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iroNova Esperança, agora, é Santos 
Futebol Clube no Paraná - Pág. 4

Divulgação/Ilustrativa
Osvaldo Vidual

Violência sexual contra crianças e 
adolescentes preocupa Ministério Público

489

Prefeito Gerson e a Primeira Dama Mirian Cecconi 
Zanusso foram padrinhos dos 47 casais que 

participaram do Casamento Comunitário - Pág. 3

Infelizmente o avanço nos 
casos de crianças que sofrem 
com o abuso infantil cresce a 
cada dia. Nova Esperança tam-
bém não escapa das estatísticas. 

Só para se ter uma idéia, recente-
mente foi feito um levantamento 
com base nos atendimentos rea-
lizados por um Hospital da capi-
tal onde no ano passado houve 

um crescimento no número de 
atendimentos, sendo que meni-
nas com idade de até 05 anos são 
as principais vítimas. 
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Maringá
Assistente Social é um profissional de 
nível superior, capacitado para atuar 
nas políticas sociais públicas,  enti-
dades governamentais e  privadas. 
A maioria  destes profissionais atua 
nas Política de Assistência Social, 
Política de Saúde, Política de Ha-
bitação e Política de Educação. Na 
prática elabora, coordena, executa e 
avalia programas e  projetos que vi-
sam a expansão dos Direitos Sociais. 
A Faculdade de Serviço Social é o 
nome do curso superior com duração 
de quatro anos que gradua profissio-
nais de Assistente Social.  O trabalho 
do Assistente Social não se restringe 
à pobreza. Entretanto, a realidade  
social e econômica do Brasil  faz 
com que o trabalho deste profissional 
seja, em grande parte, com a popu-
lação mais excluída da sociedade, 
com o objetivo de superar exclusões,  
defender e vigiar os direitos de cida-
dania e de dignidade, fortalecendo a 
democracia.

Quem apagou as veli-
nhas no ultimo dia 20 
de maio foi o querido 
Ossamu Hashimoto! 
Parabéns Ossamu! 
Receba o abraço dos 
seus familiares, amigos e da coluna!

Está radiante com a 
idade nova a enfermei-
ra Andréa Fumagali! A 
jovem apagou as veli-
nhas no último dia 21 
de maio!

Apagou as velinhas na 
última quarta feira, 22 
de maio, a belíssima 
Gisele Maran! Parabéns 
Gisele! Deus a abençoe!

kms.
• Sexta feira passada, 17 de maio, 
muitas regiões do país, inclusive 
Nova Esperança foi envolvida por 
uma forte neblina. Mas o que é Ne-
blina?  Também chamada de névoa 
ou bruma, nada mais é que uma con-
densação de  ar quente que toca ao 
solo ou a superfície de água com tem-
peratura  baixa, esfriando e conden-
sando. Esse fenômeno meteorológico 
acontece muito no outono e inverno;
• As roçadas feitas pela Secretaria do 
Meio Ambiente no Parque das Greví-
leas ficaram boas. Seria bom manter 
o local  sempre assim! Esta coluna e a 
população de Nova Esperança agra-
decem!;
• Decisão do  Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) que obriga os cartórios 
a oficializarem o casamentos gay 
fez com que um Juiz de Paz no Pará 
abandonasse a profissão por não con-
cordar com  a decisão do CNJ. E em 
Paris,  França, mais precisamente na 
Catedral de Notre Dame, o escritor 
Dominique Venner, 78, suicidou-se 
como protesto pela legalização do ca-
samento  homossexual naquele país;
• A atriz Sharon Stone, 55, esbanjan-
do a boa forma de sempre, roubou 

a cena do tapete 
vermelho na 66º 
Festival do Cine-
ma de Canes, com 
um vestido \azul, 
de decote profun-
do. Chamada de a 
Diva de Cannes, a 
atriz acompanhou 
a exibição do fil-
me “Behind the 

Candelabra” ( Atrás da Candelabra 
) estrelado por Michael Douglas e 
Matt Damon. Sharon  é vista cons-
tantemente no Brasil pois o seu na-
morado, o modelo argentino Martin 
Micca, 27,  reside em Santa Catarina.

15 de maio: Dia do Assistente So-
cial
Por Viviane Marques Ferreira 
Knupp
Assistente Social - UPA Zona Sul 
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ENTRELINHAS
***Para o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso 
Nacional  é constituído de partidos de “ mentirinha” e ineficiente. ***Na região de Taubaté (SP). 
Igreja proíbe a oração Pai-Nosso de mãos dadas, cumprimentos nas missas  e até o uso de folhetos 
coletivos. Tudo isso é para prevenir a Gripe A que já matou duas pessoas na região.***Em São 
Paulo, durante a Virada Cultural, realizada no último final de semana, um jovem de 19 anos 
foi morto a tiros por causa de um celular. Ao ligar para o celular roubado, o criminoso, além de  
confessar o crime, ainda zombou da viúva.***Se você ainda não se vacinou contra a  Gripe A, 

trate de vacinar pois o inverno tá chegando e a doença pode-se alastrar.***A enfermeira e Secretária do Centro Clínico 
Paraná, Andréia Fumagalli reuniu toda a sua galera no dia 21 de maio último para comemorar o seu níver. Parabéns 
Andreia*** Parabéns torcedores corinthianos pelo 27º título paulista conquistado por esta excelente equipe” O sábio 
nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz”, Aristóteles. 

Opinião do Blog
Papel do vereador
Como é de conhecimento  público, as 
Prefeituras fazem vários repasses de 
dinheiro para as Secretarias, Depar-
tamentos, etc., conforme dotação or-
çamentária. Todavia, seria impor-
tante os vereadores dos respectivos 
municípios em que este jornal cir-
cula acompanharem as aplicações 
dessas verbas, empenhos,  pagamen-
tos de salários de funcionários, dire-
tores, médicos, enfermagem, cargos 
comissionados, entre outros. Sempre 
que se tratar de dinheiro público, 
é importante a fiscalização, saber 
quanto ganha o Secretário, quanta 
ganha o Diretor, quanto é que cus-
tou tal coisa, os gastos com combus-
tíveis, compra de pneus, consertos 
de ambulância, horas extras dos di-
versos departamentos, reformas de 
veículos, etc.  Não deixe de cumprir 
o seu dever, nobre vereador. Você ga-
nha para isso!

Obrigado Grupo Camilo
A inauguração do novo Supermer-
cado Camilo na Av. Rocha Pombo, 
ao lado da Prefeitura Municipal, na 
última quinta-feira, 23 de maio, em 
nossa cidade, vem valorizar e muito 
não somente o ramo de supermerca-
dos mas também a própria cidade de 
Nova Esperança.  Uma área enorme 
de construção, com garagens sub-
terrâneas e espaços para lojas, com 
certeza, o melhor e maior Supermer-
cado da rede,  traz um novo conceito 
de construção para esse tipo de ne-
gócio, presente somente em grandes 
centros. Nova Esperança agradece 
o espírito empreendedor do Grupo 
Camilo em construir um belíssimo 
Supermercado na cidade, e por ter 
acreditado no potencial econômico 
de Nova Esperança e região. Este 
blog, que já conta com mais de 53 
mil acessos únicos em todo o mundo, 
não poderia deixar de agradecer o 
Grupo Camilo pelo altíssimo inves-
timento na cidade, proporcionando 
a criação de centenas de empregos 
diretos e indiretos para nossa gente.

A decisão radical de Angelina Jolie
Ao retirar  os seios (mastectomia 
dupla) para proteger-se do risco de 

um câncer hereditário (sua mãe mor-
reu vítima de um câncer de mama ), 
mostrou muita coragem. Será que o 
gesto de Jolie poderá induzir outras 
mulheres  do mundo a decisão er-
rada?  A atriz Angelina Jolie, de 37 
anos, sempre foi de uma rebeldia da-
nada. Na adolescência colecionava 
facas, gostava de se cortar e pintar 
o  cabelo de roxo. Nessa mesma fez 
tatuagens em várias partes do corpo. 
Quando casou, aos 21 anos, usava 
uma camiseta branca escrita com o 
seu próprio sangue o nome de seu 
amor.Quando casou-se pela segun-
da vez, usava no pescoço um fras-
co com o sangue de seu novo amor.
Linda, rica e muito prestigio inter-
nacional, ao romper com o seu pai, 
ouviu de seu progenitor que Jolie ti-
nha problemas mentais. Na semana 
passada, Jolie surpreendeu o mundo 
dizendo  que havia retirados os dois 
seios como preventivo de um câncer 
de mama, já que o seu mapeamento 
genético mostrou um gene “defeituo-
so”, o BRCA 1, e isso eleva em 87% 
o  risco de ter câncer de mama e de 
ovário.  O exame anatomopatológico 
feito nas mamas de Jolie nada cons-
tatou de células malignas. Ao tomar 
tal decisão heroica,  Angelina expôs 
um  dilema vivido por milhões de 
mulheres em todo o mundo. Só no 
Brasil, a cada ano, 52 mil mulheres 
recebem a notícia de que tem câncer 
de mama. Discute com os seus ami-
gos e familiares a decisão de Jolie.

