquer grande empresa gostaria de ter em seu  quadro  de funcionários. Uma competência fora
de série! Os cumprimentos deste blog Rosana!***A atriz Débora Nascimento (Tessália), paulistana da Vila
Matilde, da novela Avenida Brasil, fazendo o maior sucesso por onde passa.***Cresce e muito os leitores desta
coluna , tanto no jornal como na Internet.*** “ Não sei como aconteceu, Quando acordei, eu já era eu. Não
sei se foi por encanto, E nem sei se mereço tanto. A meu pai eu agradeço, O começo de minha vida, Metade já
está cumprida, Meio tempo da partida.  Sozinho eu não sou ninguém, Agradeço a você também,  Você que me
incentivou, Você que me criticou.” ( Música: Pelé Agradece de  Édson Arantes do Nascimento (Pelé).  Canta
Moacyr Franco ).

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

Grécia, onde tudo começou.

Alimentos Diet e Light
Depois que a obesidade atingiu

52% dos homens e 48% das mulhe-
res no Brasil, segundo o Ministério
da Saúde o consumo de alimentos
diet e light aumentaram muito nas
prateleiras dos supermercados.Vale
a pena lembrar que esses produtos
também contêm calorias e não de-
vem ser consumidos indiscrimina-
damente. ALIMENTOS DIET: Apre-
sentam restrição em algum tipo de
nutriente, principalmente o açúcar,
mas também podem ser isentos de
gorduras, proteínas, sódio(sal) e
outros. Inicialmente esses produtos
foram desenvolvidos sem açúcar
para os diabéticos, mas com o tempo
foram se diversificando e passaram
a atender uma série de outras neces-
sidades de saúde e estética. ALIMEN-
TOS LIGHT: Esse termo só pode ser
usado para designar alimentos que
apresentem uma redução calórica ou
de outros componentes de pelo me-
nos 25% em relação ao produto ori-
ginal. Para que isso seja feito, há uma
redução na quantidade de algum
nutriente como carboidratos, gordu-
ras, proteínas ou sódio (sal). Toda-
via, não devemos esquecer que to-
dos os produtos diet como os light
podem apresentar um valor calórico
significativo. O consumo desses ali-
mentos poderia ser maior se eles fos-
sem acessíveis às classes menos fa-
vorecidas, pois seus preços são exor-
bitantes, dificultando a aquisição dos
mesmos.

Batman para sempre;
Um atirador mata doze pessoas

na estréia do filme Batman, na cida-
de de Aurora,  arredores de Denver,
capital do Colorado, Estados Unidos.
O cinema, com lotação esgotada, es-
tava exibindo o filme Batman, O Ca-
valeiro das Trevas Ressurge, o últi-
mo filme da trilogia sobre o super
herói. Muitos jovens, adultos e cri-
anças estavam vestidos a caráter
como o homem-morcego e, após trin-
ta minutos de exibição,, entrou um
jovem com cabelo vermelho, vestido
de preto, com jaqueta e calça a prova
de balas,  pela porta de emergência e
jogou duas bombas de efeito moral
na platéia. Muitas pensaram que
aquilo era marketing. No mesmo

momento que iniciou um tiroteio no
filme, o mesmo jovem começou a dis-
para contra tudo e todos, matando
doze pessoas e ferindo mais de 70. A
polícia foi chamada, demorando ape-
nas um minuto e meio e o atirador
de nome  James Eagan Holmes, 24
anos,  foi preso ainda no estaciona-
mento, com um fuzil, uma escopeta
e uma pistola. Holmes poderá ser
condenado à pena de morte confor-
me afirmou a Promotora de Justiça
do caso.

COISAS DO COTIDIANO
· Caso não haja nenhuma impug-

nação ou mudança no quadro polí-
tico, teremos os candidatos a prefei-
to e vice para as próximas eleições
em Nova Esperança: Júnior Moser e
Ana Paula Santoro Teodoro, Gerson
Zanusso e Fábio Yamamoto, Moacir
Olivatti  e  Vera Boregas ,  Rafael Kre-
ling e Wagner Zequim. Apesar das
definições, há uma nuvem pairando
na cidade gerando um  quadro de
incerteza;

· O Senado, ou melhor, o povo vai
pagar 16.300 reais ao senador Wil-
der Moraes, suplente do cassado
Demóstenes Torres por ter trabalha-
do um só dia do mês, o de sua posse;

· Locutora que faz as chamadas
com aquela voz sensual nos aero-
portos brasileiros completou 70 anos
e é aposentada pela Infraero, sua voz
só será ouvida no Aeroporto Inter-
nacional do Galeão, Rio de Janeiro
exigida pelos usuários,

· Italiano mudou-se para o Brasil
e em menos de 48horas foi assaltado
e morto a tiros em São Paulo;

· Regime Sírio de Bashar Assad
está chegando  perto do final;

· Você já notou que a apresenta-
dora Fátima Bernardes está diferen-
te? Seus cabelos e o figurino ficaram
mais descontraídos do que nos tem-
pos de Jornal Nacional;

· A senhora. Valerie Hollande, es-
posa do presidente francês François
Hollande, pelo seu comportamento
agressivo e venenosa, está sendo
chamada de Carminha pela impren-
sa brasileira;

· Pelo excesso de reclamações dos
usuários, Anatel suspendeu tempo-
rariamente a venda de  linhas novas
para celulares da TIM, Oi e Claro;

· Unhas pintadas com as cores
da bandeira de seu país é o charme
em Londres. Enquanto isso as atle-
tas do vôlei de praia que usam bi-
quínis curtíssimos mostrando meia
bunda estão recebendo muitas críti-
cas.

