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MP pede a condenação do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais e de seu ex-presidente

“Nova Esperança não pode mais ficar parada. Também
não pode mais viver um tempo de incertezas. Nova

Esperança precisa voltar a crescer, precisa caminhar pra
frente” , diz o candidato a prefeito Rafael Kreling - PÁG. 3

ELEIÇÕES/2012 SÉRIE DE ENTREVISTAS

APAE Nova Esperança encerrou a
Semana do Excepcional com Projeto

“Vinícius de Moraes” - PÁG. 2

Jovem é morto a tiros
no local de trabalho
e se torna a quarta

vítima de homicídio
somente este ano em

Nova Esperança
PÁG. 7

Segundo o Promotor de
Justiça, dr. Nivaldo Bazo-
ti, (foto), “Eles promete-
ram em 2009 financia-
mento/crédito para cons-
trução/aquisição de mo-
radia na condição de pa-
gamento de 250 reais para
realização de cadastro,
promessa nunca cumpri-

da”, ressaltou. PÁG. 5
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Últimas unidades à venda
RESIDENCIAL MARABÁ

PÁG. 2

Prorrogada a redução
de IPI para veículos,
linha branca, móveis

e material de
construção - PÁG. 3
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Antonio Matias – popular Matias aniversariante do mês, brilhou mais
uma vez com seu berrante em Barretos. Matias esteve representando

Nova Esperança e região noroeste do Paraná e contou com o patrocínio
da marca Radade Rodeo. www.matiasberranteiro.blogspot.com

Novaesperancense em Barretos
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APAE Nova Esperança encerrou a Semana do
Excepcional com Projeto “Vinícius de Moraes”

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A  Associação de Pais
e Amigos dos Excep-
cionais (APAE) de

Nova Esperança/ Escola Es-
peranca – Educação infantil
e ensino fundamental na
modalidade educação espe-
cial encerrou as atividades
da Semana Nacional da Pes-
soa com Deficiência Intelec-
tual e Múltipla que aconte-
ceu de  21 à 28 de agosto
com o tema: “Em busca de
igualdade estamos aqui”,
com apresentações culturais
e artísticas do Projeto “Vi-
nícius de Moraes”.

De acordo com o diretor
da APAE, professor João Jo-
raci Zanchetti “os professo-
res escolheram trabalhar
com os alunos Vinícius de
Moraes, por ser um nome
muito importante no meio
cultural brasileiro. Diploma-
ta de carreira destacou-se
como poeta modernista, mas
também como compositor e
letrista popular. Suas obras
continuam a serem lidas e
admiradas até hoje. Suas
composições sempre são can-
tadas e interpretadas. Quem
contribui para a cultura nun-
ca será esquecido”, destacou
o diretor da APAE, professor
João Joraci.

O encerramento da Sema-
na do Excepcional ocorreu

com apresentações abertas
ao público em geral, esco-
las e colégios, além de APA-
Es de toda a região durante

a manhã e tarde de terça-
feira, 28.

Os alunos da APAE mui-
to bem orientados e vesti-

dos à rigor interpretaram no
palco músicas famosas de
Vinícius de Moraes tais
como: Aquarela, Garota de

Ipanema, O Pato, A Galinha
d’ Angola, dentre outras que
o autor e compositor escre-
veu como forma de intera-

gir e ensinar adultos e prin-
cipalmente crianças.

Em uma belissíma apre-
sentação foi demonstrada a
inclusão onde as alunas da
APAE dançaram juntas com
as alunas do Ballet Nara Ca-
rolina.

O diretor da APAE, pro-
fessor João Joraci destacou
a reportagem “todas as rou-
pas que os alunos e alunas
utilizam nas apresentações
são confeccionadas graças ao
projeto de reciclagem que a
APAE é pioneira. Tudo isso só
acontence pois há uma par-
ceria e dedicação em conjun-
to que une os professores que
trabalham incansavelmente e
cuidam de cada detalhe. Os
professores e funcionários
são os maiores responsáveis
pelo sucesso da APAE de
Nova Esperança, essa Escola
que trata cada aluno com
amor”, enfatizou o diretor.

Durante a semana
vários eventos foram de-
senvolvidos e todos os alu-
nos participaram de diversas
atividades ministradas na
programação.

Na quarta e quinta-feira,
29 e 30 de agosto houve um
Seminário sobre inclusão no
Salão Paroquial de Nova Es-
perança. Concluida essa eta-
pa, direção, professores e fun-
cionários da APAE já come-
çaram a preparar os detalhes
para a mostra natalina 2012.
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O Inep (Instituto Na-
cional de Estudos e
Pesquisas Educacio-

nais) vai desembolsar R$
908,9 mil para a confecção
do manual com orienta-
ções sobre critérios de ava-
liação da redação do Enem
(Exame Nacional do Ensi-
no Médio).

O material será distribu-
ído a alunos de escolas
públicas e já está disponí-
vel na internet para todos
os estudantes. Serão im-
pressos 1,73 milhão de
guias com exemplos de re-
dação que conquistaram
nota máxima na última
edição do Enem, análise
dos textos e detalhamento
sobre cada uma das com-

Manual sobre redação do Enem
custará quase R$ 1 mi para governo

petências avaliadas.
Essa é a primeira vez

que o guia será impresso.
Até então, o Inep disponi-
bilizava o documento so-
mente na versão digital, no
site do instituto.

A empresa vencedora da
licitação foi a gráfica e edi-
tora Posigraf.

CRITÉRIOS - Em maio
deste ano, o Ministério
da Educação anunciou
mudanças nos critérios
de correção do texto.

Pelo novo sistema de
correção da redação, a pro-
va será corrigida por dois
avaliadores independen-
tes. Se a nota final dada
por eles tiver uma diferen-

ça de até 200 pontos, o re-
sultado será a média arit-
mética entre elas. Se a dis-
crepância entre as notas
for de mais de 200 pontos,
a redação seguirá para um
terceiro corretor. Hoje, essa
diferença deve ser de, no
mínimo, 300 pontos. Caso
a diferença continue a ser
maior que 200 pontos, a
prova passará por uma ban-
ca formada por três profes-
sores, que irá determinar o
resultado final do aluno.

No Enem do ano passa-
do, a última etapa de revi-
são da nota era o terceiro
avaliador. Com as novas
regras, uma redação pode-
rá ser avaliada por até seis
corretores.
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“Nova Esperança não pode mais ficar parada. Também
não pode mais viver um tempo de incertezas. Nova

Esperança precisa voltar a crescer, precisa caminhar pra
frente” , diz o candidato a prefeito Rafael Kreling

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Terceiro sorteado na série de
entrevista que o Jornal No-
roeste está promovendo

com os postulantes ao cargo de
prefeito de Nova Esperança,
Rafael Kreling, que concorre a
eleição pelo PSDC – Partido
Social Democrata Cristão e tem
como vice Vagner Zecchin, foi
recebido na sede do Jornal e
respondeu às questões que in-
teressam diretamente à popu-
lação.

Rafael Kreling, 38 anos,  fi-
lho de José Ercílio Kreling e
Terezinha de Jesus Martinez
Kreling, arquiteto urbanista e
empresário. Sua vida sempre
foi pautada pela seriedade e
pelo compromisso em melho-
rar a vida das pessoas. Desde
cedo colaborava com trabalhos
sociais da nossa cidade. Quan-
do estudante de medicina atu-
ava como voluntário no com-
bate a mortalidade infantil in-
dígena e missão jovem. Foi
presidente fundador da Asso-
ciação Divina Providência
onde trabalhou por três anos
como voluntário, na sua cons-
tituição, administração e como
professor de línguas. Durante
três meses morou no Japão
onde aperfeiçoou sua formação
como arquiteto urbanista. Pos-
sui escritório de arquitetura
aqui em Nova Esperança e em
São Paulo, neste quem esta a
frente é sua sócia. Com proje-
tos, obras executadas e parce-
rias nos estado do PR, SP, MS,
RJ e exterior.  Sua família sem-
pre colaborou com o desenvol-
vimento da cidade e em obras
sociais. Seu pai, na primeira
administração trouxe a serici-
cultura que gerou mais de 6
mil empregos e revolucionou
a economia da cidade. Soman-
do suas duas gestões, 1973 a
1977 e 1989 a 1992, foi o pre-
feito que mais realizou obras,
investiu na saúde, educação,
segurança, habitação, agricul-
tura e infraestrutura. Valorizou
o servidor público. Seu avô, o
pioneiro Alonso Martinez, foi
presidente e fundador do Asi-
lo São Vicente de Paula. Tere-
zinha, sua mãe, participou de
várias obras sociais.

Vagner Zecchin é o candi-
dato a vice-prefeito com Rafa-
el Kreling. Empresário, 29
anos, morador da Vila Rural.
Com 16 anos, além de estudar
já trabalhava meio período no
Fórum desta cidade. Depois
começou a trabalhar no comér-
cio local, onde desenvolveu
várias atividades desde vende-
dor até gerente. Hoje trabalha
no ramo de alimentação junto
com seus pais Oswaldo e Ce-
lia Zecchin, feirantes e agricul-
tores desta cidade.

Jornal Noroeste: O que o
credência a ser prefeito?

Rafael Kreling: O meu de-
sejo em servir o município e
de fazer o bem. Por isso que
coloco humilde-
mente o meu
nome a disposi-
ção da comunida-
de, para estar a
serviço de todos
como prefeito.
Para administrar
fazendo o bem,
trabalhando com
a cabeça e com o
coração.

A minha rela-
ção com Nova
Esperança não é
paixão e sim amor. A primeira
é um rompante, é passageira
não possui sustentação, já o
amor é leal, duradouro e fica
firme mesmo na distância e
nas adversidades.