Desafio da camisinha
Quantas esquisitices são jogadas na 
internet, que aceita tudo, como aque-
la de um adolescente de  engolir um 
ovo cru ou desafiar quem segura por 
mais tempo um cubo de gelo com sal. 
Segundo a psicologia, o adolescen-
te tem a necessidade de aceitação e 
identificação com o grupo. Qualquer 
porcaria jogada na internet pelo in-
ventor da brincadeira, vira febre. É 
o caso do desafio com a camisinha 
que pode levar a morte por apneia.  
Funciona assim: o jovem aspira uma 
camisinha pelo nariz e a retira pela 
boca.  Que barbaridade! Pode acon-
tecer o sufocamento caso a pessoa 
não consiga retirar a camisinha do 
nariz ou ainda o risco do material se 

romper e ficar um fragmento nasal, 
causando sérios problemas inflama-
tórios. Você que é um jovem esperto, 
não caia nessa bobagem!
Vergonha para Nova Esperança
Estamos recebendo 21 delegações 
para os Jogos Escolares iniciados se-
gunda feira, 20 de maio. com uma 
linda abertura e uma organização 
perfeita que conta com diversos co-
labores de outras cidades que estão  
nos auxiliando  para que os Jogos 
Regionais de Nova Esperança sejam 
os melhores do Paraná. Todavia, coi-
sas chatas estão acontecendo  como  
os furtos de tênis, bolsas,dinheiro, 
trajes esportivos,   diversos materiais 
de diferentes delegações, etc. Quan-
do a Polícia é chamada, diz que há 
falta de policiais e  só tem uma via-
tura para atender  a cidade e toda 
a região.  Sempre há concursos para 
soldados, as autoridades governa-
mentais dizem que compraram  uma 
infinidade de viaturas prá Polícia, 
dizem que a nossa Polícia é a me-
lhor equipada etc. Pelos constantes 
furtos e roubos que vem acontecen-
do na cidade, independente de Jogos 
Colegiais,fica a pergunta? Onde estão 
as viaturas ? Onde estão os novos po-
liciais?  Pelo descaso das autoridades, 
a segurança em  Nova Esperança vai 
de mal a pior.

Coisas do Cotidiano
• O surto da gripe H1N1 (Gripe A 
ou Gripe Suína) em  São Paulo com  
328 casos confirmados, sendo 55 
mortes na capital e 6 (seis) no inte-
rior, traz grandes preocupações ao 
Ministério da Saúde que orienta  que 
os pacientes devem ser medicados 
nas primeiras 48 horas com Tami-
flu (Oseltamivir) em casos suspeitos, 
independentemente do resultado dos 
exames solicitado. A melhor preven-
ção contra essa doença é a vacinação;
• Depois de fazer uma bela apresen-
tação no rodeio em Paranavaí, Ma-
tias Berranteiro tocou seu berrante 

na abertura do rodeio da Cidade 
Canção, ao lado do locutor Adriano 
Duarte. É isso ai Matias: mais um 
novaesperancense levando o nome 
da cidade para o Paraná e todo país. 
Você merece! 
• Essa  história do Executivo Muni-
cipal querer tirar as Rs.Ts   de quem 
tem direito para favorecer um outro 
grupo com melhorias salariais, po-

derá abrir um precedente sem fim  
entre as outras categorias de funcio-
nários municipais, que com certeza, 
também irão pressionar e com razão. 
Senhores vereadores,fiquem atento!
• O jogador Neymar afirmou para a 
revista Veja, edição de 22 de maio, na 
semana passada, “que caso o Santos 
fosse Campeão Paulista, ele ficaria 
no clube por mais seis meses. Caso 
contrário,  deixaria o país após a 
Copa das Confederações para evitar 
pressão  da torcida para ganhar o 
Campeonato Brasileiro e o elenco do 
atual time do Santos é  muito fraco.” 
É Neymar, trate de ir embora logo 
pois o seu futebol não está lá essas 
coisas!;
• Na Capadócia, região central da  
Turquia, onde foi filmado a novela 

“Salve Jorge”, turistas brasileiros fo-
ram fazer um passeio de balão, tradi-
cional lazer da região. Dois balões se 
chocaram no ar e um  dos balões caiu 
de mais ou menos trezentos metros 
de  altura, matando três brasileiras  
e  ferindo outros 22. Com a novela, 
aumentou em 48% o turismo de  bra-
sileiro  para a  Turquia;
• Muitas pessoas acham que não 
tem nada demais.  Mas a maioria é 
contra o uso de Facebook durante o 
horário de trabalho. Qual a sua opi-
nião?
• Tornados e mais tornados atingem 
os Estados Unidos.  O que é um Tor-
nado? É um fenômeno meteorológico 
que se manifesta pela formação de 
uma grande nuvem negra com pro-
longamento em forma de um cone 
invertido,podendo atingir 1,5km de 
altura,  o qual torneando-se  com 
fortes ventos em velocidade que pode 
atingir 500km/h, desce até a super-
fície da Terra, onde produz forte 
remoinho e eleva pó, destelha casas, 
arranca árvores, tomba veículos, etc. 
Um Tornado pode percorrer até 100 

Casamento Comunitário formaliza  a situação de 47 casais

Osvaldo Vidual
vidualevidual@hotmail.com

Contando com a presença 
do Prefeito Gerson Zanus-
so, primeira-dama Mírian 

Cecconi Zanusso, deputado esta-
dual Evandro Junior, secretários 
municipais, vereadores, Pastor 
Paulo Alves de Almeida,Promotora 
da Vara de Infância e Juventude, 
Dra.Maria Sonia Freire Garcia, e 
convidados, foi realizado no Sa-
lão Paroquial de Nova Esperança, 
Casamento Comunitário, onde 47 
casais tiveram a oportunidade de 
realizarem seus sonhos e forma-
lizarem   sua situação através do 
matrimônio.

– Centro de Referência de As-
sistência Social, que através de doa-

ções e parcerias, oportunizou aos 
participantes, um casamento com 
direito à Cartório de Registro Civil, 
festa de casamento, com recepção 
para o casal e mais sete convidados, 
decoração, Banda para animar os 
presentes, delicioso jantar prepara-
do por Buffet e refrigerantes à von-
tade.

Finalizando o concorrido even-
to, a Secretária Municipal de As-
sistência Social, Maria Isabel Leal 
Cardoso Escobar e a Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência 
Social e Coordenadora do CRAS, 
Rubya Albuquerque Martins, reli-
zaram para os 47 casais, sorteio de 
valiosos brindes doados pelo co-
mércio que incluía prêmios valio-
sos como geladeira, aparelho de TV, 
máquina de lavar roupas, microon-
das e demais  eletrodomésticos. 

Agradecimentos: Foto ásia, 
Paróquia Sagrado Coração de Je-
sus, Rosa de Ouro, Movéis Brasil, 
Moveis Eliza, Lojão do Davi, Mi-
laneza, Novitá, Vizzu magazine, 
Nova Plast, Farmácia Eva, Bebé 
e Zezinho Zanusso, MM Presen-
tes, Eliane Noivas, Elotech, Carol 
Comercial, Eletromax, Homenett, 
Caixa Econômica, Sicredi, Jornal 
Noroeste, Papel.com, Dikas presen-
tes, Ivete Cardoso, Oficina do Gi-
bin, Banco Itaú, Móveis São Carlos, 
Con ótica, Roberto Pasquini Co-
munidade Bom Pastor, Promotora 
Maria Sônia, Auto Volks Vicentin, 
Guia Celular, Astech, Graça Bordin, 
Jean Zancheti, João Coleoni, Dori-
val Boreggio, RG Sanches, Dirceu 
Trevisan, Jornal Noroeste, Adriana 
Bittiol, Nova Vida, Prever, Sicoob, 
Depósito Gazola, Teobaldo, Cai-
xa Econômica, Vice Prefeito Fabio 
Iamamoto, Bordados eletrônicos 
sorte, Rogério e Eduardo, Borda-
dos Eletrônicos Sorti e aos salões de 
beleza: Diná Cabeleireira, Natura’s 
Hair, Salão da Regina, Ani Cabelei-
reira, Salão da Vani, Salão da Irene, 
Carla Studio Hair, Eva Cabeleireira, 
Salão da Kátia, Boys and girls, Salão 
da Marla, Cássia Pasquini, Salão da 
Helena, Salão da Sandra, Salão da 
Antônia, Salão de Beleza da Cris, 
Salão da Jurandir, Studio 25, Vera 
Cabeleireira, Belas Cabeleireira, Sa-
lão da Andréia, Salão da Eila.