Nova Esperança na mira do
Tribunal de Contas

O Jornal O Diário do Norte do
Paraná de domingo último, 22 de
julho, publicou as 41 obras paradas
na região, totalizando quase 22 mi-

lhões de reais, conforme investiga-
ção feita pelos engenheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado e do Conse-
lho Regional de Engenharia e Agro-
nomia do Paraná. Em Nova Espe-
rança são duas grandes obras, sen-
do que uma delas, a construção de
barracões para frango de corte no
valor de  69.115,84 foi paralisada e
cancelada pelo Ministério da Agri-
cultura conforme informação obtida
pelo jornal pela assessoria de impren-
sa do município de Nova Esperan-
ça. Quanto a pavimentação de dois
bairros iniciados  em 2008  no valor
1.170.180,55, também  paralisado,
está  um pouco complicado. Conver-
sei com vereadores sobre tais assun-
tos, de muita relevância, mas ne-
nhum deles não tinham qualquer
conhecimento das matérias veicula-
das pelo jornal O Diário, o que é
muito lamentável! Nova Esperança
vem sofrendo há tempos com a falta
de uma representatividade política
que preste e não uma “meia boca”
como vem ocorrendo.

Queda de cabelos
Dermatologistas afirmam que não

há xampu contra a queda de cabe-
los. A responsabilidade pela queda
pode ser as escovações exageradas e
vigorosas, uso de megahair. apliques
e penteados  que  repuxam os cabe-
los como tranças, rabos de cavalo e
coques apertados, comprometendo a
resistência dos fios. Os agressores
constantes podem causar uma cal-
vície irreversível que nem xampu re-
solve. A tração freqüente promove
pequenos  traumas no couro cabe-
ludo e com o tempo, pequenas cica-
trizes, prejudicando o folículo capi-
lar e o  cabelo não cresce mais.

Capital Erótico
A socióloga inglesa Catherine

Hakim  diz em seu livro Capital Eróti-
co lançado recentemente, com gran-
de sucesso, de que não  há igualdade
entre os sexos e incentiva a mulher a
usar todo os   seus atributos para
ascender na carreira. Hakim diz ain-
da que o feminismo radical  deprecia

a mulher  e que as mulheres devem
ser encorajadas a aproveitarem dos
homens sempre que puderem. Em seu
livro, a autora afirma que é  feminista
convicta, sempre defensora das mu-
lheres e que não entende o por que as
mulheres são raramente heroína. Há
muitas pessoas que não me enten-
dem, mas  o que ofereci no livro é
uma nova perspectiva feminista, sem
hipocrisia. O livro Capital Erótico você
encontra nas livrarias a preço de 49,90
reais. Faça o seu comentário neste blog
na Internet.

Gostei presidente Dilma
Gostei muito da  presidente Dil-

ma que irá negociar com os sindica-
tos as novas leis trabalhistas em vi-
gor desde o tempo do presidente Ge-
túlio Vargas. O Brasil mudou. A
Constituição mudou  várias fezes. Os
analfabetos  são poucos e as mulhe-
res já votam e são maioria no ensino
superior. As coisas mudaram tanto
que o último presidente era um tor-
neiro mecânico e agora temos uma
mulher  comandante na presidência
do país. Os nossos custos trabalhis-
tas são exagerados. Vivemos uma
nova realidade.  Com a sua habili-
dade e poder de negociação, Dilma
poderá conseguir o que outros pre-
sidentes não conseguiram ao tenta-
rem mexer nas leis trabalhistas, um
autêntico vespeiro.

Suposto caso entre Raí e Zeca
Camargo gera conflitos na Globo

Uma informação publicada pela
jornalista Fabíola Reipert, em sua co-
luna no portal R7, está causando
um verdadeiro alvoroço na internet.
A colunista informou que o ex-joga-
dor de futebol Raí teria rompido com
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sua esposa para assumir relacio-
namento com o apresentador Zeca
Camargo, da Rede Globo.

Conforme Fabíola, a emissora
proibiu que as atrações de sua pro-
gramação associem os nomes do
apresentador Zeca Camargo com
o jogador Raí.

O apresentador estaria bem ir-
ritado com a repercussão do as-
sunto. Na emissora carioca não
se fala em outra coisa.

Segundo informações do jorna-
lista Léo Dias, do Jornal O Dia, a
direção da TV Globo enviou e-mail
para a cúpula de todas as suas
organizações, incluindo rádios e
jornais, afirmado que está proibi-
da qualquer citação, nota ou re-
portagem em que haja a associa-
ção dos nomes de Rai e Zeca Ca-
margo.