Tenho sensibilidade social,
conhecimento técnico, visão
empreendedora e vontade para
resolver os problemas da nos-
sa cidade. Como arquiteto ur-
banista minha formação me
leva a não só a pensar no belo,
mas também no uso e função.
A cidade irá ganhar na melho-
ria da qualidade de vida, in-
fraestrutura, modernidade e
inovação. Como acadêmico de
medicina que fui, sei da im-
portância da saúde e da quali-
dade de serviço que deve ter.
Como cristão e pelos trabalhos
realizados em comunidades
carentes aprendi que a solida-

riedade e generosidade trans-
formam vidas. E que para o
bom êxito do trabalho é preci-
so contar com pessoas capaci-
tadas, estar em união pensan-
do no bem de todos. Foi as-
sim na fundação da Associa-
ção, éramos em poucos, uni-
mos nossas forças e conheci-
mentos, e sem poder e com
recursos reduzidos, contando
com o apoio da cidade que viu
a seriedade do projeto, conse-
guimos fazer um bom trabalho
com excelentes resultados e
que segue produzindo frutos.
Assim também na minha vida
profissional, sei que o êxito do
meu trabalho não esta só em
fazer um ótimo projeto, ele é
resultado do empenho e da
partilha do saber de toda equi-
pe, desde o pessoal do escri-
tório até a obra. Eu sei que
pensando e agindo assim, sa-
bendo que é preciso contar
com o dom e a sabedoria de
cada cidadão, que juntos so-
mos mais, iremos renovar e
construir a cidade melhor que
todos desejam. Mais justa,
mais fraterna e com oportuni-
dades para todos.

JN: Qual seria o primeiro
ato do senhor como prefeito?

RK:Ouvir e somar forças.
Aprendi que o valor de uma
cidade esta nas pessoas que a
constitui. É sua forma de mo-
rar, trabalhar e conviver que a
molda. Então elas devem ser
ouvidas e respeitadas. O co-
nhecimento dos problemas e

a resolução dos
mesmos saem do
saber ouvir. O
prefeito e a equi-
pe tem que ir ao
bairro, a zona ru-
ral, nas empresas
e escolas, sair às
ruas, ouvindo a
todos, e assim irá
conhecer as reais
necessidades de
cada setor e do
coletivo. Saberá
quais ações tomar

e o que deve ser priorizado.
Quando um cliente me contra-
ta para projetar uma casa, ele e
sua família me relatam seus so-
nhos, suas necessidades e o
que pensam como morar me-
lhor. Eu, como profissional
vejo o que é viável, exequível,
seguro e melhor pra eles, o que
a lei permite fazer, que há um
orçamento, mas sempre lem-
brando e respeitando o que eles
desejam e sonham. Governar
uma cidade é isso, colher so-
nhos e transformá-los em reali-
dade. Fazer do problema uma
oportunidade desafiante para
fazer a diferença para o melhor.

JN: Quais os maiores pro-
blemas da cidade hoje?

Andando fazendo a campa-
nha, visitando as famílias, as
escolas, zona rural, distritos,

comércio e indústria, ouvindo
o relato de todos e como pen-
sam a cidade, constatei que os
problemas são muitos e de di-
mensão ampliada. O maior
número das reclamações se
concentra na área da saúde, é
unânime, mas há também a
falta de segurança, o descaso
com a população e a não ma-
nutenção da infraestrutura do
município. Mas não basta só
saber dos problemas é preciso
ter garra, coragem, conheci-
mento e vontade política em
querer resolvê-los.  Nova Es-
perança não pode ficar mais
parada. Também não pode
mais viver um tempo de incer-
tezas. Nova Esperança precisa
voltar a crescer, precisa cami-
nhar pra frente. Na saúde, cri-
anças, adultos e idosos tem
que ser atendidos com rapidez
e com qualidade. Para que o
atendimento a saúde funcione
é preciso integrar todos os ser-
viços, acrescentar novos equi-
pamentos e contratar mais mé-
dicos. Dar condições para que
os profissionais
de saúde possam
exercer sua pro-
fissão. Humani-
zar o atendimen-
to, medicamento
entregue em casa
para pacientes
crônicos. Im-
plantar a teleme-
dicina. Laborató-
rio, raio x e far-
mácia funcionan-
do adequada-
mente. Mais ambulâncias e
transporte digno dos pacien-
tes. A questão mais importan-
te da saúde é uma questão de
gestão. O que nós precisamos
é de uma gestão mais ágil, mais
moderna com qualidade e efi-
ciente. A saúde irá melhorar e
muito. Mas o prefeito não
pode ser prefeito de uma pas-
ta só. Como um professor
quando percebe que o aluno
não vai bem em matemática, irá
dar mais atenção a essa maté-
ria, mas não deixará de ensi-
nar história, português e ou-
tras. Assim será nossa gestão,
investimento pesado e com
qualidade na saúde, mas ze-
lando com o mesmo empenho
na segurança, educação, mo-
radia, infraestrutura, agricultu-
ra e demais pastas. Na educa-
ção buscar escola de excelên-
cia, melhora da merenda e se-
cretário de educação eleito pe-
los professores. Segurança,
guarda municipal e câmaras
nos principais pontos. Novas
empresas virão com a forma-
ção de mão de obra especializa-
da e melhora da infraestrutu-
ra. Posto Veterinário Munici-
pal, é saúde pública. Ouvido-
ria. Pregão eletrônico. Valori-
zação do servidor. São muitas
as metas, mas o espaço a nós
destinado não comportar rela-
tar todas.

JN: Qual sua principal pro-
posta?

RK: Cuidar das pessoas.
Quem cuida das pessoas cui-
da da cidade. Implantar uma
gestão pública empreendedo-
ra e eficiente voltada a voca-
ção da cidade e a sua gente.
Utilizar da economia criativa.
Intersetorialidade. Gerenciar
bem todas as ações, promoven-
do o desenvolvimento integra-
do e sustentável. Trabalhar
com probidade administrativa,
pensando em uma Nova Espe-
rança para todos.

JN: Qual a diferença do se-
nhor para os outros candida-
tos?

RK: Meu modo de ver e fa-
zer política são diferentes do
que vem sendo apresentado há
anos. A minha campanha é
respeitosa, é educativa e infor-
mativa e com custo bem redu-
zido. Os outros candidatos já
participaram da administração
pública ou no mínimo concor-
reram ao cargo. É a primeira
vez que eu e meu vice partici-
pamos de uma eleição. Esta-
mos de encontro ao desejo da
maioria da população que é o
da renovação. Nós representa-
mos a verdadeira renovação,
não estamos ligados a nenhum
grupo político ou financeiro.
Isso nos dá a oportunidade de
chegarmos livres a prefeitura
e fazer a mudança que a po-
pulação exige e necessita. Não
vamos dever favores e nem
cargos. Vamos colocar pesso-
as capacitadas, de vários seto-
res da cidade, para assumirem
as secretarias. Nosso compro-
misso não é com grupos e sim
com você, com cada nova es-
perancense, nosso eleitor ou
não. Candidato escolhido por
grupo governa para o grupo.
Prefeito eleito pelo povo gover-
na para o povo.

JN: Por que o eleitor deve
votar no senhor?

RK: Por que chegou a hora
de mudar. Renovar é preciso,
é sadio é democrático. Por que
quem vive em Nova Esperan-
ça precisa ser ouvido e é seu
direito ter saúde, segurança,
educação, trabalho, qualidade
de vida. Somos conscientes
das necessidades da popula-
ção, mas não fazemos promes-
sas e sim firmamos um com-
promisso de trabalhar com res-
peito, determinação e coragem,
para juntos colocarmos Nova

Esperança em
primeiro lugar.

Existe algo
mais que o se-
nhor acha impor-
tante acrescentar?

Não vejo o tem-
po das eleições
como um perío-
do de brigas e
disputas, mas
sim uma época
em que devemos
discutir propos-

tas e soluções aos inúmeros
problemas da cidade. Parabe-
nizo o Jornal Noroeste que
entende essa importância e
abre o espaço para todos os
candidatos. Seria muito im-
portante a sociedade se mobi-
lizar e promover um debate
entre os candidatos. Estou
muito contente com a escolha
do meu vice, Vagner Zecchin,
deu prova de sua lealdade e
amor a cidade quando foi per-
suadido a desistir da postula-
ção. Sua família não figura
entre as conhecidas, mas é
batalhadora, produtiva e hon-
rada. É importante analisar a
vida de todos os candidatos,
mas é de suma importância ver
quem esta por trás de cada can-
didatura e seus vínculos. No
dia da eleição não se deixe le-
var pelo barulho. Quando for
votar pense e reflita na ação do
seu voto, qual a transformação
que ele trará pra você, sua fa-
mília e para a comunidade.

Termino dizendo que o ver-
dadeiro governante não é
aquele que crê que possui a
liderança por estar acima dos
demais, mas sim por perma-
necer ao lado. E o meu desejo
e caminhar ao lado de cada
nova esperancense lutando
juntos pela transformação e
renovação que o município exi-
ge e necessita.

“Candidato escolhido por grupo governa para o grupo. Prefeito
eleito pelo povo governa para o povo”, declarou Rafael Kreling,

candidato pelo PSDC à prefeitura de Nova Esperança.

“Quem cuida das
pessoas cuida da
cidade. Implantar

uma gestão pública
empreendedora e
eficiente voltada a
vocação da cidade

e a sua gente”.

“E o meu desejo e
caminhar ao lado

de cada nova
esperancense

lutando juntos pela
transformação e
renovação que o
município exige e

necessita”.

O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, anunciou
a prorrogação, por dois
meses, do Imposto sobre
Produtos Industrializados
(IPI) reduzido para auto-
móveis. O benefício aca-
baria hoje, sexta-feira (31),
mas foi estendido até o fim
de outubro. Além dos veí-
culos, o governo renovou
benefícios fiscais para
mais três tipos de produ-
tos: eletrodomésticos da li-
nha branca, móveis e ma-
teriais de construção.

As medidas farão o go-
verno deixar de arrecadar
R$ 1,6 bilhão em 2012 e
R$ 3,9 bilhões em 2013.
Os eletrodomésticos da li-
nha branca (fogões, gela-
deiras, tanquinhos e má-
quinas de lavar) e móveis,
painéis e luminárias con-
tinuarão com alíquotas re-
duzidas até 31 de dezem-
bro. A desoneração da li-
nha branca também aca-
baria na sexta-feira, e o be-
nefício para os móveis vi-
goraria até 30 de setem-
bro.