Jorge Endo - Foto Asia
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Compareceram os diretores de clubes de futebol de Nova Esperan-
ça: Valdemar Bruschi, Edilson Trindade, Sandra dos Vigilantes, Japo-
nes do São Paulinho, Dui da Ivaitinga, Nenê da Selaria e Fabiano do 

Palmerinhas.
De Curitiba esteve 

presente o deputado 
Estadual e atual Se-
cretário de Estado do 
Trabalho Romanelli; 
de Brasília veio o Dr. 
Osmar Serraglio, de-
putado Federal e pre-
sidente do PMDB do 
Paraná.

Por parte do Santos Futebol Clube, Luis Fernando- diretor –gerente 
geral da base do clube, Dema- conhecido como “pescador de Talen-
tos” e o craque Edu Driblador que empresta  o nome ao Instituto que 
gerencia o projeto em Nova Esperança.
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Nova Esperança, agora, é Santos 
Futebol Clube no Paraná

Na avaliação do  
Dep. Federal e Pre-
sidente do PMDB do 
Paraná, Osmar Ser-
raglio:

“Tudo que o Silvio 
( Chaves) pega para 
fazer, faz bem feito!”

Foi o prefeito que 
construiu perto de 
1000 casas popula-
res, incentivou e de-
senvolveu o setor de indústrias, alavancou os grupos MRG e FIDO DIO, 
promoveu a Algodoeira Paulista em Pernambuco, hoje com negócios em 
Portugal, Angola  e China, e tenho certeza que voltará ainda para a vida 
Pública, pois a política de Nova Esperança e o Paraná Precisa de lideranças 
como ele, capaz de superar os interesses de outras cidades maiores, inclusi-
ve Curitiba e trazer o Santos Futebol Clube para Nova esperança.

Sábado, 18 de maio de 2013. Um dia, em que Nova Esperança  
se apresentou para o Brasil através do site: edutribladorna-
vepr.com.br.

  Quem acessar esse site, em qualquer parte do Brasil e do mundo, 
tomará conhecimento do dia a dia do INSTITUTO EDU TRI-
BLADOR, que é a entidade responsável pela gestão do projeto 
NAVE no Paraná.

O Projeto NAVE é um investimento do Santos Futebol Clube  
em promover centros de captação de jovens atletas do futebol em 
todo o território Nacional.

Foi através da amizade do empresário Silvio Chaves com o 
craque EDU, que nos aproximamos da diretoria do Santos Fu-
tebol Clube e tomamos conhecimento do PROJETO NAVE, 
que foi logo reivindicado para Nova Esperança ser  Pólo no 
Estado do Paraná. 

De acordo com 
Luis Fernando, dire-
tor- gerente de fute-
bol de toda BASE do 
santos, o projeto NAVE de Nova Esperan-
ça é o modelo mais perfeito em todo o país. 
Ele ficou encantado com o acontecimento 
e diz: “ – Foi a prova  que o Santos Futebol 
Clube precisava para continuar sendo esse 
grande clube do Brasil!”

Autoridades de Nova Esperança como 
o prefeito Gerson Zanusso, vereadores 
Moises da Copel, Dirceu Trevisan, Issa-
mo Kobayashi, Claudio de Brito, Eurides 
Fernandes, Pedro Paulo, suplente Décimo 
Caetano, chefe da divisão de esportes Air-
ton Felipe.

Compareceram ainda para prestigiar 
o evento o prefeito de Juranda-PR-Bento 
Batista, Ademir Mulon prefeito de Cru-
zeiro do Sul e vando presidente da Câma-
ra; Atalaia: prefeito Fabio Vilhena, Bilico 
vereador; de São Carlos do Ivai vieram o 
prefeito Paulo Peroba, Geraldo –vereador; 
de Floraí compareceu o prefeito Fausto 
Herradon; de Sarandi  José Pedro Marçal, 
secretário de desenvolvimento econômi-
co; Nivaldo Mazin- presidente do ACP, 
Dr. Avelar, Cláudio da rádio Paranavaí e 
outros esportistas.
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Aumento nos casos de violência sexual contra crianças e 
adolescentes preocupa autoridades do Ministério Público

Praticamente em todos os meses do ano a Promotoria da Vara 
da Infância e Juventude da Comarca recebe denúncias de casos 

envolvendo crianças, quase todas menores de 10 anos.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Infelizmente o avanço nos ca-
sos de crianças que sofrem 
com o abuso infantil cresce 

a cada dia. Nova Esperança tam-
bém não escapa das estatísticas. 
Só para se ter uma idéia, recente-
mente foi feito um levantamento 
com base nos atendimentos rea-
lizados por um Hospital da capi-
tal onde no ano passado houve 
um crescimento no número de 
atendimentos, sendo que meni-
nas com idade de até 05 anos são 
as principais vítimas. No comba-
te a esse tipo de crime, especia-
listas chamam a atenção dos pais 
para que eles possam perceber 
quando existe algo de errado 
acontecendo com os filhos. Fo-
ram registrados no ano passado 
315 casos suspeitos de violência 
contra crianças e adolescentes. 
Desses 277 foram de agressões 
sexuais ou seja, 72% do núme-
ro de atendimentos realizados. 
Somente na faixa de dois a três 
anos, 70 crianças foram abusa-
das. A ação dos agressores ocor-
re principalmente por conta da 
fragilidade das crianças, haja vis-
ta que estas se defendem menos 
e se encontram numa situação 
de extrema vulnerabilidade. Não 
conseguem fugir nem correr. 
Segundo o levantamento, apro-
ximadamente 60% das agressões 
aconteceram dentro da casa. A 
psicóloga Daniela Carla Prestes 
informa que são normalmente 
familiares, próximas, que conhe-
cem a rotina e, portanto, levan-
tam menos suspeitas.

De acordo com a Promotora 
de Justiça da Vara da Infância e 
Juventude Drª Maria Sonia Frei-
re Garcia  “O artigo  4º  do Esta-
tuto da Criança e do Adolescen-
te diz que é  dever da família, da 
comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegu-
rar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes 
à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberda-
de e à convivência familiar e co-
munitária. A respeito é oportuno 

“Como maus-tratos, a violência sexual ainda é tabu, a criança 
ou adolescente às vezes não tem com quem desabafar, em 

quem confiar, e o abuso continua acontecendo...”, ressaltou  
a Promotora de Justiça da Vara da Infância e Juventude  da 
Comarca de Nova Esperança Drª Maria Sonia Freire Garcia  

José Antonio Costa

observar que o artigo 18 do ECA 
dispõe que é dever de todos velar 
pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório 
ou constrangedor, assim como a 
Constituição Federal, em seu ar-
tigo 227, estabelece como dever 
de todos, Família, Sociedade e 
Estado, prevenir a ocorrência de 
ameaça ou violação dos direitos 
da criança e do adolescente”, des-
tacou a Promotora.

PSICOLÓGICO
As conseqüências do abu-

so sexual são delicadas, e ainda 
mais delicadas, quando o abuso é 
praticado por um membro da fa-
mília, por quem deveria proteger 
a criança ou o adolescente. 

As vítimas crianças ou ado-
lescentes devem ser levadas a um 
psicólogo assim que seus respon-
sáveis tomam conhecimento dos 
fatos ocorridos.

Há conseqüências do ponto 
de vista: psicológico (traumas), 
físico (doenças sexualmente 
transmissíveis), etc.

“Quanto ao aspecto psicoló-
gico, sabemos que a situação é 
muito delicada, principalmente 
nos  casos em que o abusador é 
pai ou padrasto” explicou a Pro-
motora.

“Além de ser maioria, são 
mais delicados e difíceis de se-
rem descobertos, pelo fato de ser 
o abusador uma pessoa querida, 
o que torna mais confuso, na 
cabeça da criança  ou do ado-
lescente, perceber que "aquilo"  
que acontece é uma violência, 
que aquele comportamento foge 
à normalidade, é uma violência, 
contra a criança e o adolescente”, 
complementou.

Há registros de casos de abu-
so, que o pai alegava com as ca-
rícias, que estava "ensinando" à 
criança o que era o sexo, etc. Que 
isso era normal.

Existem lugares no Brasil em 
que há alguns pais que chegam a 
dizer que eles puseram a filha no 
mundo, então podem ser eles a 
desvirginá-las. 

“Como maus-tratos a violên-
cia sexual ainda é tabu, a crian-
ça ou adolescente às vezes não 
tem com quem desabafar, em 

DENÚNCIAS
Você pode denunciar casos de violência 

sexual contra crianças e adolescentes através 
do serviço Disk 100 ou no Conselho Tutelar, 

Delegacia de Polícia ou Promotoria de Justiça

quem confiar, e o abuso continua 
acontecendo, isto, se não houver 
ameaças no caso de a criança ou 
o adolescente falar para alguém 
o que lhes acontece ”, explicou a 
Drª Maria Sônia. 

AMEAÇAS
As ameaças mais comuns são 

de que se a  vítima contar para 
alguém, o abusador a mata, bem 
como sua mãe e irmãos. 

