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Eduardo Pasquini com o Governador do Estado Beto Richa

Paraná avalia que pacote federal
vai estimular a atração de indústrias

O pacote de incentivos

anunciado nesta terça-fei-

ra (3) pelo governo federal

para aumentar a competi-

tividade das empresas bra-

sileiras terá reflexos posi-

tivos no programa Paraná

Competitivo, que garante

benefícios ao setor privado

em troca da geração de em-

prego e renda. A afirmação

é do secretário da Indús-

tria, Comércio e Assuntos

do Mercosul, Ricardo Bar-

ros. "As medidas vão dar vi-

abilidade econômica para

uma série de setores que es-

tavam saindo do Brasil ou

que estavam sendo substi-

tuídos por importados",

afirmou Barros. PÁG. 4

Defesa de Demóstenes deve
pedir anulação de escutas

após o feriado - PÁG. 2

Grand Siena é
lançado em grande
estilo pela Fiat Fipal

Paranavaí - PÁG. 5

TSE indefere
pretensões de
juízes federais

PÁG. 2

Fluxo nas rodovias deve aumentar

entre 20% e 50% em Maringá e região
O fluxo nas
rodovias de
Maringá e região
deve aumentar
entre 20% e 50%
no feriadão de
Páscoa, segundo
previsões da
Polícia Rodoviária
Estadual (PRE),
da Polícia
Rodoviária
Federal (PRF) e da
Concessionária
Viapar. PÁG. 4

DIVULGAÇÃO

CERNE obtém declaração de
Utilidade Pública Estadual

Através da iniciativa do Deputado Estadual Evandro Júnior (PSDB) o CERNE -
Centro Educacional de Restauração Nova Esperança, recebeu a Declaração de
Utilidade Pública Estadual, promulgada com a Lei nº 17.080 de 23 de Janei-
ro de 2012. O apoio do Deputado foi importante também para que o CERNE
obtivesse o financiamento de dois importantes projetos. PÁG. 3

O diretório estadual do PSDB decidiu intervir na executiva municipal de Nova
Esperança, para garantir a indicação do empresário Eduardo Pasquini (foto), como
candidato a prefeito nas próximas eleições. A decisão foi tomada  segunda-feira
(02) em Curitiba. Pasquini, empresário do setor de fecularia que coordenou a
campanha do governador Beto Richa, era vice-presidente do partido. O vereador
Décimo Caetano presidia o PSDB, partido que no ano passado filiou o zootecnista
Edgar Moser Junior, vice-prefeito de Nova Esperança, que era filiado ao PMDB.
(Com Informações do Blog do Rigon). Na próxima edição deste Jornal, maiores de-
talhes desta intervenção que está mexendo com a política na cidade.

ARQUIVO



Defesa de Demóstenes deve pedir
anulação de escutas após o feriado
O

 advogado de Demós-
tenes Torres (ex-
DEM-GO), Antonio

Carlos de Almeida Castro,
o Kakay, afirmou nesta ter-
ça-feira (3) que deverá pre-
parar até a próxima segun-
da (9) um pedido no Su-
premo Tribunal Federal
para anular a validade de
gravações de diálogos en-
tre o senador e o contra-
ventor Carlinhos Cachoei-
ra que poderiam ser usa-
das como provas contra o
parlamentar.

O ministro do STF, Ri-
cardo Lewandowski, auto-
rizou a abertura de inqué-
rito para investigar supos-
to envolvimento do sena-
dor com Cachoeira, preso
em fevereiro por suspeita

de chefiar esquema de jogo
ilegal em Goiás. Foi deter-
minada a quebra do sigilo
bancário de Demóstenes
pelo período de dois anos.

Interceptações telefôni-
cas da PF mostram que
Demóstenes tentou ajudar
o bicheiro no Congresso e
junto ao governo. O advo-
gado argumenta, no entan-
to, que as escutas deveriam
ter sido autorizadas previ-
amente pelo STF, já que o
senador possui o chamado
foro privilegiado.

Os juízes de Goiás sabi-
am deliberadamente que
as ligações estavam sendo
gravadas sem autorização
do STF. A competência do
STF foi usurpada", disse
Kakay ao chegar ao aparta-

mento de Demóstenes. Ele
disse que passará o fim de
semana analisando o in-
quérito da PF que contém
as gravações.