O colunista não especifica o
motivo da proibição, mas há al-
gum tempo boatos que um supos-
to namoro entre Zeca camargo e
Raí são veiculados em alguns si-
tes e nas redes sociais. Raí recen-
temente se separou da esposa o
que gerou boatos de que o ex-jo-
gador havia se separado da mu-
lher, para viver com um apresenta-
dor da TV Globo, segundos boatos
que saíram na imprensa.

Desde que ganhou destaque no
mundo do futebol, Raí mantém sua
vida pessoal longe dos holofotes.
Fora dos campos, dedica-se a um
projeto social que, claro, não ren-
de tanta notícia quanto um supos-
to envolvimento com outro homem.

Da mesma maneira, Zeca Ca-
margo não abre sua intimidade.
Apesar disso, torna-se alvo de hu-
morísticos e de constantes espe-
culações sobre sua sexualidade.

Nem Raí, nem Zeca assumiram
um relacionamento. Não foram fo-
tografados juntos ou trocando ca-
rícias. Ainda assim, há quem diga
que já estão inclusive morando
juntos. Não há provas, nem
confirmações. Fonte: http://
www.regiaonoroeste.com/portal/
materias.php?id=39838

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Richa homologa licitações de R$
60 milhões para obras rodoviárias

O governador Beto Richa homologou nesta semana licitações para a
execução de reparos em rodovias em quatro regiões do Estado: Leste,

Campos Gerais, Norte e Noroeste

FOTO:ANPR
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O governador Beto Ri-
cha homologou nesta
semana licitações

para a execução de reparos
em rodovias em quatro re-
giões do Estado: Leste,
Campos Gerais, Norte e
Noroeste. As obras estão
orçadas em R$ 60 milhões
e fazem parte do programa
de Conservação de Pavi-
mentos (COP), no valor
total de R$ 290 milhões.

De acordo com o dire-
tor-geral do Departamento
de Estradas de Rodagem
(DER), Paulo Milani, as
empresas que executarão
as obras serão contratadas
no prazo de até 30 dias.
“Por todo o Estado é pos-
sível ver obras de melho-
rias nas rodovias”, afir-
mou.

No programa de Con-
servação de Pavimentos
são realizados serviços
corretivos em cerca de oito
mil quilômetros de rodo-
vias estaduais pavimenta-
das. Milani destacou que
o objetivo é reduzir o grau
de deterioração das vias e
conservar a qualidade da
pista. “As intervenções au-
mentam o nível de segu-
rança do usuário e redu-

zem o risco de acidentes”,
disse.

O COP integra o Progra-
ma Estadual de Recupera-
ção e Conservação de Es-
tradas Estaduais Pavimen-
tadas (Perc), coordenado
pelo Departamento de Es-
tradas de Rodagem, e apli-
cará R$ 841,5 milhões em
todas as rodovias parana-
enses, incluindo obras de
restauração, manutenção e
conservação.

O programa foi dividi-
do em três segmentos. O
primeiro é denominado de
Conservação e Recupera-
ção Descontínua com Me-
lhoria do Estado do Pavi-
mento com recursos de R$
410 milhões.

O segundo segmento é o
de Conservação de Pavi-
mentos e tem previstos
mais R$ 290 milhões. Nes-
te programa os serviços
serão basicamente a exe-
cução de reparos em pe-
quenos segmentos des-
contínuos.

Outros R$ 139 milhões
serão investidos em servi-
ços de limpeza dos dispo-
sitivos de drenagem, sina-
lização e controle da vege-
tação ao longo das rodovi-
as estaduais e federais. Es-
tão previstas ainda verbas
para segurança e sinaliza-
ção das rodovias, para pro-
gramas de recuperação de
pontes e para as patrulhas
rodoviárias, totalizando
R$ 260 milhões. AEN

O Estado do Paraná
passa a emitir sem
custo a primeira via
da carteira de identi-
dade, atendendo à lei
federal nº 12.687/
2012. Para quem per-
der ou tiver o docu-
mento roubado, a taxa
é de R$ 20,37.

A Secretaria de Es-
tado da Segurança
Pública está estudan-
do medidas para cus-
tear a prestação do
serviço, já que a recei-
ta estava prevista na
lei orçamentária esta-
dual, e a lei de respon-
sabilidade fiscal exige
que qualquer renún-
cia fiscal seja acom-
panhada de medida
compensatória.

Mesmo antes da lei
federal, a emissão da
carteira de identidade
já era gratuita no Pa-
raná para pessoas
que as pessoas se de-
claravam carentes,
sem condições de pa-
gar pelo documento. O
Instituto de Identifica-
ção do Paraná tam-
bém realiza ações so-
ciais específicas, como
aconteceu na última
Operação Verão,
quando carteiras de
identidade foram fei-
tas gratuitamente
para comunidades
carentes e indígenas
de todo o litoral.