“Algumas vezes, a genitora da 
criança vítima sabe ou desconfia 
de que seu filho ou filha (tanto 
meninos quanto meninas são 
abusados) vem sofrendo abuso 
sexual por parte de seu compa-
nheiro, mas não tem coragem de  
enfrentar a situação, de defender 
seu filho ou sua filha. Continua 
a fazer de conta que não sabe de 
nada.  A criança ou adolescente 
chega a adoecer por conta dos 
abusos, tanto físicos como se-
xuais” ressaltou a Promotora

A  criança abusada muitas 
vezes  é também vítima de maus-
-tratos físicos, e termina fugindo 
de casa, passando a ser vítima de 
outras formas  de violência nas 
ruas, na casa de parentes, ou pas-
sando a se prostituir. 

Há casos em que a criança 
fica totalmente viciada na prática 
sexual precoce. 

“Em muitos casos quando o 
abuso é descoberto, há uma  ou-
tra problemática familiar a ser 
tratada, quando quem abusa da 
vítima é quem mantém a famí-
lia. Muitas  vezes a criança é que 
termina sendo acusada de ter 
causado a desagregação familiar. 
Em vez de ser o adulto apontado 
como  culpado, muitas vezes, a 
criança é que termina com este 
sentimento de  "culpa". Algumas  
vezes, a própria criança ou ado-
lescente termina desmentindo 
o abuso sexual, na tentativa de 
reverter a problemática surgida 
no quadro familiar, na tentativa 
de não mais ter "a culpa"  dos 
acontecimentos (como se fosse 
dela), assumindo até uma supos-
ta mentira - o que geralmente é 
feito por indução de um adulto. 
E o abuso continua a ocorrer”, 
disse Drª Maria Sonia. 

CONSEQUENCIAS
Várias são as conseqüências 

psicológicas do abuso sexual, 
que  influenciarão na vida sexual 
da vítima quando adulta, caso 
não se submetam a uma terapia.

As conseqüências do abuso 
sexual do ponto de vista físico, 
da saúde são muito sérias, prin-
cipalmente levando-se em conta 
as doenças sexualmente trans-
missíveis, principalmente a aids, 
isto sem falarmos nos casos em 
que a vítima sofre lesões graves  
causadas pelo abusador.

Há casos de gravidez decor-
rente de abuso sexual  praticado 
pelo próprio pai ou padrasto. 
Nestes casos acarreta  conse-
qüências físicas, psicológicas, so-
ciais etc. Inclusive há registro de  
padrastos que engravidaram en-
teadas, antes que os abusos fos-
sem descobertos, e pai que uma 
de suas filhas teve dois filhos 
seus, e a esposa, mãe da criança 

sabia de tudo. E calava. Caso este 
inclusive divulgado na imprensa 
do Sul do País.

“Um abusador sexual, é uma 
pessoa que não tem  uma vida 
saudável,  não se preocupando 
com o bem-estar da vítima, e lo-
gicamente  não  se preocupando 
com a possibilidade de transmi-
tir as doenças que porventura 
tenha. E é muito fácil tê-las, uma 

vez que tem uma vida sexual ge-
ralmente à margem da normali-
dade.

Portanto, podemos dizer 
sem receio,  que o abuso sexual 
também coloca a vida da vítima 
em risco”, concluiu a Promotora 
de Justiça da Vara da Infância e 
Juventude  da Comarca de Nova 
Esperança Drª Maria Sonia Frei-
re Garcia  .

A leitura nos dias atuais
Vivemos hoje em uma 

sociedade tecnológica, 
rodeada por compu-

tadores, tabletes, televisão, ce-
lulares, entre outros, que é de 
grande valia para a sociedade 
moderna, mas que nos forne-
cem informações muitas vezes 
de forma resumida, porém,  que 
consideramos suficientes apenas 
pelas manchetes oferecidas, nos 
viciando a poucas informações 
e nos tornando leitores funcio-
nais. Ressalta-se neste contexto a 
importância de desenvolvermos 
em nossa sociedade o habito da 
leitura informativa e formativa 
e o prazer do manuseio do con-
tato com livros, jornais, promo-
vendo o entrosamento entre a 
modernidade  e os antigos va-
lores . Entretanto são muitos os 
desafios que temos para que te-
nhamos uma sociedade leitora se 
perguntarmos: Todos gostam de 
ler? Provavelmente teríamos não 

como resposta. E o grande de-
safio é como despertar o prazer 
pela leitura? Tentar superar estas 
dificuldades exige principalmen-
te o empenho de pais e educa-
dores. A leitura  traz a sociedade 
diversos benefícios como a liber-
dade da alienação, traz para o 
individuo o crescimento pessoal, 
político, econômico e social, a 
quem lê transcende o tempo e se 
permite uma viagem de prazer 
indescritível, visto que a leitura é 
uma experiência pessoal impar. 
Clarice Lispector escritora do 
Modernismo Brasileiro demons-
tra como a leitura é fonte de sa-
ber e prazer em seu depoimento.

“... você vai emprestar o livro 
agora mesmo. E para mim: ‘E 
você fica com o livro por quanto 
tempo quiser’. Entendem? Va-
lia mais do que me dar o livro: 
‘pelo tempo que eu quisesse’ é 
tudo o que uma pessoa, grande 
ou pequena, pode ter a ousadia 

de querer. 
Como contar o que se se-

guiu? Eu estava estonteada, e as-
sim recebi o livro na mão. Acho 
que eu não disse nada. Peguei 
o livro. Não, não saí pulando 
como sempre. Saí andando bem 
devagar. Sei que segurava o li-
vro grosso com as duas mãos, 
comprimindo-o contra o peito. 
Quanto tempo levei até chegar 
em casa, também pouco impor-
ta. Meu peito estava quente, meu 
coração pensativo. 

Chegando em casa, não co-
mecei a ler. Fingia que não o 
tinha, só para depois ter o susto 
de o ter. Horas depois abri-o, li 
algumas linhas maravilhosas, 
fechei-o de novo, fui passear pela 
casa, adiei ainda mais indo co-
mer pão com manteiga, fingi que 
não sabia onde guardara o livro, 
achava-o, abria-o por alguns 
instantes. Criava as mais falsas 
dificuldades para aquela coisa 

clandestina que era a felicidade. 
A felicidade sempre iria ser clan-
destina para mim. Parece que eu 
já pressentia. Como demorei! Eu 
vivia no ar... Havia orgulho e pu-
dor em mim. Eu era uma rainha 
delicada. 

Às vezes sentava-me na rede, 
balançando-me com o livro 
aberto ao colo, sem tocá-lo, em 
êxtase puríssimo. 

Não era mais uma menina 
com um livro: era uma mulher 
com o seu amante.” 

(Clarice Lispector. Felicidade 
Clandestina. Rio de Janeiro, 

Francisco Alves, 1994)

Professora Aparecida Lago – 
Biblioteca Pública Municipal
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IMÓVEIS
VENDE
Terreno com 600m2 no 

Distrito de Barão de Lucena 
R$40.000,00 - 9917-8239

YB - 50cc - 1974 - VERMELHA - 
R$2.000,00 - 9996-8776 - 

FALAR COM JUAREZ

VEÍCULOS

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

56.000 Km Rodado. 9926-4356

CORSA 97 - MODELO SUPER, 2 
PORTAS, COR: CINZA, IMPECÁVEL.

(44)-9948-4994

PALIO 98 - 1.0 - PARTICULAR - 
CINZA, 2 PORTAS - 9865-0302

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

ALUGA

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

AJUDANTE DE CARGA - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, para trabalhar em 
Mandaguaçu.

AJUDANTE DE PADEIRO - Vaga para 
ambos os sexos, com experiência, para traba-
lhar em uma padaria de Paranavaí.

AJUDANTE DE SOLDADOR - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, com experiência.

AJUDANTE GERAL - Vaga para homens 
acima de 18 anos, para trabalhar no preparo 
de ração.

ATENDENTE DE TELEMARKETING 
- Vaga para mulheres, com experiência em 
cobrança.

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - Vaga 
para homens, acima de 18 anos.

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

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Vaga para 
ambos os sexos, com experiência.

 AUXILIAR DE PADEIRO - Vaga para 
homens acima de 20 anos, com experiência.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga 
para ambos os sexos, para trabalhar no 
Frango Canção de Paranavaí.  Interessados 
comparecer dia 28/05 às 14h30 na Ag. do 
Trabalhador.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
ambos os sexos para trabalhar em Abate-
douro de Aves de Maringá. Interessados 
comparecer dia 29/05 às 14h30 na Ag. do 
Trabalhador.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, para trabalhar em 
Mandaguaçu.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens, de 20 a 40 anos.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens acima de 18 anos.

CAIXA - Vaga para mulheres, acima de 18 
anos, com conhecimento de informática e 2º 
grau completo.

COSTUREIRA GERAL - Vaga para mulhe-
res, com experiência.

CREDIARISTA - Vaga para mulheres 
acima de 18 anos, com experiência em 
informática e vendas.

ELETRICISTA DE AUTOS - Vaga para 
homens, acima de 20 anos, com experiência.