Nesta terça, o senador
pediu o desligamento do
partido após a abertura de
processo disciplinar da
legenda. Kakay disse que
saída foi positiva. "Para
nós, a saída do Demóste-
nes do DEM foi positiva,
porque já havia pressão
por parte do partido", dis-
se o advogado. Ele afirmou
que a saída do DEM não
interfere na defesa junto
ao STF. "Juridicamente, a
saída do DEM não interfe-
re em nada e o processo de
defesa continua o mesmo".
G1.com

Fluxo nas rodovias deve aumentar
entre 20% e 50% em Maringá e região
O fluxo nas rodovias de

Maringá e região deve au-
mentar entre 20% e 50%
no feriadão de Páscoa, se-
gundo previsões da Polícia
Rodoviária Estadual
(PRE), da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) e da
Concessionária Viapar.

Para monitorar o movi-
mento mais intenso, a PRE
e a PRF vão realizar, res-
pectivamente, a Operação
Páscoa e a Operação Sema-
na Santa, provavelmente a
partir das 18 horas desta
quarta-feira (4) – o horário
ainda será confirmado pe-
las duas corporações.

Entre os 546,5 quilôme-
tros de rodovias estaduais
e federais administradas

pela Viapar nas regiões
Norte, Noroeste e Oeste do
Paraná, a BR-376 é a que
deve receber o maior nú-
mero de veículos.

“O tráfego deve se inten-
sificar já na quinta-feira (5)
após as 16 horas, porém o

maior movimento deve ser
registrado no domingo (8),
a partir das 16 horas”, co-
mentou o coordenador do
Centro de Controle e Ope-
rações (CCO) da Viapar,
Gesivaldo Amâncio Primo.

2011

No ano passado, a PRE
registrou 58 acidentes, 61
feridos e três mortes du-
rante a operação realizada
no feriadão de Páscoa - que
contou com um dia a mais,
o Dia de Tiradentes.

A PRF informou apenas
os números estaduais da
operação realizada no ano
passado. Foram 418 aci-
dentes, 242 feridos e 12
mortes.

A PRE recomendou que
os motoristas não dirijam
após consumir de bebida
alcoólica, que respeitem as
sinalizações da rodovia,
que mantenham a veloci-
dade limite e que verifi-
quem o veículo antes de
viajarem. Gazeta Maringá

Os ministros do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) in-
deferiram ontem (2), por
maioria, pedido de cinco
associações ligadas a juí-
zes federais que pretendi-
am incluir essa categoria
no exercício da jurisdição
eleitoral de primeiro grau
nas zonas eleitorais. As as-
sociações pediam a altera-
ção da Resolução do TSE
21.009/2002, segundo a
qual “a jurisdição em cada
uma das zonas eleitorais
em que houver mais de
uma vara será exercida,
pelo período de dois anos,
por juiz de Direito da res-
pectiva Comarca, em efe-
tivo exercício”.

As associações argu-
mentaram que a Justiça
Eleitoral é um segmento
especializado da Justiça
da União e os juízes elei-
torais de primeiro grau são
recrutados entre os juízes
de Direito da Justiça Co-
mum dos Estados, de acor-
do com o que determina o
Código Eleitoral. No entan-
to, segundo elas, a Consti-
tuição não contemplaria
em nenhum momento essa
referência, de modo a re-
servar, em caráter exclusi-
vo, a função eleitoral aos
juízes de direito estaduais.

“Ao contrário, o regime
constitucional superveni-
ente ao Código Eleitoral
tanto dispôs que a Justiça
Eleitoral integra o Poder Ju-
diciário da União quanto a
expressão juízes de Direi-

TSE indefere pretensões

de juízes federais
to, em razão dessa circuns-
tância, pode e deve ser re-
lida como referente a juí-
zes eleitorais”, afirmam.

Voto do relator
Relator do processo, o

ministro Gilson Dipp afir-
mou, no voto condutor, que
é respeitável o argumento
do pedido de que a Justiça
Eleitoral integra e exerce
jurisdição federal própria,
sendo seus servidores, sua
organização, recursos,
bens e serviços tipicamen-
te federais.

“Também pareceria in-
disputável a todos os títu-
los, como sustentam as re-
querentes e o reafirma a
manifestação da Procura-
doria-Geral Eleitoral, que a
interpretação a que se sub-
metem as instituições e nor-
mativos referentes ao regi-
me e funcionamento da
Justiça Eleitoral é predo-
minantemente o interesse
e os princípios do Poder Ju-
diciário Federal”, disse.