SEGURANÇA

Primeira via
da identidade
será emitida

gratuitamente
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Um clima de indefini-
ção ainda paira sobre a
política municipal de
Nova Esperança. Uma en-
xurrada de recursos, limi-
nares, pedidos de impug-
nações toma conta deste
cenário. O assunto da vez
e de sempre é o mesmo: O
Partido da Social Demo-
cracia Brasileira – PSDB
e as suas manobras por
ambas as facções dentro
do próprio quadro parti-
dário: Os favoráveis à
candidatura do empre-
sário Eduardo Pasquini e
os do vice-prefeito Júnior
Moser quase que se digla-
diam para defender os
interesses dos respectivos
grupos e seus candidatos,
ambos inscritos na Justi-
ça Eleitoral.

Na história de Nova Es-
perança já presenciei
Eleições Municipais con-
turbadas, mas sempre
após as definições de can-
didaturas.  No atual mo-
mento, mesmo com prazos
decorrendo, a população
ainda não tem certeza de
quais serão os quatro can-
didatos a prefeito Munici-
pal, apenas um esboço
desse quadro.

De garantido mesmo
são as candidaturas de
Rafael Kreling e Wagner
Zecchin pelo PSDC e de
Moacir Olivatti e Vera Bo-
regas Santini, estes numa
coligação entre PPS e PT.

Meu velho pai dizia que
a pior coisa é conviver
com a incerteza. A indefi-
nição é algo ruim até
para os próprios envolvi-
dos. Ou se sacramenta
logo a candidatura a fa-
vor de um dos lados ou o
imbróglio se arrasta, pre-
judicando os destinos po-
líticos municipal.

No momento Júnior Mo-
ser e sua Vice Paula San-
toro Teodoro (PSDB e PTB)
e Gerson Zanusso e Fábio
Yamamoto (ambos do
PSD- estes em substituição
às candidaturas de Cássio
Pasquini – PSD – e Raul
Siqueira Del Grossi –
DEM) saem às ruas pedin-
do voto já como candida-
tos. A candidatura regis-
trada de Maria de Fátima
Macarin Chaves e Lincon
Luiz Romão, ambos do
PMDB é tida como “tam-
pão”. Numa eventual in-
viabilização de Moser o
PMDB deve lançar outro
candidato, que muitos
apostam ser o empresário
e ex-prefeito na gestão
1993/1996, Silvio Chaves,
cunhado de Moser. Devi-
do a uma participação
ativa da imprensa local, a
população espera ver as
fotos dos candidatos com
respectivas propagandas
eleitorais estampadas nas
páginas do Jornal local, o
que dá mais respaldo e
credibilidade às candida-
turas quando estas de fato
existirem com registro e

AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS
E SEUS INÚMEROS

IMBRÓGLIOS
homologação via Tribu-
nal Superior Eleitoral –
TSE.

É comum as pessoas
dizerem que se ‘ainda
não saiu no Noroeste,
não é candidatura cer-
ta” – A campanha pra
ganhar corpo envolve
tanto o contato junto aos
eleitores (e isto é impres-
cindível) quanto a mani-
festação via bandeiras,
cartazes, mídia impres-
sa dentre outros meios
permitidos pela legisla-
ção eleitoral vigente.

Gozando de bom rela-
cionamento junto ao Go-
verno do Estado, causo
naufrague sua candida-
tura à prefeito, Pasquini
surge como nome forte
para deputado (estadu-
al ou federal). O que se
espera é que uma vez
definidas as candidatu-
ras pela Justiça/Partido,
o respeito mútuo entre os
envolvidos no pleito na
condição de candidatos,
impere, para o bem da
comunidade novaespe-
rancense.

Algo pertinente é que,
caso se homologue a
candidatura de Jr. Mo-
ser, na guerra de braço
com o grupo de Pasqui-
ni, Beto Richa quando
vier a Nova Esperança,
subirá no palanque do
candidato de seu parti-
do (PSDB) ou no palan-
que do candidato a
quem Eduardo Pasqui-
ni seu pupilo declarado
apoiar, no caso Gerson
Zanusso e Fábio Yama-
moto (PSD)?

Moacir e Vera, que não
são bobos, aproveitando
o imbróglio, estão com a
campanha adiantada
em termos de mídia.
Carro de som e propa-
ganda em Jornal é só um
pequeno exemplo da
perspicácia de ambos
em ver uma brecha no
muro da indefinição nas
bases eleitorais de seus
adversários.

Rafael Kreling e Wag-
ner Zecchin vão reali-
zando visitas e mesmo
que, em nível de mídia
impressa (Jornal) ainda
não publicaram nada,
também já lançaram ou
pelo menos deram início
à suas campanhas. A
música do folclórico can-
didato à Presidência “Ei-
mael” foi adaptada para
o nome do candidato lo-
cal “Rafael”

Para a Câmara Muni-
cipal novos e antigos no-
mes vão se apresentando
para a população esco-
lher. Resta saber se o povo
vai manter a atual legis-
latura, parte dela ou se
renovará totalmente o le-
gislativo municipal. Ago-
ra é só esperar e avaliar
as propostas de cada can-
didato para poder definir
em quem votar!