 EMPACOTADOR - Vaga para homens 
acima de 17 anos.

ESTETICISTA - Vaga para mulheres, com 
Ensino Superior.

FUNILEIRO E PINTOR - Vaga para ho-
mens, acima de 18 anos, com experiência. 

GERENTE COMERCIAL - Vaga para mu-
lheres, de 18 a 60 anos, com disponibilidade 

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

TERRENO COM 933M² CENTRO - 9972-
2438

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

TERRENO CONJ. RESIDENCIAL SAL-
VATERRA LOTE 03 QUADRA 07, COM 
309,99 M² .R$25.000,00 - 9972-2438

VENDE-SE LOJA DE COLCHÕES 
CENTRO DE NOVA ESPERANÇA - LOTE 
03 - FRANQUIA, ESTOQUE CONSIGNA-
DO, ESTUDA-SE PARCELAMENTO - R$ 
38.000,00 - 9972-2438

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

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

CASA NO CIDADE ALTA RUA ALAGOAS, 
56 - R$ 70.000,00 – 9972-2438

SOBRADO COMERCIAL- CONSTRU-
ÇÃO COM 200 M². PARTE SUPERIOR  C/ 
SUITE + 2 QUARTOS/ SALA/ COZINHA/ 
ÁREA/DESPENSA / SALÃO COMERCIAL 
TERREO C/ GARAGEM E QUINTAL NOS 
FUNDOS 3252-0012 - 9972-2438

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

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

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

CHÁCARA DE LAZER RECANTO VERDE 
- AREA DE 3.900M² - (44)98685200

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

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

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

RESIDENCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITORIOS, 02 BWC SOCIAL, SALA, 
COZINHA AMPLA GARAGEM COBERTA
RUA GEN. EUCLIDES BUENO,1002
R$150.000,00 - (44)98685200

Casa Rua Prof. João Candido, 780 – Vila Gar-
ça - Casa alvenaria, 02 quartos, sala, cozinha, 
área de serviço, garagem. Valor 110.000,00 
- Fone 3252-8218

Casa Rua Marins Alves de Camargo, 721 - 
Casa de Alvenaria  - Com 03 quartos, sendo 
01 suite, sala, copa, despensa, cozinha, Bwc, 
àrea de serviço, churrasqueira, garagem. 
Edicula com quarto e hidromassagen, Área 
com 150 m² de construção. R$180.000,00 - 
Fone 3252-8218

Sobrado R. Padre Manoel da Nobrega (Jardim 
Santo Antonio) - Salão Comercial em baixo 
150 m² - em cima Apartamento: com 1 suite 
com banheira de hidromassagem, + 2 quartos, 
sala, copa, cozinha, bwc, área de serviço, área 
de lazer em cima, garagem e piscina. 
360 m² terreno e Sobrado com 300 m² de 
área construída. Valor 400.000,00 - Fone 

3252-8218

Casa de Alvenaria Av. Felipe Camarão, 159 
Com: 03 quartos, sendo 01 suite, 02 salas, 
copa, cozinha, bwc, àrea de serviço, garagem.
Edicula com bwc, despensa.  Área construida 
- 218,56 m² terreno com +/- 600 m². Valor 
450.000,00 - Fone 3252-8218

Casa de Alvenaria, Av. Paraná, 646 – com 02 
casas – Casa da frente- 03 quartos, sala, copa, 
cozinha, bwc, área de serviço.
Casa fundos- 02  comodos (opcional sala 
e quarto) Bwc, cozinha, área de serviço, 
churrasqueira. – Valor R$ 180.000,00 - fone 
3252-8218

Casa Alvenaria, Rua Dr. Murici, 151 Jardim 
Maranatah
Casa de alvenaria, cobertura de lage com 
90,75m² com 03 quartos, sendo 01 suite, 
sala, Bwc, cozinha, Edicula +/- 45m² com, 
despensa, área de serviço, churrasqueira 
Valor 180.000,00 - Terreno com 220 m². fone 
3252-8218
ALUGA-SE CASA C/ SUITE MAIS DOIS 
QUARTOS - COZINHA PLANEJADA SALA 
BWC SOCIAL, DESPENSA - PEQUENO 
QUINTAL R$ 600,00- 9988-2677

Rua Marins Alves Camargo, 923 - Casa Lage, 
com +/- 5 anos de construida, com 02 quartos, 
sala, cozinha, bwc, área de serviço. Valor - 
580,00 Fone 3252-8218

Casa Rua Princesa Isabel, 145 alvenaria com:
03 quartos, sala, cozinha, Bwc, garagem. Edi-
cula: àrea de serviço, bwc, dispensa. Canil e 
quintal gramado.  Valor R$ 750,00 (Próximo 
ao Salão do Lions). 3252-8218

Casa - Rua Paulo Pulcineli, 254
Alvenaria com 03 quartos, sendo 01 suite, 
sala, cozinha, Bwc, garagem
e área de serviço. Valor R$ 650,00 Fone 
3252-8218

Casa Rua Osvaldo Barizon, 157 - Jardim São 
José  - casa nova, com 3 quartos (sendo 01 
suite), sala/copa, cozinha, Bwc social, área 
serviço, área com churrasqueira, garagem. 
Valor 750,00 -  Fone 3252-8218

Casa Rua Curitiba, 540 - (ao Lado do Hospital 
do Sindicato)
Alvenaria com: 03 quartos, sendo uma suite, 
sala, copa, cozinha, Bwc, àrea de serviço, 
garagem. Edicula  com: 02 salas, bwc. Valor 
1.000,00 Fone 3252-8218

-Casa Av. Felipe Camarão, 581
Alvenaria com 3 quartos sendo uma suíte, 
sala, copa, cozinha, banheiro social e garagem 
coberta. Edícula com cozinha, dispensa, bwc e 
churrasqueira mais uma dispensa separada.
Valor R$ 1.000,00 .– Fone 3252-8218

- Apartamento sobreloja - Praça Melo Paleta 
em cima Farmácia Brasil. 
Com  02 quartos, sala, cozinha, bwc, àrea de 
serviço. Valor R$ 550,00 - Fone 3252-8218

-Apartamento Edifício Rio Branco, (em frente 
Colégio Sagrado Coração de Jesus)
Com  Elevador, 03 quartos, sendo 01 suite, 
sala, cozinha, Bwc,área de serviço, 01 vaga de 
garagem – Valor R$700,00 – fone 9893-4114.

- Apartamento – Edifício Marabá,  Rua Julio 
Zacharias -Jardim São José.
Com 02 quartos, sala jantar/estar, cozinha, 
Bwc, área de serviço,  garagem 01 veiculo.
Valor R$400,00 – fone 3252-8218

Sala Comercial Av. Santos Dumont, 914 
com +/- 45 m², com Bwc. R$500,00 - Fone 
3252-8218

01 Sala Comercial – Rua Ver. Jorge Faneco, 
próximo ao Fórum, com +/- 30 m² com 01 
bwc. Valor 300,00 - Fone 3252-8218

Salão Comercial – Avenida Brasil, 537 (antigo 
prédio do Depósito Razente), com +/- 550 
m² com 02 bwc, cozinha, escritório. Podendo 
ser alugado salão fundo separadamente.Valor 
total 2.500,00 - Fone 3252-8218

Salão Comercial – Av. São José, 109 em frente 
ao Bombeiro, com +/- 130 m² com 02 bwc. 
Valor 1700,00 - Fone 3252-8218

Salão comercial - Rua Gov. Bento M. da 
Rocha Neto-Edificio Rio Negro
Com sala de recepção, 07 salas internas, ar 
condicionado, e bwc. Valor R$ 1.500,00 - 
Fone 9893-4114

Salão comercial – Av. Brasil, 619 – ( Próximo 
do Supermercado Sena Metropolitano), com 
135 m² e com 01 bwc.
R$ 1.800,00 – Fone 3252-8218.