A controvérsia, no enten-
der do relator, estaria limi-
tada ao sentido e alcance
da expressão “juízes de
direito” constante do arti-
go 32 do Código Eleitoral,
de 1965. No entanto, afir-
mou em outro trecho de
sua decisão, “ocorre que o
texto constitucional em vi-
gor, a despeito disso, expõe
regra que menciona expli-
citamente juízes de Direi-
to como representativos da
Justiça Estadual Comum”.

Nesta semana, o YouTu-
be anunciou que firmou
uma parceria com a Para-
mount Pictures. Assim, o
conhecido site de vídeos
online da internet passa-
rá a oferecer quase 500
títulos da Paramount
para locação, entre os
quais estão "Hugo Ca-
bret" e "O Poderoso Che-
fão".

Segundo a Reuters Bra-
sil, o YouTube e a Viacom,
controladora da Para-

YouTube anuncia parceria com a Paramount e
passa a oferecer locação de quase 500 filmes

o YouTube passe a ter acor-
dos com cinco dos seis
grandes estúdios de cine-
ma e com dez estúdios in-
dependentes. Os usuários
podem alugar os títulos
disponíveis por 24 a 48
horas a preços que variam
de US$ 2,99 a US$ 3,99.

Os filmes da Paramout
poderão ser alugados nas
próximas semanas, mas,
por enquanto, apenas nos
Estados Unidos e no Ca-
nadá.  uol.com.br

mount, possuem uma an-
tiga disputa judicial. A
Viacom pede US$ 1 bilhão
de indenização ao Youtu-

be por este ter suposta-
mente violado direitos au-
torais.

A parceria faz com que

Sem dúvidas, a missão
de andar debaixo de um
“teto” de ovos de Páscoa
nos supermercados ou dar
de cara com vitrines lota-
das com chocolates de di-
ferentes tipos não é nada
fácil. Não há quem não
encha os olhos nesta épo-
ca de Páscoa e queira ex-
perimentar as mais dife-
rentes opções. Para os
“chegados” a esta delícia,
fiquem à vontade para co-
mer, porque ele traz vári-

Chocolate emagrece, retarda o envelhecimento,
mas pode se tornar vilão da saúde

os benefícios à saúde. Mas
cuidado, o chocolate tam-
bém poderá se tornar um
vilão.

O chocolate ajuda a re-
tardar o envelhecimento,
já que contem uma sus-
tância antioxidante.
Além disso, ele tem cafe-
ína, que ajuda na rapidez
de raciocínio. O chocola-
te também tem substân-
cias que aceleram o me-
tabolismo, por isso, aju-
da no emagrecimento,

além de baixar o coleste-
rol, já que tem elementos
que colaboram na queima
de gordura.

Apesar de toda a lista de
benefícios, há um simples
“porém”, de acordo com a
nutricionista e autora do
livro Chocolate – Energia
e Saúde, Rosana Farah. Se-
gundo ela, o recomendável
é comer o chocolate amar-
go, já que este tipo é o que
tem mais cacau e é o que
faz bem à saúde.

Os demais [ao leite e
branco] têm uma quanti-
dade de gordura muito
grande. Pior deles é cho-
colate branco que é o que
tem menos cacau e mais
gordura. A quantidade
também precisa ser con-
trolada. No máximo 30 g
por dia, mais ou menos três
quadradinhos. Mas tudo
depende da pessoa. Se ela
tem problema de peso,
pressão, não pode comer
todos os dias. R7.com
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ENTRELINHAS
***Voando, voando e voando.  Assim está a maratonista novaesperancense Emília Ribei-

ro do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá que, na meia maratona Internacional de
Florianópolis, SC,  realizada no dia 25 de março último, percorreu 21 kms. em
1hora51minutos, ficando em terceiro lugar em sua categoria. Pelo excelente tempo, Emilia
foi convidada a participar da equipe de Florianópolis  na Prova Volta da Ilha, que serão 160
kms., sendo que cada atleta percorrerá 16 ks. “ No pódio, Emília disse a imprensa que está
muito feliz pelos resultados  que vem obtendo  e se encontra no melhor momento  em suas
corridas de rua”. Agradeceu ao povo de Florianópolis pelos aplausos.. Parabéns Emília!***
“Cada pedra do caminho sabe o tanto que trabalhei para estar aqui. Cada curva, cada
atoleiro que já passei, cada animal que já botei minhas mãos para tentar curar e salvar,
sabe o coração que eu tenho, a coragem, a fé e a humildade que tenho na luta da vida”.
(Veterinário Rafael Cordeiro, o Fael, vencedor do BBB12).