Polícia Militar prende cinco
acusados de roubo à lotérica

A Gonçalves Loterias em Nova Esperança
foi alvo da ação da quadrilha

Cinco pessoas foram presas esta senana, em Alto Paraná. São
acusadas de praticarem roubo na Gonçalves Loterias

POLICIA MILITAR

A quadrilha carrega-
va R$ 50.887,00
(em dinheiro e che-

ques). A Polícia Militar
ainda apreendeu três ar-
mas (dois revólveres ca-
libre 38 e um calibre 32),
um carro e duas motos
utilizados nas ações.

Os bandidos confessa-
ram os roubos em na
Casa lotérica de Nova
Esperança, em Santa
Mônica e em um posto
de revenda de  combus-
tível em Santa Isabel do
Ivaí.

A forma de agir da qua-
drilha demonstrou que
eles planejavam as ações
antes de executá-las. Na
sexta-feira, eles passa-
ram o dia observando a
rotina e o movimento da
lotérica em Nova Espe-
rança. Quatro integran-
tes da quadrilha chega-
ram a dormir em um ho-
tel na cidade.

Dois homens entra-
ram na lotérica armados
e com capuz. Renderam
os funcionários e clien-
tes, pegaram os malotes
e fugiram em um veícu-
lo Monza.

Testemunhas afirma-
ram que outras duas pes-
soas estavam no carro,
que seguiu em direção a
Paranavaí. A PM fez blo-
queios nas estradas e in-
terceptou o veículo com
os cinco bandidos, que
não resistiram à prisão.

O comandante do 8º
Batalhão de Polícia Mili-
tar, Antônio Lima, afir-

mou que a quadrilha era
especializada no assun-
to. O comandante expli-
cou que a princípio a
quadrilha é composta de
quatro homens e uma
mulher. Duas pessoas
residem em Santa Isabel
do Ivaí (casal), dois em
Alto Paraná (pai e filho)
e o adolescente é de
Apucarana.

Lima informou que a
PM encontrou com um
dos acusados uma má-
quina fotográfica com
imagem de vários locais
que a quadrilha estava
planejando roubar. “Essa
quadrilha era especializa-
da em praticar roubos.
Suas ações eram bem pla-
nejadas e sempre gerava
grande prejuízo para as
vítimas”, disse Lima. Di-

ário do Noroeste

Na quinta-feira, 19,
por volta das 22 horas, a
Policia Militar foi infor-
mada através de ligação
anônima junto a central
da companhia que na
Avenida Rocha Pombo,
próximo a Concha
Acústica, existiam pes-
soas armadas e que no
interior de um veículo
fusca estacionado perto
dali existiam outras ar-
mas em seu interior.

Na sexta-feira, 20 de
julho, policiais militares
de Floraí ao serem infor-
mados através de liga-
ção anônima que em na
estrada rural Pingüim no
município de Floraí exis-
tiam dois veículos em
meio a plantação de
cana de açúcar, ao che-
garem no local consta-
taram os veículos aber-
tos e que provavelmente
seus proprietários esta-
ria na região na pratica
de caça a animais sil-
vestres, os policiais mi-
litares permaneceram
em campana e com a
chegada dos donos dos
veículos e outros acom-
panhantes foi dada voz
de prisão aos indivídu-
os, os quais não conse-
guiram esboçar reação e
de posse de armas bran-
cas, tipo facas, facões e
uma lança além de ca-
chorros perdigueiros,
constataram a pratica de
crime ambiental de
caça, por haverem aba-
tido um porco javali, to-
dos foram encaminha-
dos Delegacia para as
medidas cabíveis.

A Policia Militar de
Nova Esperança, 22, efe-
tuou, após denuncia
anônima, a apreensão
em uma residência no
conjunto Prefeito Dr.
João Urbano, onde esta-
ria sendo comercializa-
do maconha. Os P.Ms.
foram verificar a denun-
cia quando então após

Dinheiro roubado foi recuperado pelos policiais

FABIANO FRACAROLLI

Denúncia anônima leva PM
a apreender armas no

centro de Nova Esperança
Após ser realizado um
trabalho de observação
policial, os policiais
aguardaram a aproxima-
ção do possível proprie-
tário do veículo denun-
ciado, quando então re-
alizaram a abordagem e
busca pessoal em três
pessoas, um de maior e
outros dois de menores
encontrando com os
abordados um revólver
calibre. 38 que estava de

posse de um dos meno-
res de idade, e com um
de maior foi encontra-
do em seu bolso muni-
ções de revolver cal.
22, em continuidade a
abordagem foi achado
no interior do veículo
fusca um revolver cal.
.22 e certa quantia de
maconha, todos foram
encaminhados a Dele-
gacia para as medidas
cabíveis.

Mulher é presa no conjunto Dr. João Urbano
em Nova Esperança,  com sete quilos e
seiscentos e trinta gramas de maconha

ser autorizada a entrada
dos policiais pela propri-
etária da residência e
após buscas feitas nos cô-
modos foi encontrada a
quantia de nove tabletes
acondicionados, de ma-
conha, totalizando a
quantia de 7,630 Kilogra-
mas então sendo dada voz
de prisão a proprietária da

residência. No total, havia
7,630 kg de maconha, que
foi encaminhada, junta-
mente com a detida, à 25ª
delegacia regional de
Nova Esperança. O traba-
lho foi efetuado com base
nas diligências e coleta de
informações efetuadas
pelo 8º Batalhão de Polí-
cia Militar.