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

RESIDÊNCIA MOBILIADA, 03 

DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUITE), 01 
BWC SOCIAL, SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA,LAVANDERIA COBERTA, 
DESPENSA, GARAGEM COBERTA, EM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
RUA JOSÉ XAVIER,41 PRÓXIMO A ESCO-
LA SABIDINHO - R$780,00 - (44)98685200

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

APARTAMENTO COM 03 
DORMITORIOS,SALA,COZINHA,BWC 
SOCIAL,LAVANDERIA,GARAGEM CO-
BERTA - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
EDIFÍCIO CAICÓ - (44)98685200 - 
R$550,00

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA AMPLA,BWC 
SOCIAL, COZINHA, PISCINA, SAUNA, 
SALÃO DE FESTAS - PRAÇA TIRADEN-
TES, 251 - (44)98685200 - R$1.000,00

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
02 SALAS AMPLAS, COZINHA, BWC 
SOCIAL, GARAGEM COBERTA
RUA LORD LOVAT - EDIFÍCIO CAICÓ - 
R$600,00 - (44)98685200
 
KITNET COM 01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA,LAVANDERIA, GARAGEM CO-
BERTA - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
AVENIDA 14 DE DEZEMBRO,789-CEN-
TRO - R$475,00 (INCLUSO ÁGUA, GÁS E 
CONDOMÍNIO) - (44)98685200

SALA COMERCIAL DE APROX. 480M²
02 BWC, COZINHA, MEZANINO
RUA IBRAHIM IBRAHIM, 105 EM FREN-
TE A QUIMISA - R$3.000,00 - (44)98685200

CORSA CLASSIC - PRETO 10/10 - OPC: 
AR QUENTE, DESEMBAÇADOR - R$ 
21.900,00 - 44 -  3209-8100
 
PALIO FIRE  ECONOMY - BRANCO 11/12 
- OPC: AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRIO 
ELÉTRICO -  R$25.900,00 - 44 -  3209-8100
 
GOL G4 1.0  -  4 PORTAS  - BRANCO CRIS-
TAL  11/12 - OPC: AR, DIREÇÃO HIDRÁU-
LICA, VIDRO, TRAVA,  TRIO ELÉTRICO 
- R$25.900,00 - 44 -  3209-8100
 
FOX - VERMELHO TORNADO - 10/10 
OPC: AR QUENTE, DIREÇÃO HIDRÁULI-
CA, VIDRO - R$ 26.900,00 - 44 -  3209-8100
 
VOYAGE 1.0 - PRATA -  10/11   -    OPC: 
AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO , 
TRAVA- R$ 29.500,00 - 44 -  3209-8100
 
GM/ S10 RODEIO -  PRATA - 10/11 - OPC: 
AR, VIDRO, TRAVA, ALARME, DIREÇÃO 
HIDRÁULICA, RODA DE LIGA LEVE - R$ 
51.000,00 - 44 -  3209-8100
 
LINEA HLX 1.8 -  PRETO - 10/11- OPC: AR 
CONDICIONADO, ALARME, CD PLAYER, 
DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA ELÉTRI-
CA, VIDRO ELÉTRICO - R$ 33.000,00 - 44 
-  3209-8100

para morar fora.

GERENTE DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens, acima de 23 anos, com 2º grau 
completo e conhecimento de informática, para 
trabalhar no período noturno.

MANICURE - Vaga para mulheres, com 
experiência.

MARCENEIRO - Vaga para homens, com 
experiência.

MECÂNICO DE MOTO - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, com experiência e 
habilitação A.

MOTORISTA AUXILIAR - Vaga para 
ambos os sexos, acima de 20 anos, com expe-
riência e carteira C.

MOTORISTA DE ONIBUS - Vaga para 
homens, acima de 20 anos, com experiência e 
habilitação D.

MOTORISTA ENTREGADOR - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, com carteira B, 
para trabalhar entregando lanches.

MOTORISTA ENTREGADOR - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, com carteira AB, 
para trabalhar com propaganda e entregas.

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

PEDREIRO - Vaga para homens, acima de 
18 anos, com experiência, para trabalhar em 
Paraíso do Norte.

PROMOTORA DE VENDAS - Vaga para 
mulheres, acima de 18 anos, com disponibili-
dade para viagens.

RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA  - Vaga 
para mulheres acima de 20 anos, com expe-
riência e informática.

SERRALHEIRO - Vaga para homens, com 
experiência.

TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO - 
Vaga para homens, sem medo de altura, cartei-
ra AB e com conhecimento de informática.

TÉCNICO DE SUPORTE INTERNO - 
Vaga para mulheres, com conhecimento de 
informática.

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

TRABALHADOR RURAL - Vaga para 1 
família de 3 a 4 pessoas adultas, para trabalhar 
como catador de ovos e morar na granja em 
Pitangueiras. 

VENDEDOR - Vaga para ambos os sexos, 
acima de 20 anos, com experiência e 2° grau 
completo.

VENDEDOR E INSTALADOR DE BATE-
RIAS - Vaga para homens, de 20 a 40 anos, 
com experiência em vendas, habilitação A.

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para 

homens acima de 18 anos, com experiência, 
carro próprio e disponibilidade de viagens.

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para am-
bos os sexos, acima de 18 anos, com moto 
própria, 2º grau completo e disponibilidade 
de viagens.

VENDEDORA - Vaga para mulheres, 
acima de 18 anos, com experiência em caixa 
e crediário, 2º grau completo.

VENDEDORA - Vaga para mulheres, 
acima de 25 anos, com experiência e 2º grau 
completo.

VENDEDORA EXTERNA - Vaga para 
mulheres, acima de 25 anos, com experiên-
cia, carro próprio e disponibilidade para 
viagens.

Vagas para ambos os sexos, para OVER-
LOKISTA, RETISTA, GALONEIRA, 
ESTAMPADOR, AUXILIAR DE 
ESTAMPARIA, ENCARREGADO DE 
EXPEDIÇÃO, AUXILIAR DE CORTE, 
OPERADOR DE MÁQUINA DE BOR-
DADO e VENDEDOR EXTERNO, todos 
com experiência para trabalhar em fábrica 
de confecções.

Vagas para homens, para MECÂNICO e 
ALINHADOR, com experiência.

Vaga para homens, para AUXILIAR 
DE PRODUÇÃO e SOLDADOR, para 
trabalhar na empresa PASSAFARO.  Os 
interessados devem comparecer na Agência 
para preenchimento da ficha de inscrição.

Vaga para homens, acima de 18 anos com 
experiência, para TECNICO DE SEGU-
RANÇA, ENCANADOR, CALDEIRO e 
OPERADOR DE GUINDASTES.

Vaga para homens para MOTORISTA 
CNH C/D/E, ENGENHEIRO AGRONO-
MO, TECNICO DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO, AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO, TÉCNICO AGRÍCOLA, 
SOLDADOR DE VEÍCULOS, LUBRI-
FICADOR, ELETRICISTA INDUS-
TRIAL, para trabalhar na USINA SANTA 
TERESINHA de Iguatemi. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha de inscrição.

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

Vagas para AJUDANTE DE PESQUISA 
AGRICOLA e AUXILIAR DE LABORA-
TÓRIO, para Safra 2013/2014 na empresa 
RURÍCULA.  Os interessados devem 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha de inscrição.

Vaga para ambos os sexos para AÇOU-
GUEIRO, AUXILIAR DE AÇOUGUEI-
RO.

Vaga para mulheres, acima de 18 anos, para 
OPERADORA DE CAIXA, AUXILIAR 
DE FRIOS, BALCONISTA DE PADA-
RIA, ZELADORA.

VIAPAR CONTRATA
A Concessionária Via-

par Oferece Três Va-
gas Para Servente:

O Salário é compatível 
com o mercado de trabalho 
e a empresa ainda oferece os 
seguintes benefícios:

Plano Médico, Plano 
Odontológico  Vale Alimen-
tação, Seguro De Vida, Auxi-
lio Creche, Auxilio Material 
Escolar Para Os Filhos e ain-
da a participação nos lucros 
da empresa.

A contratação é imediata 
- Interessados Podem Ligar  
para  3033 6046 Ou com-
parecer na Sede Da Viapar, 
saída para Campo Mourão, 
Perto Do Aeroporto de Ma-
ringá.. 

QUER VENDER, 
ALUGAR OU TROCAR? 

ANUNCIE NO 
CLASSINOROESTE

44 3252-3908

Presidente Castelo Branco sedia Encontro 
Microrregional da Família Paranaense

O Encontro Microrregional da  
Família Paranaense , ocor-
reu na última quarta-feira  

22,  na Casa da Cultura, no muni-
cípio de Presidente Castelo Branco 
onde  participaram representantes 
dos seguintes municípios; Manda-
guaçu, São Jorge, Florai, Nova Espe-
rança, Atalaia, Uniflor, Ourizona e 
Presidente Castelo Branco, Também  
estiveram presentes representantes 
das secretarias do Estado. CEDS- 
“Secretaria Estadual da Família e 
Desenvolvimento Social”, Secretaria 

A prefeita de Presidente 
Castelo Branco abriu os tra-

balhos, dando as boas vindas 
às delegações presentes

Maria Bandeira, Gisele Faccin e Akemi Nishimori – 
Concorrido evento mobilizou lideranças locais e regionais

Fotos: Alex Fernandes França

do Estado da Educação, Secretaria de 
Estado da Saúde, Secretaria de Esta-
do do Trabalho, Emprego e economia 
solidaria. Cohapar (Companhia de 
Habitação do Paraná, SEAB Secre-
taria do Estado do Abastecimento), 
Emater, Sanepar, Copel e o Centro 
de Sócio Educação de Maringá, cujo 
propósito foi trabalhar a intersetoria-
dade entre as políticas publicas.

O Programa Família Paranaen-
se é uma proposta de fazer política 
pública, em um formato criativo, 
para trazer respostas consistentes ás 

necessidades que as famílias apresen-
tam. Ele aperfeiçoa o que já existe e 
está dando certo e, também, cria no-
vas ações integradas, para que  as fa-
mílias consigam acessar os seus direi-
tos sociais. O programa se concretiza 
na articulação das políticas públicas 
das várias áreas do governo estadual e 
municipal, visando o desenvolvimen-
to, o protagonismo e a promoção das 
famílias  que vivem em maior situa-
ção de vulnerabilidade social e risco 
no Paraná. 