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

OPINIÃO DO BLOG

Eduardo Pasquini é o
pré-candidato a prefeito
pelo PSDB

Em reunião da Executiva
Estadual  do PSDB realizada
segunda feira última, 02 de
abril, em Curitiba, foi indi-
cado o nome de Eduardo Pas-
quini  como  pré-candidato
do partido a prefeito de Nova
Esperança para as  eleições
de outubro próximo.  O as-
sunto vinha se arrastando
em conseqüência de Júnior
Moser, oriundo do PMDB,
também pleitear a sua can-
didatura pelo mesmo parti-
do. Deu a lógica pois Pasqui-
ni  arregaçou as mangas na
eleição de Beto Richa en-
quanto Júnior Moser traba-
lhou  para o candidato der-
rotado Osmar Dias.   Resta
saber como ficará a situação
do vereador Décimo Caeta-
no e do Secretário de Indús-
tria e Comércio Eurides Fer-
nandes, ambos do PSDB, que
trabalharam abertamente
(inclusive com aposta) con-
tra Eduardo Pasquini.  Por
uma questão de moral e éti-
ca, por não terem condições
de estarem no mesmo palan-
que de Pasquini, você acha
que Décimo Caetano e Euri-
des Fernandes, deveriam
abandonar as suas candida-
turas a vereador pelo parti-
do? Faça seus comentários
sobre este assunto para o blog
na internet.

Bacalhoada, o
prato da Semana
Santa e de sempre
Prato tradicional da cozi-

nha portuguesa, ganha des-
taque entre os brasileiros no
cardápio durante a celebra-

ção da Páscoa, data em que
muitas pessoas não comem a
carne vermelha.  Seja em um
almoço executivo ou em ban-
quete familiar, o bacalhau
norueguês, considerado um
dos melhores do mundo, está
lá presente. Geralmente, fei-
to com batatas, cebola, pi-
mentão, ovo e azeitonas e
muito azeite, o prato de ba-
calhau ocupa o centro de nos-
sas mesas, não somente na
Semana Santa, mas em toda
a reunião familiar que se exi-
ge uma bacalhoada, quase
sempre acompanhado de um
vinho branco. Os pastéis e
bolinhos de bacalhau tam-
bém são muito consumidos
no ano.  O famoso bacalhau
do Porto, que vem da Norue-
ga, recebe esse nome porque
é lá na cidade portuguesa
que se realiza a salga e se-
cagem do peixe, que permi-
te a sua exportação sem es-
tragar. Para salgar um ba-
calhau, ele é colocado pri-
meiramente em salmoura,
depois em tanques de salga
por quatro semanas. Seca-
do posteriormente em câma-
ras frias, está pronto para
ser embalado e exportado.
Cuidado com as imitações.
Para a saúde, o bacalhau
possui alto teor de proteína,
ômega três e é rico em fer-
ro, zinco e vitamina E. Não
deve ser consumido frito,
pois elevará o seu teor de
gordura, assim como muito
cuidado para quem for hi-
pertenso, tirando o máximo
de sal do peixe que exige co-
nhecimento como realizá-lo.
Que tal, já está com água na
boca de vontade de comer
uma bacalhoada? Veja neste
blog, na internet, uma recei-

ta de bacalhoada por Emília Ri-
beiro Arruda de Oliveira.

Empresa aérea
Gol em crise
Em virtude de ter contabili-

zado um prejuízo de cerca de
R$700 milhões em 2011, o pre-
sidente da empresa Constanti-
no de Oliveira Jr. comunicou
que estão sendo eliminados en-
tre 80 e 100 vôos diários, o equi-
valente a 8% dos vôos diários
da Gol e Webjet.  Mais de du-
zentos funcionários deixarão a
empresa, incluindo pilotos, co-
pilotos, comissário de bordo e
funcionários em terra. Cerca de
131 funcionários já foram de-
mitidos, reduzindo bastante a
malha viária da empresa. Mui-
to choro e tristeza na despedida
de funcionários demitidos.
Como se diz na gíria popular: “
a Gol deu um passo maior que
o permitido pelas pernas”. Está
no bico do urubu! Como é que
ficam as pessoas que compra-
ram passagens antecipadamen-
te?