Com impostos reduzidos
há três anos, os materiais
de construção terão o be-
nefício prorrogado por
mais 12 meses, até de-
zembro de 2013. O gover-
no incluiu ainda quatro ti-
pos de materiais na lista
de produtos com IPI me-
nor: pisos laminados, pisos
de madeira sólida, piso vi-
nílico e drywall (placas de
gesso instaladas em pare-
des). O governo prorrogou
ainda em um ano a alíquo-
ta zero para sete tipos de
bens de capital (máquinas
e equipamentos usados
para produção). O benefí-
cio foi estendido até 31 de
dezembro de 2013, uma
renúncia estimada de R$
1,1 bilhão no próximo ano.

De acordo com Mante-
ga, as prorrogações foram
necessárias para estimu-
lar o consumo num mo-
mento em que a economia
ainda está se recuperan-

Prorrogada a redução de IPI para
veículos, linha branca, móveis e

material de construção
do da desaceleração do
início do ano. Segundo
ele, em diversos casos,
como nos do material de
construção e de móveis, os
consumidores costumam
planejar as compras com
meses de antecedência,
por isso, o governo decidiu
estender a desoneração
para permitir a recupera-
ção das vendas antes do
fim do ano.

“Quem precisa fazer
obras em casa não faz
compra imediata. Às ve-
zes, leva de oito a dez
meses para gastar. O pri-
vilégio vai ser mantido
para dar tempo de todo
mundo fazer a reforma”,
destacou.

Em relação à renova-
ção do IPI reduzido para
os veículos, o ministro dis-
se que a prorrogação foi de
apenas dois meses porque
a reação do setor automo-
bilístico foi mais rápida às
medidas de estímulo. Ele
citou dados da Associação
Nacional dos Fabricantes
dos Veículos Automotores
(Anfavea), que apontam
alta de 33,4% na média
diária de vendas desde
maio, quando o imposto
foi reduzido.

A maior renúncia fiscal
será provocada pelas de-
sonerações de materiais
de construção. A prorroga-
ção custará R$ 1,8 bilhão
em 2013. A inclusão dos
novos itens provocará per-
da de arrecadação de R$
84,2 milhões em 2012 e
de R$ 375 milhões em
2013.

A extensão do IPI redu-
zido para os veículos terá
custo adicional de R$ 800
milhões. Para os móveis e
laminados, a renúncia
corresponderá a R$ 371
milhões. Com o benefício
para as luminárias, o go-
verno deixará de arreca-
dar R$ 22 milhões. A de-
soneração para a linha
branca custará R$ 361
milhões.

O Governo do Paraná
melhorou a arrecadação e,
em consequência, aumen-
tou o repasse aos municí-
pios. Em julho, foram repas-
sados R$ 489,93 milhões
correspondentes ao ICMS e
IPVA, o que representa au-
mento de 20,55%, na com-
paração com os R$ 386,32
milhões do mesmo mês do
ano passado, já desconta-
da a inflação do período.
Nos sete primeiros meses de
2012, o repasse dos dois tri-
butos cresceu 9,29%, pas-
sando dos R$ 2,83 bilhões
do ano passado para os
atuais R$ 3,26 bilhões.

O secretário da Fazen-
da, Luiz Carlos Hauly, afir-
mou que os valores mos-
tram o esforço do Governo
do Estado, por meio do Fis-
co, para melhorar a arre-
cadação e, assim, contri-
buir para elevar a receita
dos municípios paranaen-
ses. Dados da Coordena-
ção da Administração Fi-
nanceira do Estado (Cafe)
da Secretaria da Fazenda
mostram que, de janeiro a
julho deste ano, o repasse
de ICMS aos municípios
totalizou R$ 2,52 bilhões.

Repasse de ICMS e IPVA a

municípios aumenta 20,55%
em julho e 9,29% no ano

O valor corresponde a
crescimento de 10,38%
sobre os R$ 2,17 bilhões
depositados nas contas
dos municípios no mesmo
intervalo de 2011.

Em julho, o aumento do
repasse de ICMS foi de
9,93%, chegando a R$
409 milhões, frente aos R$
318 milhões anteriores. Do
ICMS, principal imposto
em volume de recursos, os
municípios recebem 25%
do valor arrecadado, de
acordo com o Índice de
Participação dos Municí-
pios (IPM).

IPVA – Ainda de acor-
do com a Secretaria da
Fazenda, a parcela do
IPVA repassada aos mu-
nicípios nos sete primeiros
meses do ano somou R$
736 milhões. O valor é
5,72% maior que os R$
660 milhões repassados
em igual período de 2011.

Em julho, a transferên-
cia de R$ 80,8 milhões re-
presentou evolução de
6,09% sobre os R$ 67,5
milhões do mesmo mês de
2011. Os municípios rece-
bem 50% do valor deste
tributo. AEN

WILSON CAFASSO FOTOGRAFIA: 9931-9211
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CIRCULAÇÃO
Nova Esperança, Alto Paraná,

Atalaia, Presidente Castelo
Branco, Floraí, Uniflor,

Cruzeiro do Sul,
Paranacity e Colorado.

Dia 14 de novembro de
2012, nas dependências
do Amazon Eventos, pela
primeira vez na nossa his-
tória estarão sendo mere-
cidamente  homenageados
os Empreendedores de
Nova Esperança e região.
Grandes, médios ou pe-
quenos, todos contribuí-
ram e contribuem para es-
crever a história da região.
São relatos de pioneiros
que iniciaram aqui seus
negócios, prosperaram e
serviram de exemplos tam-
bém para essa nova gera-
ção que hoje está dando a
sua parcela para continu-
ação do desenvolvimento,
gerando empregos e divi-
sas para o fortalecimento
de nossa cidade e região.
Empresários e Empresas
que serão homenageados:
Edgar Moser(in memori-
an), João Ferrarin (In me-
morian), Benedito Silvei-
ra (in memorian), Anísia
Kaibara Yuki, Santo Man-
zotti, Eduardo Manzotti,
Edson Herrero Navarro,
Francisco Donizete Razen-
te, Roberto Junior Gazolla,
Max Baptista, Roberto
Yuki, Orestes Gandin, João
Eduardo Pasquini, Moacir
Olivatti, Antonio Marcos
Montanha, Claudio Benat-
ti, Joel Siqueira, Jean Flá-
vio Zanchetti, Família Ba-
rizon, Claudia Donini Ar-
dengue e Patrícia Razente
Yamamoto, José Andrey
Cestaro, Zeca Zacharias,
Silvinho Maran, Pedro Ge-
raldo Ardengui, Sicoob,
Juarez Teixeira, Valdir
Martinelli, Mauro Cere-
zuela, Edilson-Escritório
Cristo Rei, Valderci Silva-
Rede de Rádios, Eurídes
Fernandes-Farmácia Eva,
Arabi’s, Edson Arneiro,
Farmácia Nova Fórmula,
Cybertech, Águia Motos,
Auto Elétrica Paraná,
Dr.Eduardo Gagliardi, HP
Hélio Pires, Escapamentos
Picoli, Picoli Veículos, Tes-
sarollo Auto Peças, Merca-
do Mulatti, CRR, Auto Es-
cola Zanolli, Supermerca-
do Popular, Farmácias Co-
ração de Jesus e Capeli-
nha, Via Íntima e Traves-
sura Moda Country. Na
próxima edição, mais ho-
menageados terão seus
nomes  divulgados.

1º Prêmio Empreendedores do Noroeste
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OPINIÃO DO BLOG
Unespar, uma realidade!
A Unespar ( Universidade

Estadual do Paraná ) cuja im-
plantação, em termos, se deu
no último governo de Jaime Ler-
ner, há quase dez anos, ainda
sofre alguns questionamentos,
principalmente, depois que o
Paraná foi surpreendido com as
notícias do MEC e IDEB  (Índi-
ce de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica) segundo os
quais, no Paraná,  o ensino bá-
sico, notadamente o ensino
médio, tem grandes deficiênci-
as. Em virtude desta constata-
ção muitos defendem o investi-
mento maciço no ensino supe-
rior para  suprir essa deficiên-
cia no ensino público funda-
mental e médio. A implanta-
ção da Unespar que viria para
agregar as chamadas faculda-
des estaduais isoladas, como a
FAFIPA ( Paranavaí ), FECIL-
CAM ( Campo Mourão ), FA-
FIUV (União da Vitória), Ciên-
cias Econômicas ( Apucarana
), Escola de Música e Belas Ar-
tes e Faculdade de Artes (Curi-
tiba), FAFIPAR (Paranaguá) e
ainda A Academia Militar de
Guatupê ( Curitiba ), iria com
certeza,  fortalecer as diversas
microregiões,   cujas as facul-
dades contribuem com cerca
de 50% dos cursos de licencia-
turas, sendo as grandes respon-
sáveis pela formação de pro-
fessores, além de poderem vir
a ser  grandes centros cultu-
rais e pesquisa. Em recente
reunião de membros da Unes-
par em Paranavaí, amplamen-
te divulgado pelo Diário do
Noroeste daquela cidade,  tra-
vou-se uma discussão  desne-
cessária para se saber onde fi-
caria a  reitoria da Unespar:
se em Curitiba ou  no interior.
Entendo que professores, alu-
nos, políticos, comunidades,
devem trabalhar juntos para
primeiramente,  consolidar a
implantação da  Unespar. Se

ENTRELINHAS

***Este blog homenageia a Semana da Pátria com as palavras do poeta baiano Rui Barbosa: “E
cada qual tem no seio dela o mesmo direito à idéia, à palavra, à associação.A pátria não é um
sistema, nem é uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo: é o céu, o solo, o povo,, a
tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da
língua e da liberdade. A pátria não é ninguém, Somos todos nós.”( Rui Barbosa ).***Apesar de
pouca, a chuva melhorou a umidade do ar.*** “Caminhando contra o vento, Sem lenço sem
documento, O sol de quase dezembro, Eu vou! O sol se reparte em crimes, Espaçonaves guerri-
lhas, Em cardinales  bonitas, Eu vou ( Música Alegria, Alegria Canta Caetano Veloso ).-

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

continuar assim, como está,
cada  uma lutando isoladamen-
te pelo seu crescimento,  as fa-
culdades estaduais  isoladas do
Paraná  não chegarão a lugar
nenhum.  Juntas, agora, ai sim,
sem dispersar, com o status de
Universidade, terão forças para
reivindicar  melhores condições
salariais e infraestrutura com
melhorias substancial, em espe-
cial, na  qualidade do ensino,
considerando também a pesqui-
sa e a extensão, A dedicação dos
professores a graduação deveria
ser sempre prioridade. Não  po-
demos esquecer nossos alunos! Já
fui professor (com licenciatura
em Química pela Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da
Universidade Federal do Paraná
) e acompanho  diariamente os
problemas  do ensino em qual-
quer nível, que são crônicos,  no
Paraná e no Brasil.