Assessoria de Imprensa
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SEPARADOS NA MATERNIDADE

SEPARADOS PELA MÚSICA E POR UM TITANIC

Ray Conniff (1916-2002)  - 
Músico norte-americano

Edward J.Smith (1850-
1912) – Capitão do Titanic

+ =
André Aderaldo Mendes 
Lima – “Mestre André” – 

Líder Alimentos

José Roberto Garcia Padovani 
– Ponto 8 Academia

Roger – Vocalista do grupo 
Ultraje a Rigor

Nome: Hudson Fiorillo Es-
píndula (Hudi) – Vendedor 

Depósito Razente 

Marcius Melhem – Pe-
drão do seriado “Os 

Caras de Pau”

Luiz Carlos Ramos “Dudu - 
Vereador Atalaia

Pinga Fogo – 
Apresentador de TV

Renan Gimenez Trassi 
(Bambam) – Pirapó Trans-

portes Atalaia

Leandro Hassum – 
Jorginho do seriado “Os 

Caras de Pau”

PARA MEDITAR

A preguiça mata. Lenta, 
imperceptível e dissimula-
damente. Mata porque o 
preguiçoso nada realiza, e 
uma vida sem realizações é 
uma agonia que não acaba. 
E, quando acaba, termina 
em pobreza e miséria.

 O preguiçoso vive jo-
gando a culpa de sua triste 
situação nos outros ou na 
falta de oportunidades. Ig-
nora que as oportunidades 
não caem do céu; é preciso 
criá-las.

 Salomão compara o 
preguiçoso com o vinagre 
e a fumaça. Ninguém os 
suporta. Você os tolera. 
Que empregador é feliz 
com um empregado que se 
limita a fazer o que se lhe 
ordena?

 O trabalho é uma das 
maiores bênçãos porque 
lhe dá sentido e propósi-
to à vida. A vida não é só 
existir, é também fazer e 
acontecer. O trabalho faz 
as coisas acontecerem.

 O trabalho é um dos 
temas mais tratados do li-
vro de Provérbios. O obje-
tivo de Salomão é ensinar 
as pessoas a serem felizes. 
Não há felicidade sem rea-
lização, e esta é resultado 
do trabalho.

 Não invente desculpas. 
A vida é curta. Desperdi-
çar tempo buscando pre-
textos para adiar as opor-

tunidades é tolice. Não 
espere o trabalho ideal. 
Vá atrás dele e, enquanto 
não o achar, faça o que vier 
às suas mãos. Não existe 
trabalho indigno ou hu-
milhante. Qualquer traba-
lho, por insignificante que 
pareça, é o primeiro passo 
para chegar ao trabalho 
dos sonhos.

 As instituições e em-
presas estão procurando 
pessoas com vontade de 
fazer as coisas acontece-
rem. Grandes salários são 
a conseqüência natural de 
diligência e entrega. Jesus 
disse um dia: “Quem é fiel 
no pouco também é fiel no 
muito.” Luc. 16:10.

 Sacuda hoje a poeira 
dos pés. E, mesmo desem-
pregado, faça o que vier à 
mão para fazer. Mas faça-o 
com dedicação e entusias-
mo, como se fosse o gran-
de trabalho com o qual 
você sonhou.

 Quando uma pessoa 
está bem com Deus, está 
bem consigo mesma e tem 
vontade de sair da atual si-
tuação das coisas. Faça de 
hoje um dia de realizações. 
Fuja da preguiça porque 
“como vinagre para os den-
tes e fumaça para os olhos, 
assim é o preguiçoso para 
aqueles que o mandam”.

Alejandro Bullón

Como vinagre para os dentes e fumaça 
para os olhos, assim é o preguiçoso para 

aqueles que o mandam.
Prov. 10:26.

Falar de sexo sempre nos traz 
a imagem de estar tratando de 
sentimentos e prazer. Mas o que 
poucos sabem é que para algumas 
pessoas sexo traz sofrimento an-
siedade e angustia.

A compulsão sexual é caracte-
rizada por um exagero de fanta-
sias sexuais que ocupam a mente 
do indivíduo, deixando-o inquie-
to, e que o impede de fazer outras 
coisas de maneira dedicada, con-
centrada. Alguns indivíduos não 
ficam só na fantasia, e a doença 
os leva a comportamentos sexuais 
exagerados e, às vezes, perigosos. 
Para determinar um diagnóstico 
de compulsão sexual, esse com-
portamento deve durar pelo me-
nos seis meses.

 Existe uma diferença entre 
indivíduos que são compulsivos 
e obsessivos, a compulsão por 
sexo é caracteriza pela necessi-
dade repetitiva de realizar atos 
sexuais. A atividade sexual passa 
a dominar as atividades do dia a 
dia e acarreta prejuízos, ou seja, a 
pessoa perde o controle do impul-
so sexual, e assim se torna depen-
dente da sensação de prazer que o 
sexo traz. A obsessão tem menor 
intensidade de ansiedade e traz 
menos conseqüências sociais. No 
sexo, não há regras definido de 
certo ou errado nem de muito ou 
pouco. Há pessoas que necessitam 
de sexo mais do que outras e não 
podem ser rotuladas de viciadas.

O processo até a compulsão 
sexual geralmente não ocorre 
rápido. O impulso sexual quan-

do demasiadamente reprimido, 
ressurge como a doença mental, 
compulsão sexual neurótica, e os 
desvios de conduta. O impulso se-
xual é o componente psicossomá-
tico do comportamento sexual, é 
o fluxo vital das energias sexuais. 
A sua manifestação pode sofrer 
influência externa, através da 
cultura, da educação, dos mitos 
do que é certo ou errado. O ho-
mem necessita equilibrar as forças 
do impulso sexual, conduzindo-o 
para formas de comportamento 
sexualmente aceita na sociedade. 

Os prejuízos para o compul-
sivo sexual são muitos, tanto 
pessoal como social. Quando é 
descoberto o preconceito é gran-
de, pois gera medo e ansiedade 
nas pessoas que convivem com o 
compulsivo. Desta forma ele é co-
locado de lado e repudiado pela 
sociedade. Na esfera pessoal o seu 
sofrimento por fazer o que não 
aceita leva desde á dificuldades de 
relacionamento até o suicídio. Al-
guns tratamentos que dependem 
inicialmente da própria pessoa 
perceber a necessidade de ajuda 
e procurar o acompanhamento 
de um terapeuta que vai tratar a 
sua grande ansiedade. A terapia é 
fundamental e busca as raízes do 
problema. Também é importante 
ingressar em um grupo de auto-
-ajuda.

Sexo para ser bom não neces-
sita de quantidade e sim de quali-
dade, quando a quantidade passa 
a ser prioridade não traz mais 
prazer e sim uma doença.

“Você só pensa 
naquilo?”

CARICATURA 
DA SEMANA

POR: PAULO NUNES

Gisele Faccin - Prefeita de 
Pres. Castelo Branco

Dicas de pesca
Saiba como pescar o Curimba

Saiba como pescar o pei-
xe curimbatá conheci-
do popularmente como 

curimba um dos mais difíceis 
de serem fisgados pelos pes-
cadores.

Instruções
Devido a sua boca peque-

na, o peixe curimba é um dos 
mais difíceis de ser pescado.

Para pescar o peixe 
curimba é necessário o uso 
de anzóis finos e pequenos, 
entre o numero de dois a 
oito, para que a fisgada seja 
fácil. O curimbatá é um peixe 
muito “manhoso” e tem de a 
beliscar de forma leve na isca 
antes de “abocanhá-la”.

Os curimbas podem ser 
encontrados nos rios nas 
bacias hidrográficas como a 
do Paraná Araguaia-Tocan-
tins, Amazônica, Prata e São 
Francisco. No caso do esta-
do do Paraná, o curimba é 
encontrado no rio Ivaí que 
fica próximo a cidade de São 
Carlos do Ivai ou no Rio Pa-
raná, em seus diversos Portos 
(Cristo Rei, eucalipto, São 
José, Primavera etc).

O peixe curimbá possui 
escamas e boca pequena. 
Suas escamas são prateadas 
e tamanho geralmente é em 
cerca de 80 cm. Embora há 
relatos de que foram encon-
trados curimbas com até cin-
co quilos.

Relativamente importan-
te no mercado comercial, o 
curimba é encontrado em 
supermercados com grande 
porte de venda e em comu-
nidades que apreciem o peixo 
como alimento e fonte susten-
tável.

O principal alimento do 
curimbá são os micro-orga-
nismos que vivem no fundo 
da lama (aí o nome conhecido 
para papa terra ao peixe). 