Caçadores de
animais

silvestres foram
presos na

região de Floraí

“A política é quase tão excitante como a
guerra e não menos perigosa. Na guerra

a pessoa só pode ser morta uma vez,
mas na política diversas vezes”.

Winston Churchill (1874-1965)

HAUNEY MALACRIDA
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Por Luiz Nishimori

Há algum tempo percebo
que há uma séria crise interna
no Brasil, devido ao atual mo-
delo de desenvolvimento eco-
nômico baseado no aumento de
consumo da população. Os vá-
rios incentivos oficiais conce-
didos à indústria brasileira já
não estão surtindo o efeito es-
perado em razão do endivida-
mento da população do nosso
País. Segundo o IBGE, a indús-
tria brasileira caiu 4,3% em
maio na comparação com igual
período do ano passado. Esta
foi a nona queda seguida con-
forme esta base de comparação
e o pior desempenho desde se-
tembro de 2009. O atual mo-
delo econômico esgotou-se!

É necessário adotar uma po-
lítica estrutural coerente e não
tentar costurar uma colcha de
retalhos como tem sido feito.
Precisamos de ações políticas
que nos permitam o desenvol-
vimento econômico e o equilí-
brio da competitividade com os
mercados externos, que hoje
atendem a grande parte da de-
manda existente em nosso País,
simplesmente por se fazerem
competitivos de uma forma que
a nossa indústria não conse-
gue.

Os novos resultados divul-
gados pelo IBGE indicam que
os pacotes lançados nos últi-
mos anos não conseguiram im-
pedir sequer que os setores pri-
vilegiados por benefícios tam-
bém sucumbissem. A indústria
brasileira tem condições de se
soerguer, mas precisa de polí-
ticas públicas estruturantes
que permitam uma espécie de
competitividade.

Também não foi dada a de-
vida importância a alguns fa-
tores determinantes para o de-
senvolvimento econômico, en-
tre eles fatores externos. No
início da crise econômico-fi-
nanceira mundial iniciada em
2008, o então Presidente Lula
disse, com um tom maroto, que
a crise mundial teria o impac-
to de uma marolinha em nosso
País. O que vemos há algum
tempo é séria crise no Brasil. O
atual modelo de desenvolvi-
mento econômico adotado à
época do governo Fernando
Henrique Cardoso e seguida
por Lula esgotou-se. Foram 18
anos de Plano Real que possi-
bilitaram que governos passa-
dos e o atual atingissem um
razoável nível de desenvolvi-
mento socioeconômico. Mas
agora, para que possamos pros-
seguir, necessitamos de ousa-
dia e criatividade.

Não será aumentando pro-
gramas de assistencialismo
que nosso País sairá da crise. A
educação e a saúde são um
caos nacional. Sem o devido in-
vestimento em uma boa gestão
administrativa, planejamento
e aporte financeiro, nada mu-
dará. Estamos em uma econo-
mia que tenta ser aquecida por
meio do aumento do consumo,
ao estimular os bancos a bai-
xarem suas taxas de juros e ao
reduzir o Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) de al-
guns segmentos de nossa indús-
tria. Mas, infelizmente, os mai-
ores incentivos se verificam
apenas no segmento automobi-
lístico e na chamada linha
branca, que são do setor meta-
lúrgico. Apesar de algum estí-
mulo para as indústrias move-
leira, calçadista e têxtil, a agro-
indústria e demais setores so-
frem com a falta de encomen-
das e, principalmente, devido
à desleal concorrência inter-
nacional promovida por outros
países.

Os vários incentivos oficiais
concedidos à indústria brasi-
leira já não estão surtindo efei-
to. O setor industrial brasilei-
ro, como um todo, continua sua
trajetória ladeira abaixo, afe-
tado pela falta de competitivi-
dade e atropelado pela força
da concorrência externa.

A indústria brasileira ope-

ECONOMIA BRASILEIRA
BASEADA NO CONSUMO

GERA ESTAGNAÇÃO

ra hoje no mesmo nível em que
estava em fins de 2009. Isso
significa que toda a expansão
registrada no pós-crise de 2008
foi anulada. Segundo o
jornal O Globo, foram neces-
sários apenas 14 meses de
maus resultados para fazer ta-
manho estrago!

Neste primeiro semestre de
2012, a indústria brasileira já
encolheu 3,4%. O recuo é ge-
neralizado. Em maio houve
queda em 17 das 27 ativida-
des pesquisadas, em 46 dos 76
subsetores e em 430
dos 755 produtos investiga-
dos pelo IBGE. Historicamen-
te, entre 2003 e 2011, cerca de
60% dos ramos industriais
conseguiam manter-se em alta;
agora, apenas 40% estão nes-
sa privilegiada condição. O
que parece evidente é que não
estamos indo a lugar algum.
Foram anunciados 9 pacotes
de incentivos desde 2009; des-
tes, 7 foram adotados no Gover-
no Dilma. Somados, eles repre-
sentam 102 bilhões de reais em
benefícios, de acordo com O
Globo, em extenso artigo de
Viviane Oswaid, Cristiane
Bonfanti e Lucianne
Carneiro. ”Não se enxerga re-
ação da economia à altura dos
incentivos”.