Confirmado: Gerson
Zanusso é candidato
Em sentença em 22/08/2012.

RCAND nº 56912, o excelentís-
simo Juiz  Eleitoral da Comarca
de Nova Esperança. PR, Fernan-
do Moreira Simões Júnior, dian-
te do precedente fundamentado,
JULGOU IMPROCEDENTES, as
impugnações apresentadas e,
vislumbrando satisfeitas as de-
mais exigências legais, defiro  os
pedidos de registro de candida-
tura de  Gerson Zanusso  para
concorrer ao cargo de prefeito de
Nova Esperança,PR, tendo como
candidato a vice-prefeito Fábio
Yamamoto. Pelo exposto, cai por
terra os pedidos de impugnações
e de registro da candidatura Ger-
son Zanusso feito pelas Coliga-
ções  “ Juntos por Nova Esperan-
ça” e “ Unidos por Nova Espe-
rança”, o Partido da Social De-
mocracia Brasileira ( PSDB ) e
Décimo Caetano, candidato a
vereador pelo PSDB. Sendo as-
sim, Nova Esperança vai às ur-
nas em 07 de outubro de 2012
com os candidatos a Prefeito Ger-

son Zanusso, Júnior Moser, Moa-
cir Olivati e Rafael Kreling com
os seus respectivos vices. Que
Deus ajude os nossos eleitores  a
escolherem o melhor!

Não é só a mãe: pai também!
A idade do pai também influ-

encia o risco de conceber uma
criança portador de anomalias
genéticas. Esta mais do que pro-
vado que a paternidade tardia
aumenta a probabilidade  de
autismo e esquizofrenia. Inicial-
mente, desde o início da década
de 30, a maternidade tardia esta
associada a um risco de maior
possibilidade de ter alterações
genéticas como a Síndrome de
Down. O homem também sofre
alterações genéticas coma a  ida-
de e corre os mesmos riscos que as
mulheres em seus descendentes.

Vamos falar inglês
Aprender inglês depois de

adulto dá um pouco mais de tra-
balho, mas há uma  sensação de
vitória muito grande depois que
se aprende. Se você não fala
nada de inglês, ou outra língua,
com certeza dará muitos vexa-
mes até  aprender as noções bá-
sicas. Sendo a língua mais fala-
da no mundo, todos nós devemos
ter pelo menos noções básicas da
língua. Saber o essencial, para
não dar vexame1 Não esqueça
que nas portas lá fora está escri-
ta a palavra inglesa push, que
quer dizer empurrar e não pu-
xar!

Supersalários
Se observamos o Brasil como

um todo, esta pipocando pelos
quatros lados as chamadas gre-
ves por melhores pisos salariais.
Todas as categorias tem os seus
diretos de greves amparado pela
Constituição Federal. O que a
gente tem observado é que as
queixas das categorias são sem-
pre as mesmas: melhorias no piso
salarial.  Segundo os sindicatos,
o que incomoda muito a classe
trabalhadora brasileira sãos as
disparidades dos níveis salariais
. Por exemplo: há em Brasília um
engenheiro que recebe R$ 47 mil
mensais para por gasolina no seu
carro. Pode uma coisa dessa?

COISAS DO COTIDIANO
• Muitas pessoas elogiando o

editorial do Alex Fernandes Fran-
ça na última edição, um dos di-

retores deste Jornal, sobre a com-
pra e venda de votos na eleições.
Vale a pena conferir!

• A partir de primeiro de se-
tembro corrente, o nosso municí-
pio irá receber gestantes de ou-
tros municípios pela chamado
pactuação. Só que não temos
equipes formadas de obstetras,
pediatras, anestesista, enfermei-
ras e nem sala de cirurgia  para
atender nem as gestantes daqui.
Problemas a vista!!

• Insulfilmes 100% escuro
dão multas e perda de 5 pontos
na carteira:

• O jogador brasileiro Kaká
está sendo humilhado pelo téc-
nico Mourinho do Real Madrid
que afirma que o jogador só tem
bola para jogar no futebol do ter-
ceiro mundo. Como o seu salário
no clube merengue é altíssimo,
Kaká não dá nem bola para o téc-
nico português;

• Surgem no país profissionais
e agências especializadas em
registrar o momento do nasci-
mento dos bebês para as famíli-
as;

• Morre em Maringá, um uni-
versitário da UEM,  a tiros numa
boate;

• Russomano está a frente de
Serra nas pesquisas para as elei-
ções a prefeito de São Paulo;

• Mulheres da região sul do
Brasil são as que mais fumam;

• Senhora Ivone Rios, leitora
assídua desse blog fazendo inú-
meros comentários elogiosos so-
bre as matérias veiculadas nes-
te Jornal

Estagnado
Com o ensino médio estagna-

do, o governo quer propor um re-
desenho na grade escolar a fim
de sair do impasse. Os resulta-
dos apresentados pelo Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) mostram que as es-
colas da rede pública tiraram a
nota 3,4, o mesmo índice de dois

anos  atrás.  De acordo com o
ministro Mercadante,  os alunos
do ensino médio de hoje estão
com uma grande enciclopédica,
precisa ser mudada imediata-
mente e  as disciplinas de portu-
guês e matemática deveriam ser
âncoras da matriz curricular.
Mercadante afirmou ainda que
o ensino médio só vai melhorar
no país quando os alunos fica-
rem mais tempo em sala de aula.
Eu acrescentaria às palavras de
Mercadante que os professores
deveriam ganhar um  salário
digno assim como  um Juiz, um
Delegado da Polícia :Federal, um
Advogado da União, um Depu-
tado, um Ministro, um Promotor
de Justiça, um Jogador de Fute-
bol, etc. Em razão do contexto,
sem estruturas, baixos salários,
alunos desrespeitosos, falta de
materiais, pouca hora atividade,
entre outros fatores, como o pou-
co prestígio social da profissão,
reforçam a estagnação do ensi-
no  médio como um todo. Aliás,
vamos abrir os olhos, pois os cur-
sos de licenciaturas vem perden-
do candidatos em todos os vesti-
bulares. Meu Deus será que um
dia vamos ficar sem os nossos
verdadeiros mestres por culpa
das autoridades? Já estamos pró-
ximo do abismo!

Interurbano para celular 11
Quem morar fora da região

metropolitana de São Paulo de-
verá colocar agora, o dígito nove,
antes do  número do telefone ce-
lular para conseguir completar
a ligação. Por exemplo; se você
mora em Nova Esperança, Para-
ná e deseja ligar par um celular
de São Paulo, o procedimento
correto é esse (0xx/11)9xxxx-
xxxx;

Palhaçada
O prefeito de Campo Mourão,

PR, Nelson Tureck (PMDB), foi
cassado outra vez, já havia sido

cassado anteriormente. Desta
vez, Tureck foi condenado a 4
anos e 12 dias em regime semi
aberto pelo Tribunal de Justi-
ça. Segundo o seu advogado, o
prefeito ainda não foi oficial-
mente notificado mas deverá
recorrer como já fez anterior-
mente. As inúmeras falcatru-
as e corrupções de Tureck e seu
secretário Munir são por de-
mais conhecidas. As denúnci-
as feitas pelo Ministério Públi-
co contra Tureck datam de
2008. Faltando apenas quatro
meses para o término de seu
mandato, vem a condenação.
E agora, como é que fica a gra-
na que o cara roubou do povo?

Sem políticos,
sem ferrovia
Governo Federal risca do

mapa o projeto de ferrovia Nor-
te-Sul que passaria por Marin-
gá, Campo Mourão em dire-
ção ao Rio Grande do Sul e
outros grandes centros pro-
dutores de grãos. O projeto
foi suprimido, sem qualquer
explicação, pelo governo fe-
deral após anos de estudos
do Plano Nacional de Logís-
tica e Transportes (PNLT)
esquecendo que o Paraná é o
maior produtor de grãos do
Brasil. A sensação que nos
dá é a fragilidade política de
nossos representantes como
Gleisi Hoffmann, Roberto
Requião, Álvaro Dias, Luiz
Nishimori, Cida Borgheti,
Odílio Balbinotti,  Edmar
Arruda e os  demais deputa-
dos federais e estaduais per-
mitindo tal atitude de pes-
soas que, pelo visto, nem co-
nhecem os potenciais do Pa-
raná.  Será que se fosse em
São Paulo, Rio, Minas ou
Bahia o governo  federal to-
maria tal atitude. Pelo visto,
o Paraná inexiste no contex-
to  político nacional.

Filha de Augusto das Chagas, de saudosa
memória, e Sofia Rodrigues das Chagas, a
novaesperancense Neiva Márcia Chagas, que
estudou no Colégio Coração de Jesus entre
1981 a 1988, atualmente ocupa o cargo de
Juíza Federal do Trabalho em Nova Andra-
dina – M.S.