Pescando nos rios:
Muitos pescadores prefe-

rem pescar nos rios o curim-
bá. Neste caso, é necessário 
que se use um material sim-
ples para ir aos barrancos: va-
rinhas de bambu. 

O preparo deve ser feito 
com farinha de trigo sem que 
esteja muito mole ou dura e 
sim consistente.

Opte por uma linha que 
não seja grossa (muito gros-
sa). Deve ter no máximo 0,40 
mm por 50 cm (maior que a 
varinha).

Para o molinete, não é ne-
cessário equipamento pesado 
e sim de qualidade. A linha 
deve ter 0,30mm no carretel 
e um chicote com massa con-
sistente no chuveirinho de 
fundo. A técnica muito uti-
lizada nas represas que pos-
suem peixes curimbatás.

Iscas artificiais não irão 
fisgar o peixe,a menos que te-

nham enroscado nelas (o que 
é muito difícil).

Como a especie desse tipo 
de peixe anda em cardumes 
se pegar um e localizar o car-
dume você terá uma ótima 
pesca. 

Pescando nos Pesqueiros:
Outra opção de pesca são 

os pesqueiros. O ideal é utili-
zar equipamentos leves uma 
vez que não há adversidades 
como “galhadas” onde o peixe 
possa se esconder. 

Usando o chuveirinho de 
fundo é possível obter bons 
resultados juntamente com 
as massas preparadas que 
parecem “farofa”. Acrescente 
água na massinha para ficar 
melhor.

Nos pesqueiros os curim-
batás ficam na margem no 
final do dia e podem ser facil-

mente pegos neste caso com 
as varinhas de mão.

Para pescar o peixe curimba é necessário o uso 
de anzóis finos e pequenos, entre o numero de 

dois a oito, para que a fisgada seja fácil.

Divulgação

A contratação é imediata 
- Interessados Podem Ligar  
para  3033 6046 Ou com-
parecer na Sede Da Viapar, 
saída para Campo Mourão, 
Perto Do Aeroporto de Ma-
ringá.. 
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Es
pa

ço O debate sobre a redução 
da menoridade penal

Nova Esperança é sede dos 60º Jogos Escolares do Paraná

Desde a noite de segunda-
-feira, 20 de maio Nova 
Esperança está sediando 

os 60º Jogos Escolares do Paraná, 
uma realização do Governo do 
Estado do Paraná, Secretaria de 
Estado da Educação, Secretaria 
de Estado do Esporte - Núcleo 
Regional de Educação de Parana-
vaí em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Nova Esperança 
através da Secretaria Municipal 
de Educação.

Com as dependências do Gi-
násio de Esportes “Capelão” total-
mente lotadas, a abertura dos Jo-
gos aconteceu num clima festivo 
com apresentações artísticas de 
escolas de danças. Academias e de 
igrejas de Nova Esperança, onde 
os mais de 1.800 atletas dos muni-
cípios de: Alto Paraná, Amaporã, 
Cruzeiro do sul, Guairaçá, Inajá, 
Itaguajé, Jardim Olinda, Mirador, 
Nova Aliança do Ivaí, Paraíso do 
Norte, Paranacity, Paranapoema, 
Paranavaí, Santa Inês, Santo Anto-
nio do Caiuá, São João do Caiuá, 
Tamboara, Terra Rica, Uniflor e a 
cidade sede de Nova Esperança, 
puderam se confraternizar, num 
clima de muita descontração com 
a apresentação da Banda Ômega 3 
de Maringá.

Durante a abertura o prefeito 
anfitrião Gerson Zanusso, recep-
cionou os demais prefeitos e au-
toridades visitantes dando as boas 
vindas e se dirigindo aos alunos 
falou “Sejam bem-vindos à nossa 
querida cidade de Nova Esperan-
ça, cidade hospitaleira que sabe re-
ceber com carinho e atenção seus 
visitantes, portanto de hoje dia 20 
a dia 26 Nova Esperança passa a 
ser a casa de vocês”, afirmou com 
muita alegria o prefeito da cidade 
sede dos 60º Jogos Escolares do 
Paraná.

Fotos: Osvaldo Vidual

RADADE amplia 
parque de bordados

Como parte das 
comemorações 
dos 20 anos da 

marca, a Radade Rodeo 
está ampliando o parque 
de bordados da empresa.

Com a aquisição de 
uma nova máquina Ba-
rudan, a Radade investe 
na melhora da produção 
sempre primando pela 
qualidade.

A Radade, empresa 

criada pelo ímpeto do em-
presário Pedro Radade com-
pletará em 2014, vinte anos 
de fundação, levando o nome 
de Nova Esperança para o 
Brasil e exterior. Atualmen-
te gera 120 empregos diretos 
e indiretos e possui facções 
nas cidades de Atalaia, Alto 
Paraná, Paranavaí e São Jor-
ge do Ivaí.

No que tange à imputabili-
dade, ou seja, o conjunto 
de condições pessoais 

que nos concede a capacidade de 
ser juridicamente culpados pela 
prática de um fato punível, o Có-
digo Penal Brasileiro (Decreto-
-lei 2.848/40) adotou o critério 
puramente biológico, estabele-

cendo que o menor de 18 anos é 
plenamente inimputável. Vale di-
zer, considera-o sem condições de 
compreender o caráter ilícito do 
ato que pratica e sem maturidade 
mental e emocional completa.

A própria Constituição Fe-
deral de 1988, elaborada por re-
presentantes do povo brasileiro 
reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte, expressamente, esta-
beleceu que são plenamente inim-
putáveis os menores de dezoito 
anos, sujeitos às normas da legis-
lação especial.

Apesar da tendência mundial 
na redução da maioridade penal, 
o Brasil mantém essa fronteira 
fixada nos 18 anos, sendo que 
qualquer alteração, nesse particu-
lar, importa em alteração de texto 
constitucional, com observância 
dos procedimentos formais perti-
nentes.

O alto índice de criminalidade, 
especialmente o aumento incon-
trolável da criminalidade juvenil – 
crimes cometidos por adolescen-
tes e crianças - após a ocorrência 
de um evento de grande repercus-
são, envolvendo menores de idade, 

como agentes, ante a sensação de 
impunidade que paira, o tema da 
redução da idade do inimputável 
volta a ser destaque.

Há bases sólidas para ambos 
os posicionamentos, não preten-
dendo, neste artigo, esgotá-los 
ou debatê-los, mas relacioná-los, 
exemplificadamente: a)- a favor da 
redução (adolescente de 16 anos 
já tem condições de identificar o 
certo do errado, sendo pessoas 
muito bem informadas, pela agi-
lidade das trocas, inclusive pelas 
redes sociais; se tem condições de 
escolher seu representante, pelo 
voto, porque não pode responder 
criminalmente por seus atos); b)- 
contrários a redução (não haverá 
redução da violência/criminali-
dade, já que o debate está focado 
nos efeitos e não nas causas - de-
sigualdade social, exclusão social, 
impunidade, falhas na educação 
familiar/escolar, em especial no 
que tange aos valores e comporta-
mento ético; agravamento do caó-
tico sistema penitenciário).

Importa salientar que os me-
nores infratores, quando pratica-
rem um ato descrito como crime 

ou contravenção penal, estão su-
jeitos às medidas sócio-educativas 
e aos procedimentos definidos no 
ECA – Estatuto da Criança e do 
Adolescente, não ficando sem pu-
nição por seus atos.

Na cidade de São Paulo, con-
soante pesquisa da Datafolha, 

Lizete Andreis Sebben
Desembargadora TJRS

realizada em abril-2013, 93% dos 
entrevistados, de um total de 600 
perquiridos, concorda com a redu-
ção da menoridade penal para 16 
anos. A afirmação pela redução da 
idade diz respeito a qualquer tipo 
de crime, conforme resposta de 
72% dos questionados. Segundo 
a mesma pesquisa, só 52% acredi-
tam que a redução da maioridade 
penal implicaria na melhoria dos 
índices de criminalidade.

Embasada nessa pesquisa rea-
lizada na capital paulistana, ques-

tiono o seguinte: se quase 100 
% (93%) aprovam a redução da 
menoridade penal para 16 anos, 
por que somente a metade desses 
(52%) acredita que essa prática 
reduziria os índices de criminali-
dade? A resposta é que, de fato, a 
redução da idade penal não seria 
a solução para a melhora nos ín-
dices de criminalidade que, sob a 
minha ótica, estaria centrada no 
olhar atento à saúde, à educação, 
às estruturas básicas estatais, como 
exemplos.
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Bilbatson de 
Godoy Bueno, 

proprietário da 
NOVACLEAN 
Lavanderia, à 

praça Marechal 
Arthur da Costa 

e Silva, 154, 
Fone 3252-3836

Prefeito de Santo 
Antônio do Caiuá - 
José Alves Almeida

A Primeira Dama do 
município de Alto Paraná, 
Madalena Golemba 
aniversariou na última sexta-
feira, 17 de maio, recebendo 
inúmeras felicitações de 
familiares e amigos

Osvaldo Vidual

José Antônio Costa