O IPEA divulgou um relató-
rio no dia 4 de julho, no qual
considera “esgotado” o modelo
de crescimento baseado no in-
centivo ao aumento de consu-
mo. A esse respeito o coorde-
nador do Grupo de Análise e
Previsões do Ipea, Roberto Mes-
semberg, afirmou que ”se o
Governo não considerar essas
medidas como parte de um pla-
no maior, o que se faz é apenas
enxugar gelo, apagar incêndio
ou tapar o sol com a peneira”.

A saída para voltarmos ao
crescimento econômico, segun-
do o IPEA, seria alavancar os
investimentos públicos. Entre-
tanto, está ocorrendo justa-
mente o contrário. Basta con-
sultarmos o SIAFI que iremos
constatar que dos 80 bilhões de
reais aprovados no Orçamen-
to para 2012, menos de 17 bi-
lhões foram executados até
agora. Não temos um projeto
político voltado a reestabele-
cer a competitividade da nos-
sa economia, em especial a do
setor industrial. Entre 2000 e
2009, a produtividade da in-
dústria caiu 0,9% ao ano. Sem
condições adequadas para
produzir, com dificuldades lo-
gísticas sérias, custos financei-
ros altos e carga tributária
muito onerosa, nossas fábricas
curvam-se à concorrência ex-
terna.

Os produtos chineses abar-
rotam nosso mercado, nossas
empresas, órgãos públicos e
nossos lares. O comportamen-
to do comércio exterior brasi-
leiro comprova esse desequilí-
brio. O saldo da Balança de
Pagamentos acumulado no pri-
meiro semestre foi o mais bai-
xo em 10 anos, com recuo de
0,9% nas exportações e aumen-
to de 4,6% nas importações. Ou
seja: demanda existe, mas ela
está sendo suprida pelos forne-
cedores estrangeiros e não pe-
las indústrias locais. A indús-
tria brasileira tem condições
de se soerguer, mas precisa,
para tanto, de políticas públi-
cas estruturantes, uma agen-
da da competitividade.

Portarias publicadas
ontem, quinta-feira (26)
pelo Ministério da Saúde
no Diário Oficial da União
regulamentam a incorpo-
ração do medicamento
trastuzumabe, usado no
combate ao câncer de
mama, no Sistema Único
de Saúde (SUS). O remé-
dio de alto custo reduz as
chances de reincidência

INTERNACIONAL

Cumprindo promessa
de campanha, o pre-
sidente da França,

François Hollande, come-
ça o processo de revisão
sobre o tratamento dispen-
sado no país aos imigran-
tes. O ministro do Interi-
or, Manuel Valls, disse que
a naturalização de estran-
geiros residentes na Fran-
ça pode ser um motor para
a integração. Segundo ele,
em breve serão anuncia-
dos os novos critérios
para naturalização dos
imigrantes.

“[O objetivo é] fazer da
nacionalidade um motor
de integração. e não o re-
sultado de uma corrida de
obstáculos aleatória e dis-
criminatória", explicou
Valls, lembrando que, no
ano passado, apenas 40%

França vai mudar tratamento
dispensando a imigrantes, indica ministro

dos pedidos de naturaliza-
ção foram atendidos.

No governo do ex-presi-
dente Nicolas Sarkozy
(2007-2012), houve uma
série de restrições a es-
trangeiros,  principalmen-
te os de religião muçulma-
na. Na administração Sa-
rkozy, o Congresso francês

aprovou medidas como a
proibição do uso do véu e
de trajes religiosos muçul-
manos no país.

Sem se referir direta-
mente ao ex-presidente,
Valls ressaltou que houve
uma distorção de valores
que fez com que os estran-
geiros passassem a ser vis-

tos como uma ameaça, e
não mais como uma sorte
para o país. O ministro
destacou a “vocação” da
França como uma terra de
asilo.

Está sendo examinado
neste semestre um proje-
to de lei para suprimir o
chamado "crime de solida-
riedade", que pune quem
ajuda estrangeiros em si-
tuação irregular no país.
Atualmente, o documento
usado para conceder a re-
sidência permanente a es-
trangeiros deve ser reno-
vado todos os anos.

Valls disse que preten-
de combater a imigração
ilegal e desmantelar cam-
pos de imigrantes rome-
nos na capital, em Paris, e
nas cidades de Aix-en-Pro-
vence e Lyon.

SUS vai distribuir remédio contra
câncer de mama em 180 dias

da doença e diminui em
22% o risco de morte das
pacientes. A rede pública
tem 180 dias para iniciar
a distribuição dos medica-
mentos.