Cursou o Ensino Médio no Colégio Re-
gina Mundi em Maringá de 1989 a 1991. Fez
Direito na UEM – Universidade Estadual de
Maringá de 1992 a 1996, sendo que residiu
na Cidade Canção de 1989 a 2001. Tomou
posse como Juíza Federal do Trabalho no ano
de 2001 no Tribunal Regional do Trabalho
da 24ª Região, Estado do Mato Grosso do
Sul. Pessoa dedicada e de educação e capa-
cidades exemplares, Drª Neiva é casada e
mãe de dois filhos, sendo um de três anos e
outro de cinco meses, residindo em Nova
Andradina – MS.

Novaesperancense é

Juíza do Trabalho em

Nova Andradina – MS

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Em 2010 durante as elei-
ções os postulantes aos
cargos de deputado esta-

dual, federal, senadores, go-
vernadores e até mesmo a pre-
sidência do país, novas pro-
messas foram feitas, as antigas
renovadas, aclamadas pelos
candidatos, acompanhadas de
aplausos e manifestação públi-
ca através do voto que credi-
tou aos eleitos deveres de cum-
prir junto aqueles (eleitores)
que confiaram em suas pala-
vras o que havia prometido.

Dentre elas, o asfaltamento
do trecho entre a venda da
Bela Vista e o distrito de Ivai-
tinga, no município de Nova
Esperança, como sendo uma
das prioridades a serem cum-
pridas durante o próximo
mandato, se eleito, afirmaram
alguns candidatos.

Agora o ano é 2012, o elei-
tor irá no mês de outubro as
urnas e alguns políticos pro-
metem novamente lutar pelos
recursos do asfaltamento da
Estrada Bela Vista x Ivaitinga.

De maneira alguma o
eleitor é contra as promessas
feitas pelos concorrentes a car-
gos públicos, mas, o eleitor
merece respeito. Apenas pro-

“Será que chegará o dia em que nossas autoridades
asfaltarão o trecho entre o Bairro Bela Vista e o Distrito

de Ivaitinga?”,  questiona o pioneiro José Zacarias
•Asfaltamento da
estrada apenas é
lembrado durante as
promessas do
período eleitoral
•Moradores,
estudantes, e
proprietários de
terras aguardam com
expectativa uma
posição “concreta”
dos políticos para
solução do problema

meter em época de campanhas
eleitorais, e não cumpri-las
durante o decorrer do manda-
to é falta de consideração e com-
promisso por parte dos políti-
cos junto aos seus eleitores.
PROMESSAS
Isso é o que acontece nos

últimos anos, quando se trata
deste asfalto tão importante
para aquela região. Houve pro-
messas e até mesmo o início
das obras, por várias vezes, e
a Estrada da Ivaitinga continua
sendo de terra, arenosa, esbu-
racada e sem condições de trá-
fego. Em dias chuvosos para a
tristeza daqueles que depen-
dem passar ou escoar suas sa-
fras pelo espigão da Gleba Pi-
úna, como é o caso do pionei-
ro José Zacharias.

A região é formada de inú-
meras pequenas propriedades,
composta de agricultores fami-
liares e que residem na zona
rural, sem contar a população
do Distrito de Ivaitinga, pas-
sando pela comunidade da
Santa Terezinha e dos produ-
tores de casulo, soja, milho,
leite e gado que utilizam esta
rodovia para o escoamento de

suas safras e transporte do re-
banho.

“Por um tempo, foi coloca-
do um maquinário na estrada,
escavaram o solo, estacas fo-
ram fixadas, mas, nada de con-
creto aconteceu, foi só movi-
mentação e promessas”, des-
tacou o pioneiro.

Os estudantes em dias de
chuvas perdem aula ou so-
frem com a lama acumulada
no trajeto para as escolas e
colégios localizadas em Nova
Esperança.

“Senhores políticos, eleitos
pelo voto do povo, lembrem-
se dos moradores, dos
estudantes, dos  proprietários
de terras da estrada Bela
Vista à Ivaitinga,
transformando a antiga
promessa de asfaltamento
em realidade”, enfatizou o
pioneiro, José Zacharias,
durante visita à redação do
Jornal Noroeste

Estrada que leva ao distrito de Ivaitinga continua
sendo de terra, arenosa, esburacada e com

precárias condições de tráfego

O asfalto, sempre foi e será
um dos meios para o atingi-
mento do progresso, da inte-
gração de seus povos e melho-
ria de vida de seus cidadãos
e, neste caso, trará o bem estar
aos moradores, comodidade
aos estudantes, transporte aos
proprietários para o escoamen-
to de sua produção, além do
que, será o grande fator na
busca de fixar o homem do
campo naquela região, diminu-
indo o êxodo para pobreza das
periferias.

“Senhores políticos, eleitos
pelo voto do povo, lembrem-
se dos moradores, dos estu-
dantes, dos  proprietários de
terras da estrada Bela Vista à
Ivaitinga, transformando a an-
tiga promessa de asfaltamento
em realidade”, concluiu o pi-
oneiro José Zacharias.

ARQUIVO PESSOAL
DIVULGAÇÃO
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NOVA ESPERANÇA

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O Ministério Público
do Estado do Paraná
protocolou na tarde

de sexta-feira, dia 24 de
agosto, uma Ação Civil
Pública de Ressarcimento
e Dano Moral Coletivo
contra o Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de
Nova Esperança e seu ex-
presidente, Paulo Sérgio
Hermínio Lucas e a Asso-
ciação dos Agricultores Fa-
miliares Vale do Rio Uru-
guai, de Chapecó – Santa
Catarina e seu presidente
Volmir Luiz Santolin.

Segundo o Promotor de
Justiça, dr. Nivaldo Bazo-
ti “eles prometeram em
2009 financiamento/crédi-
to para construção/aquisi-
ção de moradia na condi-
ção de pagamento de 250
reais para realização de
cadastro, promessa nunca
cumprida”, ressaltou o
Promotor.

Na descrição dos fatos
ocorridos, Bazoti relata
que  “um grupo indetermi-
nado de pessoas, possivel-
mente mais de 300 foram
atraídas pela promessa de
Paulo Sérgio Hermínio
Lucas, que inclusive fez
várias reuniões na cidade,
que por sua vez falava em
nome e representava o Sin-
dicato dos Trabalhadores
Rurais de Nova, ao fazê-lo
no ano 2009, e tendo arre-
cadado farto recurso (mais
de trezentas inscrições ao
valor de  250 reais cada),
passaram-se anos a fio
sem nenhuma esperança,
sobre a concessão de cré-
dito fácil e barato da Cai-
xa Econômica Federal e
Governo Federal para
aquisição/construção de
casa própria, desde que
dessem o nome/cadastro e
pagassem 250 reais, como
de fato, ao dirigirem-se até
a sede do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, no
município e comarca de
Nova Esperança, várias
pessoas deram o nome e
pagaram 250 reais como
condição para receberem o
crédito,  sendo somente
que receberam recibo de re-
presentantes do requerido
Associação dos Agriculto-
res e Familiares Vale do
Rio Uruguai, representado
pelo também requerido
Volmir Luiz Santolin.

Apurou-se que os reque-
ridos combinaram entre si
fazê-lo, utilizando a sede
do Sindicato Rural de
Nova Esperança, todavia
prestação de contas, infor-
mação ou esclarecimento,

Ministério Público pede a condenação do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais e de seu ex-presidente

A Ação movida
pelo M.P. visa o
ressarcimento de
valores e pede
condenação por
dano moral
coletivo ao
Sindicato e ao
seu ex-
presidente Paulo
Sérgio Hermínio
Lucas

O Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de
Nova Esperança, infor-
mou a reportagem do
Jornal Noroeste por meio
de um comunicado que
está sendo administrado
por uma Junta Governa-
tiva, que foi eleita e em-
possada na Assembléia
Geral Extraordinária re-
alizada no dia 08 de
agosto de 2012, no salão
do Centro Catequético
da Igreja Matriz, onde
estiveram presentes os
associados convocados,
o Presidente da FETAEP
-Federação dos Traba-
lhadores na Agricultu-
ra do Paraná - Ademir
Mueller e um assessor
da diretoria - Clodoal-
do Gazola, o Delegado
da Regional Quatro -
Paulo Roberto Sanitá,
além de vários presi-
dentes dos Sindicatos da
região.

Foram apuradas irre-
gularidades e atos pra-
ticados contra os cofres
da entidade, a malver-
sação e a dilapidação
do seu patrimônio e a
grave violação ao seu
Estatuto na administra-
ção do ex-presidente
Paulo Sergio Hermínio
Lucas. Todas as irregu-
laridades foram com-
provadas e documenta-
das pela antiga diretoria
e estão em poder do Mi-
nistério Público que ins-
taurou um Processo In-
vestigatório Criminal
contra o ex-presidente
Paulo.

O Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de
Nova Esperança, repre-
sentado por sua Junta
Governativa, tem a dizer
sobre a Ação Civil Públi-
ca movida pelo MP que:
não existe nenhuma ata
de reunião da diretoria
anterior, da qual os in-
tegrantes da Junta tam-
bém fizeram parte, em
que se tenha discutido e/
ou decidido qualquer
assunto relacionado às
tais “casas” ou tais “lo-
teamentos”.  Todos os
integrantes da Junta Go-
vernativa do Sindicato
são unânimes em afir-
mar que o ex-presidente
Paulo não pediu autori-
zação da antiga direto-
ria ou mesmo colocou
em discussão e ouviu da
diretoria anterior qual-

de tudo resultando o que
já certo sabia, que estas
pessoas nunca receberiam
crédito algum, pois que
nenhuma linha de crédito
estava a elas destinada,
nada certo havendo, a não
ser a sede dos requeridos
em arrecadarem recursos
de incautos e simples, re-
sultando disto em grande
frustração e dano moral
coletivo, além do dano
material e individual a to-
dos os que pagaram o va-
lor condicionado cuja pro-
messa nunca se cumpriu”,
explicou Bazoti.