De acordo com as Porta-
rias nº 18 e nº 19, o trastu-
zumabe só poderá ser usa-
do em hospitais da rede
pública habilitados em
oncologia e será indicado

para o tratamento de cân-
cer de mama inicial ou
avançado de maneira loca-
lizada, com exigência de
exame molecular para con-
firmação do diagnóstico.

Já a Portaria nº 20, tam-
bém publicada hoje, regu-
lamenta a incorporação no
SUS dos medicamentos
telaprevir e boceprevir,
usados no combate à hepa-

tite C. O ministério infor-
mou que os remédios (ini-
bidores da enzima protea-
se) são considerados mais
modernos e eficazes e de-
vem beneficiar cerca de 5,5
mil pacientes com cirrose
e fibrose avançada. O pra-
zo para a distribuição na
rede pública também foi
estipulado em 180 dias.
Abr.

A Universidade Estadu-
al de Maringá (UEM) di-
vulgará na próxima terça-
feira (31/07) os nomes dos
1.488 aprovados em pri-
meira chamada no Vesti-
bular de Inverno 2012. A
lista estará disponível
para consulta a partir das
10 horas, no site
www.vestibular.uem.br.

Os convocados inicia-
rão o ano letivo no dia 4
de fevereiro de 2013, e de-
verão efetivar a matrícula
pela internet, no período
de 5 a 7 de janeiro, pelo
site: www.daa.uem.br.
Após a matrícula é neces-
sário encaminhar a docu-
mentação exigida para a
Diretoria de Assuntos
Acadêmicos - Av. Colom-
bo, 5.790 - Bloco 109 - Jd.

ENSINO SUPERIOR

Lista de aprovados no vestibular da
UEM será divulgada na terça-feira

Universitário - Maringá -
PR - CEP 87020-900.

Os documentos neces-
sários são requerimento de
matrícula impresso pelo
sistema, devidamente as-
sinado e com uma fotogra-
fia 3x4 recente colada no
espaço indicado; fotocópi-
as autenticadas da cédula
de identidade, da certidão
de nascimento ou de casa-

mento, do histórico esco-
lar do ensino médio ou
equivalente contendo car-
ga horária e nota das dis-
ciplinas de todas as séri-
es, com certificado de con-
clusão do curso.

Se o certificado de con-
clusão não constar do ver-
so do histórico escolar,
deverão ser encaminha-
dos o histórico e o certifi-

cado separadamente. Tam-
bém é necessário encami-
nhar uma fotografia 3X4
recente para expedição do
cartão de Registro Acadê-
mico.

As vagas dos candidatos
convocados na primeira
chamada que não efetiva-
rem matrícula serão publi-
cadas na segunda chama-
da, para manifestação de
interesse dos classificados
como subsequentes. A pu-
blicação será no dia 25 de
janeiro, também pelo site
www.daa.uem.br.

Este vestibular, cujas
provas foram aplicadas de
8 a 10 deste mês, registrou
24.650 inscritos. O índice
de desistência foi de
10,6%, correspondente a
2.622 candidatos.

Super conservado, Excelente estado.
Air Bag Duplo;  Vidros Elétricos;  Trava Elétrica; Retro-

visor Elétrico; Farol de Neblina; Direção Hidráulica; De-

sembaçador Traseiro; Bancos de Couro; Ar Condiciona-

do; Alarme; ABS

OUTROS OPCIONAIS
Trio Elétrico, Transmissão Manual, Sensor de Chuva,

Pintura Metálica, Piloto Automático, Luz de Neblina Tra-

seira, Luz de Cortesia no Teto, Freio a Disco nas 4 Ro-

das, Espelho de Cortesia p/ Motorista, Computador de

Bordo, Coluna de Direção Ajustável, Cintos de Seg. c/

Reg. de Altura, Chave Cópia, CD Player, Ar Condicionado

Digital.

CONTATO: (44) 8839-6560

VENDE-SE
CHEVROLET VECTRA
ELEGANCE 2.0 8V 4P 2006
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O futsal masculino de
Nova Esperança se classi-
ficou para a 2ª fase do
Campeonato Regional de
Futsal, realizado em Ata-
laia. Parabéns a todos os

Nova Esperança se
classificou para a 2ª fase
do Campeonato Regional

FUTSAL

atletas. Agradecimento do
técnico Airton Felipe pelo
esforço, dedicação e soli-
dariedade. Pela 2ª fase o
próximo jogo será no dia
02/08.

Alto Paraná realiza seu
2º Encontro de violeiros

Aconteceu no dia 30 de
junho passado o 2º encon-
tro de violeiros de Alto
Paraná com a participação
de duplas da cidade e re-
gião.

Os organizadores do
evento  foram João Tenó-
rio, Vicente Pereira (popu-
lar zé rico) e Edvaldo Sil-
va tendo como local o Cen-

tro de Eventos na praça
Souza Naves.

Participação das du-
plas: João Thenório e Cam-
paio e Andrezinho, Vicen-
te e Donizete, Jaime e Pa-
raiso, Ulisses e Eliezer,
João e Marcelo, Praião e
Praiano e Elcio e Laercio -
Apresentador Edvaldo Sil-
va e Tika Oliveira.
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