DANO MATERIAL
Sobre o dano material,

pretende-se sejam ressar-
cidos todos aqueles que
pagaram aos requeridos a
quantia de 250 reais ou
outras, condenando-se os
requeridos solidariamente
ao ressarcimento do valor
devidamente corrigido e
com juros moratórios. O
Ministério Público busca
uma condenação coletiva
no sentido de que todos os
que se apresentarem com
os recibos tais como os fa-
tos e mencionados nos
autos, tenham na senten-
ça o direito á execução do
valor, fazendo-o com for-
ça e efeito que atinja a to-
dos os residentes nos mu-
nicípios integrantes da co-
marca de Nova Esperança
(Atalaia, Floraí, Uniflor,
Presidente Castelo Branco
e naturalmente o Municí-
pio de Nova Esperança).

DANO MORAL
Sobre o dano moral, o

Ministério Público preten-
de que sejam os requeri-
dos condenados solidari-
amente à indenização por
dano moral coletivo indi-
vidual a cada lesado e co-
letivo destinado à organi-
zação ou instituição soci-
al da Comarca de Nova
Esperança.

“Esta conduta dos re-
queridos gerou angústia e
frustração psíquica naque-
les que anos a fio sonha-
vam em ter/construir a
casa própria, tendo vivifi-
cado esperança ingloriosa
que teve como resultado
frustração e angústia psí-
quica, com saliente dano
moral coletivo, pois resva-
lou no ecoar de reuniões
públicas a prometer recur-
sos a quem interessar pos-
sa na promessa de dinhei-
ro/crédito que nunca exis-
tiu ou frustrou-se, desta-

cando uma insegurança
pública de anúncios men-
tirosos ou insuficientes,
levando muitos ao engano
e frustração. Alguém pre-
cisa socorrer estas pesso-
as. Eis que se apresenta o
Ministério Público á pro-
testar em favor dos sim-
ples e pobres. Quanto ao
dano moral (tristeza, hu-
milhação, desdenha, sen-
sação de ser enganado,
ninguém prestou contas,
promessa não cumprida,
frustração da sonhada casa
própria dentre outras situ-
ações).”, fundamentou Dr.
Nivaldo Bazoti.

CONDENAÇÕES RE-
QUERIDAS

O Ministério Público
requer que sejam citados
para contestar no prazo de
15 dias, sob pena de reve-
lia e confissão.  Que seja
declarada a inversão do
ônus da prova a favor dos
lesados, na forma do arti-
go 6º da Lei n. 8078/90,
sejam os réus solidaria-
mente condenados ao res-
sarcimento da quantia de
R$250,00 (por pessoa lesa-
da), no caso um número
superior à 300 pessoas  ou
outro valor superior even-
tualmente pago individu-
almente, mais dano moral
coletivo individual. “O
valor do dano moral indi-
vidual será buscado por
cada um na execução da
sentença), para as pessoas
nominadas na petição ini-

cial” , frisou o Promotor.
O efeito é extensivo a to-

dos os que residem nos
municípios da Comarca de
Nova Esperança, enqua-
drarem-se na mesma espé-
cie, apresentando recibo
tal como anexado aos au-
tos, os quais poderão uti-
lizar a sentença como títu-
lo executivo somando ao
recibo e sua qualificação
(CDC, artigo 95 e 97).

“Requeremos também
que sejam os reús solida-
riamente condenados ao
ressarcimento e pagamen-
to de dano moral coletivo
em valor a ser arbitrado
por este juízo (valores se-
rão depositados em conta
judicial e posteriormente
direcionados a órgãos so-
ciais e Conselhos Munici-
pais, desta comarca”, de-
clarou Bazoti.

Em resumo as mais de
300 pessoas foram  frustra-
das no direito básico de in-
formação (Lei n. 8078/90,
artigo 6º, inciso III ) do
‘produto’ que estavam ad-
quirindo, pois  Paulo Sér-
gio Hermínio Lucas e Vol-
mir Luiz Santolin fizeram-
lhes acreditar que o paga-
mento de 250 reais seria a
condição ‘certa’ para rece-
bimento do crédito/recur-
sos para aquisição/cons-
trução de casa própria, to-
davia, nunca tiveram aces-
so a crédito ou recursos e
nunca o terão pela via pro-
metida. “Os consumido-

O QUE DIZ O
SINDICATO:

Segundo o Promotor de
Justiça, dr. Nivaldo Bazoti
“Eles prometeram em
2009 financiamento/
crédito para construção/
aquisição de moradia na
condição de pagamento
de 250 reais para
realização de cadastro,
promessa nunca
cumprida”, ressaltou
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De acordo com o teor da Ação, “apurou-se que os requeridos
combinaram entre si fazê-lo, utilizando a sede do Sindicato

Rural de Nova Esperança”

res foram lesados, sendo
os requeridos responsá-
veis solidários em indeni-
zá-los no ressarcimento
dos 250 reais por pessoa
lesada devidamente corri-
gido e com juros, e ainda,
ao pagamento de dano
moral coletivo à ser dire-
cionado para instituição
pública local”, concluiu o
Promotor de Justiça, Dr.
Nivaldo Bazoti.

Procurado pela reporta-
gem, o advogado de Paulo
Sérgio Hermínio Lucas,
encaminhou por e-mail a
redação do Jornal Noroes-
te a seguinte declaração

quer parecer concor-
dando que o Sindicato
promovesse ou patroci-
nasse as tais “casas” ou
“loteamentos”.

Pelo contrário, todos
os componentes da Jun-
ta Governativa, também
fizeram parte da antiga
diretoria e eram desfa-
voráveis e avessos a
qualquer assunto relaci-
onado às tais “ casas” e
não concordavam que o
ex-presidente Paulo
usasse o nome e as ins-
talações do Sindicato
para um empreendi-
mento que, ao que pa-
rece, era pessoal e não
tinha o aval dos demais
integrantes da antiga
diretoria.

Os Srs. José Paniza
Matias, Wilson Labes,
Francisco Paulo de An-
drade e Ailton Alanis
que participaram do
Conselho Fiscal da an-
tiga diretoria, assim
como o Sr. João Evangel
Zaninelo que era o Te-
soureiro da antiga dire-
toria, confirmam que
nunca entrou nos cofres
do Sindicato qualquer
valor relativo às inscri-
ções no importe de R$
250,00 (duzentos e cin-
qüenta reais) cobrado
das pessoas que se ins-
creveram para as tais
casas.

A Junta Governativa
informa que desconhe-
ce o número exato de
pessoas atraídas pelas
promessas do ex-presi-
dente e que as inscrições
para as casas de Ata-
laia, Uniflor, Presidente
Castelo Branco e Floraí
foram feitas pelo ex-pre-
sidente nestas cidades,
em locais que a Junta
desconhece. As inscri-
ções das casas de Nova
Esperança foram feitas
no Sindicato e sem o
consentimento dos inte-
grantes da antiga dire-
toria.

Informam ainda que
desconhecem a pessoa
de Volmir Luiz Santolin,
que ao que parece é pre-
sidente da Associação
dos Agricultores Famili-
ares do Vale do Rio Uru-
guai, com sede em Cha-
pecó-SC, e que não sa-
bem dizer qual a rela-
ção desta pessoa com o
ex-presidente Paulo.

Junta Governativa

“que o meu cliente ainda
não foi citado da existên-
cia de ação sobre tais fatos,
que não é parte legítima
para figurar no pólo pas-
sivo da mesma; posto que
os valores foram cobrados
pela Associação dos Agri-
cultores Familiares Vale do
Rio Uruguai, que manti-
nha convênio firmado com
a FETAEP e a Caixa Eco-
nômica Federal”, Dr. Wil-
son de Jesus Guarnieri Jú-
nior - Advocacia Andrade.

O Ministério Público
estipula a causa/indeniza-
ção requerida no valor de
R$75 mil reais.
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VIOLENCIA

Jovem é morto a tiros no local de trabalho e se torna a quarta
vítima de homicídio somente este ano em Nova Esperança

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

No início da tarde de
sexta-feira, 24 de
agosto, por volta das

13h.30min. os soldados da
Polícia Militar de Nova Es-
perança foram requisitados
para prestar atendimento na
região da Avenida Brasil.
Segundo testemunhas, dois
homens em uma motocicle-
ta de cor preta, sem placa,
pararam em frente à Tape-
çaria Brasil. O passageiro
desceu e perguntou por Ja-
mes Henrique da Silva Sou-
za, de 23 anos e foi até onde
ele estava trabalhando e efe-
tuou os disparos, e de acor-
do com a P.M. “provavel-
mente com um revólver de
calibre 38”.

Segundo boletim da Polí-
cia Militar, os tiros atingiram
a cabeça, pescoço e braço
esquerdo e a vítima veio a
falecer em seu local de tra-
balho. Estima-se que foram
disparados em torno de 04
ou 05 tiros. Um público bas-
tante numeroso se aglome-
rou nas imediações da tape-
çaria para acompanhar o
ocorrido.

“As informações prelimi-
nares que tínhamos era que
tinha sido 02 indivíduos,
aonde tinham fugido em
uma moto tornado preta, no
momento, eram essas as in-
formações. Pelo visto, eles
já conheciam a vítima, pois
chegaram na tapeçaria per-
guntando dele, ele se encon-
trava mais ao fundo do lo-
cal de trabalho, fazendo seu
serviço normalmente, usan-
do inclusive uma máquina
de pressão, aonde faz a fi-

Segundo boletim
emitido pela
Polícia Militar, os
tiros atingiram a
cabeça, pescoço
e braço esquerdo

xação do material tapecei-
ro, até então, as pessoas que
ali estavam pensaram que
aqueles barulhos oriundos
dos disparos, estavam sen-
do efetuados pela própria
máquina, houve então uma
confusão . A princípio, po-
demos observar que eles fo-
ram preparados para realizar
esse homicídio, é um fato
atípico aqui para Nova Es-
perança”, contou o  Capitão
Cleverson Vidal Veiga.

Segundo o 3º Sargento da
PM Jair de Almeida Rodri-
gues, que atendeu no local
“o ambiente de trabalho era
o mesmo dos outros funci-
onários, tinha inclusive um
rapaz ao lado dele e outro
mais a frente, o homem en-
tão entrou armado, deu a
volta por trás, e pegou e víti-
ma de costas para a parede,
grampeando um sofá, e, efe-
tuou os disparos, mandando
inclusive o outro funcionário
sair de perto. A partir do se-
gundo disparo, perceberam
que não era o barulho da má-
quina, então foram ver do
que se tratava, mas quando
chegaram perto, o indivíduo

“Ontem (23) ele me disse
que estava com uns pensa-
mentos ruins, que precisava
ir para a igreja, que não sa-
bia o que estava acontecen-
do com ele, então nós iría-
mos para a igreja domingo,
ontem mesmo eu fui”, desa-
bafou, chorando. Segundo
Sâmara, James trabalhava
havia 07 anos na Tapeçaria
Brasil.

Por volta das 15 horas, os
profissionais do Instituto
Médico Legal comparece-
ram ao lugar para a remoção
do corpo, onde foi encami-
nhado à Paranavaí para as
providências cabíveis ao
caso. O velório do rapaz
aconteceu na Capela Muni-
cipal. A equipe da Polícia
Militar passou em seguida a
realizar diligências a fim de
localizar os suspeitos dos
disparos. De acordo com o
delegado da Polícia Civil,
Dr. Flávio de Almeida Me-
dina, “em relação ao homi-
cídio sofrido pelo James, de
início, conseguimos captar
imagens de uma moto com
2 ocupantes e para preser-
var um pouco as informa-
ções não vou dar as carac-
terísticas dela, mas essa
mesma moto já foi vista em
outro local com os ocupan-
tes sem capacetes, sendo
muita coincidência existir

uma moto com as mesmas
características ocupada por
indivíduos em determinados
instantes sem capacetes pró-
ximos a moto e em outra
oportunidade passando no
centro da cidade dessa vez
com capacete. E através da
identificação dos dois, cer-
tamente vai chegar a auto-
ria do delito”,  concluiu o
delegado.

James Henrique da Silva
Souza era pai de duas filhas:
uma de 03 anos e outra de
apenas 08 meses de idade.

NÚMEROS
Segundo informações da

P.M., este  é o quarto ho-
micídio do ano ocorrido
em Nova Esperança, até o
mês de agosto, sendo to-
das as vítimas do sexo
masculino e com idades
entre 41 e 23 anos. Duas
mortes foram provocadas
por armas de fogo, 01 por
golpes de faca e outra mor-
ta à pauladas.

O Governo do Estado do
Paraná divulgou, neste mês
de agosto as estatísticas so-
bre o número de homicídi-
os no estado durante o pri-
meiro semestre de 2012. Os
números mostram que, de
janeiro a junho, 1.552 pes-
soas morreram vítimas de
homicídio, enquanto 1.531
haviam morrido no mesmo
período de 2011.  Enquanto
Curitiba e Região diminuí-
ram os índices, o interior foi
o responsável pelo aumen-
to. As naturezas criminais
elencadas para divulgação
são os crimes de Homicídio
Doloso, Roubo Seguido de
Morte e Lesão Corporal Se-
guida de Morte.

A estratégia anunciada
pela Secretaria de Seguran-
ça Pública é a extensão da
implantação das Unidades
Paraná Seguro (UPS) para o
interior, além da instalação
do Batalhão de Fronteira, já
efetuada, no Oeste.

mandou eles se afastarem,
efetuando mais 02 disparos
com a vítima no chão. Pelo
que percebemos, foram efe-
tuados de 04 a 05 disparos,
mas devemos aguardar o lau-
do do IML, até porque ele es-
tava muito ensangüentado”,
explicou

 “O primeiro atendimen-
to foi feito por 02 policiais
que estavam passando pró-
ximo dali, que era inclusive
a equipe do Jair, logo em
seguida saíram mais 02 via-
turas com mais 02 policiais
cada, começando então a
fazer um círculo, fechando

os prováveis locais de saída
da cidade”, complementou
o Capitão Veiga.

DILIGÊNCIAS
Policiais Civis, Militares e

Bombeiros Comunitários
estiveram no local e fecha-
ram as portas para prestarem
os atendimentos necessári-
os bem como para compre-
enderem o que de fato ha-
via acontecido. “Ele era um
ótimo pai, um bom marido,
não deixava faltar nada den-
tro de casa”, contou a espo-
sa da vítima Samara Mace-
do Gomes que disse ainda:

James Henrique da
Silva Souza de 23 anos

não resistiu aos ferimentos
e faleceu no local

Equipe do IML – Polícia Científica compareceu ao
local para os procedimentos cabíveis
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A Polícia Civil prendeu três suspeitos de integrar uma quadrilha
especializada em roubos a caixas eletrônicos e a praças de

pedágio e apreendeu grande quantidade de armas e munições
A Polícia Civil prendeu três suspeitos de integrar uma quadrilha

especializada em roubos a caixas eletrônicos e a praças de
pedágio e apreendeu grande quantidade de armas e munições

Com o grupo Polícia Civil
encontrou armas de grosso
calibre, dinamites, coletes ba-
lísticos e carros roubados. A
Polícia Civil prendeu três sus-
peitos de integrar uma quadri-
lha especializada em roubos a
caixas eletrônicos e a praças de
pedágio e apreendeu grande
quantidade de armas e muni-
ções, em Colombo, na Região
Metropolitana de Curitiba. A
operação para desarticular o
grupo começou no início da
tarde de segunda-feira (27),
quando o investigador Antô-
nio Aldori Nowalski foi feri-
do no ombro, durante tiroteio.
Internado no Hospital Cajuru,
em Curitiba, o policial está fora
de perigo.

“Fizemos essas prisões e
vamos fazer mais, livrando a
população da ação dessa qua-
drilha”, afirmou o delegado-
geral da Polícia Civil, Marcus
Vinícius da Costa Michelotto.
Estão detidos Márcia Apareci-
da Martins, 29 anos, Débora
Hipólito da Fonseca, 28 anos,
e Sidneis Ferreira dos Santos,
41 anos.

Da ação participaram cerca
de 80 policiais de várias uni-
dades da Região Metropolita-
na de Curitiba (RMC) e de de-
legacias especializadas. Foram
apreendidos oito bananas de
dinamite, uma submetralhado-
ra 9 milímetros, um fuzil cali-
bre 556, um aparelho de mira
ótica, um pote de pólvora, um
pacote de massa explosiva,
vários metros de cordel deto-

Polícia prende parte da quadrilha do 'Batman' paranaense

nante explosivo, 22 estopins
espoletados, cinco radiocomu-
nicadores, sete celulares, seis
balaclavas, três lanternas, 15
carregadores de armas, quatro
placas de veículos, cinco car-
ros e 725 munições de vários
calibres.

“Nas placas é possível ver
a tinta que é jogada pelos cai-
xas eletrônicos em caso de rou-
bo nas notas. É mais uma evi-
dência da participação dos
detidos nesse tipo de crime”,
disse o delegado-titular da Di-
visão Policial Metropolitana
(DPMetro), Hamilton da Paz.

O delegado-titular da dele-
gacia do Alto Maracanã, Gui-

lherme Maurício Wall Fagun-
des, contou que o tiroteio e as
prisões ocorreram no bairro
Santa Terezinha II, em Colom-
bo.
PROCURADOS – Rogério

Mattos da Luz, o “Batman”,
Marcos Januário Fagundes,
Leandro Fernandes e Laércio
Aparecido Martins são apon-
tados com membros da qua-
drilha e estão sendo procura-
dos pela polícia. “Rogério já
foi preso várias vezes, é de alta
periculosidade, mas infeliz-
mente a Justiça solta essas pes-
soas e elas voltam a atuar con-
tra a sociedade”, reclamou
Michelotto.

O Paraná vai receber
R$ 20 milhões do Minis-
tério da Justiça para inves-
timentos na segurança
pública e no reforço do
policiamento de fronteira.
O convênio foi assinado
na segunda-feira (27/08)
pela a secretária nacional
de Segurança Pública,
Regina Miki, e pelo secre-
tário estadual da Segu-
rança Pública, Reinaldo
de Almeida Cesar.

“O investimento no Pa-
raná demonstra que a ges-
tão da segurança pública
do Estado está sendo re-
conhecida nacionalmente
e que o programa Paraná
Seguro é exequível”, disse
Almeida Cesar. A assina-
tura ocorreu durante o 5º
Encontro Técnico da Estra-
tégia Nacional de Segu-
rança Pública nas Frontei-
ras, em Ponta Porã (MS).
“O recurso contribui para
aquisição de equipamen-
tos e armamentos, além
de viaturas para o Bata-
lhão de Polícia de Frontei-
ra”, afirmou o major Erick
Osternack, comandante
da unidade.

Ao todo, os convênios

Paraná recebe R$ 20 milhões para

investir em segurança na fronteira
firmados entre Ministério da
Justiça e 11 estados somam
R$ 150 milhões para apoio
ao reaparelhamento dos ór-
gãos estaduais de seguran-
ça pública em toda a faixa
de fronteira. Metas e indica-
dores também foram defini-
dos entre o governo federal
e os estados do Paraná, Acre,
Amazonas, Amapá, Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso,
Pará, Rondônia, Roraima,
Rio Grande do Sul e Santa
Catarina.

Durante o evento, o secre-
tário Almeida Cesar apre-
sentou o Plano Estadual de
Segurança Pública nas Fron-
teiras e falou sobre os inves-
timentos que o governo esta-
dual tem feito na região, ci-
tando a criação do Batalhão
de Polícia de Fronteira e do
Gabinete de Gestão Integra-
da (GGI). Segundo ele, o
GGI permite a adoção de
medidas conjuntas que con-
tribuem para estruturar e atu-
ar no combate à criminalida-
de da região. Almeida Cesar
destacou a importância da
integração das forças de se-
gurança pelas especificida-
des da região Oeste do Para-
ná, que faz divisa com paí-

ses que são grandes pro-
dutores de drogas.

Além disso, destacou o
secretário, Foz do Iguaçu
terá um núcleo de inteli-
gência exclusivo para a
fronteira e uma agência
da Coordenadoria de
Análise e Planejamento
Estratégico (Cape), que
cuida do georeferencia-
mento e estatísticas ofici-
ais da Secretaria de Esta-
do da Segurança Pública.

Nesta terça-feira (28),
também em Ponta Porã,
Almeida Cesar participa
do 1º Simpósio de Segu-
rança Pública nas Fron-
teiras do Mato Grosso do
Sul, para debater o traba-
lho executado por Polícia
Federal, Polícia Rodoviária
Federal, Polícia Militar,
Polícia Civil, Perícia, Mi-
nistério Público Federal,
Receita Federal, Departa-
mento de Operações de
Fronteiras e Delegacia de
Combate aos Crimes de
Fronteiras no combate aos
delitos transfronteiriços no
Mato Grosso do Sul, com
divulgação de dados de
investigações e estatísticas
criminais. AEN
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Populares se aglomeraram em frente o local do
homicídio para acompanhar o trabalho da Polícia
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A Equipe de Futsal
Feminino de Nova
Esperança partici-

pou de um Torneio em
Floraí dia 26/08 e con-
quistou o título jogando
05 partidas e obtendo 05
vitórias, o técnico Airton
Felipe parabeniza e agra-
dece todas as atletas por
mais uma brilhante con-
quista.

Equipe de Futsal Feminino de
Nova Esperança conquistou

Torneio em Floraí

Atlético-MG e Flumi-
nense começaram o se-
gundo turno do Campe-
onato Brasileiro com tro-
peços. Ambos empata-
ram em casa, e o time ca-
rioca perdeu a chance de
liderar pela primeira vez
no torneio nacional. O
resultado, apesar de
frustrante, não surpreen-
deu o técnico Abel Bra-
ga, que acha difícil as
equipes do topo da tabe-
la repetirem um apro-
veitamento tão alto na
segunda metade da com-
petição.

“O que estamos ten-

Abel prevê dificuldade para manter
aproveitamento, mas cobra melhora do Flu

Abel Braga: Manter esse
aproveitamento é quase

impossível

tando, nós e o Atlético-
MG, é algo muito com-
plicado. Manter esse
aproveitamento é quase
impossível. O percentu-
al de pontos no primei-
ro turno foi muito gran-
de, não é normal. Não
sei se vamos conseguir o
mesmo número de pon-
tos, mas quero ver o time
jogar cada vez mais, cada
vez melhor. E mesmo
sem o resultado, eu vi
isso hoje”, disse o treina-
dor do Fluminense, elo-
giando a atuação no em-
pate de 1 a 1 com o Co-
rinthians.

CARICATURA DA SEMANA

AYRTON FELIPPE
TÉCNICO DE FUTSAL

POR: PAULO NUNES

Adriano analisa primeira semana de trabalho no Fla: ‘Estou realizado’
(Foto: Alexandre Vidal / Fla Imagem)

Após a longa entrevista
no dia de sua apresenta-
ção ao Flamengo, Adriano
permaneceu em silêncio,
voltado apenas a sua re-
cuperação e ao preparo
para voltar aos gramados.
Na manhã desta quinta-
feira, porém, o site oficial
do clube publicou breve
entrevista na qual o Impe-
rador fala dos últimos dias
de treinos e diz estar se

Campeão provoca e faz
menção ao fato de desa-
feto ter dado fim à ami-
zade por não querer dis-
putar o cinturão da cate-
goria contra companhei-
ro de treino.

As feridas da relação
conturbada entre Jon Jo-
nes e Rashad Evans pa-
recem não ter sido total-
mente curadas na luta
entre eles, ocorrida no
UFC 145, em abril deste
ano. O atual campeão dos
meio-pesados (até 93kg)
recorreu ao Twitter para
fazer um comentário pro-
vocativo ao ex-rival. Ele
comparou a antiga amiza-
de que tinha com Rashad
para falar sobre a nova par-
ceria do desafeto com Vi-
tor Belfort, que por sinal é
o seu próximo adversário,
no UFC 152. E foi irônico
ao lembrar a intenção do
ex-campeão de baixar para
o peso-médio, pois, segun-
do ele, só assim para
Rashad aceitar treinar com

Imperador fala da
sua recuperação ao
site oficial do Rubro-
Negro e faz elogios
ao time de Dorival
Júnior

estou me sentindo realizado.
E com vontade de entrar em
campo - afirmou o atacante.

Acompanhando de perto o
dia a dia do grupo rubro-ne-
gro, Adriano, que se concen-
trou antes do clássico do úl-
timo domingo e vai viajar
para Porto Alegre no fim de
semana, mostrou-se anima-
do com a evolução do time,
que sofreu apenas um gol
nos últimos cinco jogos, e fez
elogios a Dorival Júnior.

- Dá para perceber que o
Flamengo está evoluindo bas-
tante. O Dorival é um ótimo
treinador, extremamente pro-
fissional. Além disso, sinto a
equipe muito focada, muito

concentrada, como eu es-
tou - disse. Enquanto o gru-
po do Fla está em Volta
Redonda para a partida
contra o Sport, às 21h des-
ta quinta-feira, Adriano
permaneceu no Rio para
seguir à risca o trabalho
passado pela comissão
técnica rubro-negra.

O Imperador comple-
tou, na quarta-feira, uma
semana de treinos desde
que assinou contrato com
o clube. Desde a quarta-
feira passada, treinou di-
ariamente, alguns dias em
dois períodos. O camisa 10
ainda não tem previsão de
estreia. Globoesporte.com

sentindo “realizado” com a
nova rotina.

- Minha recuperação está
indo muito bem. Sei que ain-
da tem muito caminho pela
frente, mas posso dizer que

COMBATE

Jon Jones ironiza Rashad: ‘Você e
Vitor são irmãos como nós éramos?’

Foto: Getty Images

Jon Jones e
Rashad
Evans se
encaram
antes do
UFC 145,
em abril
deste ano

meiro nos meio-pesados,
uma vez que o segundo já
havia sido campeão da ca-
tegoria e buscava uma
nova chance de disputar
o título. Enquanto Jones
queria chegar ao cinturão
de um jeito ou de outro,
Rashad não queria en-
frentar um companheiro.
Na época, Shogun era o
campeão e enfrentaria
Rashad, mas este se ma-
chucou e deu lugar ao jo-
vem e ainda promessa
Jon Jones, que se torna-
ria realidade nessa luta.
O resultado dessa polê-
mica foi a saída de Evans
da academia de Greg Ja-
ckson, de quem também
se tornou desafeto. Mais
tarde, com o cinturão nas
mãos de Jones, Rashad
foi o desafiante e, após
meses de muita troca de
farpas, o campeão defen-
deu o título pela terceira
vez com uma vitória por
decisão unânime dos ju-
rados. Sportv.com

o brasileiro, seu mais re-
cente companheiro de
treino e de categoria de
peso no Ultimate:

- Rashad, você e Vitor
estão se tornando irmãos
como nós éramos, ou
você é um peso-médio

agora? - escreveu Jon Jo-
nes na noite desta quar-
ta-feira.

Jon Jones e Rashad
Evans já foram amigos e
parceiros de treino, mas se
tornaram desafetos em
meio à ascensão do pri-

Os erros cometidos pelo
Palmeiras e a indecisão
entre os jogadores dentro
de campo voltaram a ator-
mentar o clube nesta quar-
ta-feira. Afundado na zona
do rebaixamento do Cam-
peonato Brasileiro, o time
passou boa parte da parti-
da contra a Portuguesa
sem encontrar um padrão
de jogo e deixou o técnico
Luiz Felipe Scolari sem
palavras para definir o
momento vivido pela
equipe. Para o treinador,
toda a má fase enfrentada

Palmeiras pede coração na chuteira para superar momento
por seu time é inexplicá-
vel e só será resolvida com
muita dedicação por parte
de seus jogadores.

“Eu não tenho uma ex-
plicação lógica para tudo
isso e a mais plausível é a
de que não estamos jogan-
do de acordo com as nos-
sas condições. Criamos
menos e chutamos a gol
muito menos do que chu-
távamos. É sempre uma
série de pequenos deta-
lhes”, destacou Felipão.
“Nós não estamos bem e
pronto. Vamos ter que su-

perar essas dificuldades e
trabalhar nesse tempo cur-
to que temos para ter mais
coração na ponta da chu-
teira e buscar a mudança.

A análise feita pelo co-
mandante alviverde passa
também pelo desânimo
que os jogadores do Pal-
meiras deixaram transpa-
recer após a derrota por 3
a 0 para a Lusa. Vários atle-
tas se recusaram a comen-
tar sobre o momento en-
frentado pela equipe e sa-
íram rapidamente para os
vestiários do Canindé. Já

os que enfrentaram os mi-
crofones deram respostas
evasivas e não consegui-
ram apontar o real motivo
que levou o time a mais um
tropeço.

“Agora a partida está par-
tida”, limitou-se a dizer o
zagueiro Leandro Amaro.
“É difícil. A gente está ten-
tando e não conseguiu dar
um chute ao gol. Tem que
ver também que lá do lado
adversário tem muita gen-
te de qualidade e eles fo-
ram bem e fizeram os
gols”, acrescentou o defen-

sor Thiago Heleno.
O abalado psicológico

dos atletas deverá ser o
principal ponto abordado
pelo técnico Felipão antes
da partida do próximo sá-
bado, contra o Grêmio, no
Pacaembu. O treinador
tentará diagnosticar os
principais problemas in-
ternos que afligem a equi-
pe alviverde e buscar so-
luções dentro do próprio
elenco para conseguir
amenizar a situação de sua
equipe já neste fim de se-
mana.

“A nossa parte técnica
não tem muito o que fazer.
Os jogadores já estão pre-
parados já muito tempo e
sabem das nossas ideias.
A solução passará pela cor-
reção do posicionamento e
a confiança de acreditar que
o resultado pode acontecer.
Nós temos que fazer com
que eles não tenham medo
de fazer alguma coisa em
campo. A equipe esteve em-
baralhada hoje e isso não
vai mudar em nada se nós
não tentarmos”, concluiu
Felipão.
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