“De tanto ver triunfar as nu-
lidades, de tanto ver prosperar
a desonra, de tanto ver crescer
a  injustiça, de tanto ver agi-
gantarem-se os poderes nas
mãos dos maus, o homem che-
ga a desanimar da virtude, a rir-
se da honra,  a ter vergonha de
ser honesto”. ( Rui Barbosa )

COISAS DO COTIDIANO
• O Administrador do Hos-

pital Municipal Xandy Zacari-
as afirmou para esta coluna
que até o dia 12 de abril próxi-
mo, o RX do Hospital estará em
funcionamento a todo o vapor.
Acreditamos no seu trabalho e
em suas palavras;

• Batalha campal entre pal-
meirenses e corintianos seis ho-
ras antes do clássico, acabou
com a morte de dois torcedores.
A batalha, agendada pela inter-
net na semana anterior, mostra
como é difícil acabar  com as
gangues do futebol;

• Com 92% das preferências
do público, o veterinário Fael
Cordeiro, 25 anos, levou o prê-
mio de R$ 1,5milhão para casa.

Humildade, atitudes honestas,
valores positivos e de mãos
limpas, assim Fael venceu 12º
BBB;

• Principio da Reciprocida-
de: País que tratar mal o turis-
ta brasileiro vai sofrer a mes-
ma penalidade em nosso terri-
tório, de acordo com a nova
lei em vigor;

• Sem merecer, o meu time,
o Coritiba, é o novo líder do
Campeonato Paranaense. Falo
isto porque no jogo contra o
Londrina na semana passada,
o árbitro roubou escandalosa-
mente a favor do coxa, anu-
lando dois gols  legítimos do
time do interior. No final, o
Coritiba venceu por 1 x 0. O
Coxa é grande demais. Não pre-
cisa desse tipo de ajuda para
ser campeão;

• Feliz Páscoa a todos os
amigos e leitores deste blog.

Igreja x Estado
A Revista Isto É, número

2212, de 4 de abril de 2012,
trouxe uma reportagem inte-
ressante sobre o debate pela
sociedade da imposição da re-
ligião cristã em escolas públi-
cas e tribunais e a intolerân-
cia às crenças minoritárias.
Esse assunto é tão antigo e
complexo que em 1.889 quan-
do os republicanos acabaram
com a monarquia no Brasil
pensaram que haviam separa-
do a religião do Estado, com a
sua nova constituição, tornan-
do o Brasil oficialmente laico.
Ledo engano. Ainda persiste no
país os crucifixos em escolas

públicas e salas de tribunais,
estudantes são obrigados a re-
zar antes das aulas, como em
Ilhéus, na Bahia,  e testemu-
nhas são obrigadas a  jurar
sobre a “Bíblia”.

Esse assunto tem que ser re-
visto  pelas autoridades com-
petentes pois não poderemos
ser unilateral.

Fernando Henrique
Cardoso e Lula
O encontro de Fernando

Henrique Cardoso (FHC) e
Lula recentemente no Hospi-
tal Sírio-Libanês  em São Pau-
lo, foi mais que um momento
de cortesia entre os ex-presi-
dentes. Entre gestos educados,
palavras amigas e amáveis, foi
uma demonstração do amadu-
recimento  das instituições bra-
sileiras. É uma imagem que
nós brasileiros nunca vamos
esquecer. Cada um ao seu
modo, foram capazes de dei-
xar uma herança positiva para
o país, FHC e Lula são dois dos
maiores políticos brasileiros de
qualquer época. O Brasil ga-
nhou muito com isso!

Congelado a
nomeação de servidor
O governo federal suspen-

deu a nomeação de servidores
aprovados em concurso públi-
co por mais alguns meses  para
que eles já ingressem no servi-
ço dentro do novo Regime Pre-
vidência Complementar do
Servidor Público, aprovado re-
centemente pelo Congresso.
Cerca de 1.469 servidores es-

tão nessa situação. Como se
sabe,  o novo regime de apo-
sentadoria do servidor fede-
ral vai igualar o seu teto
com o do INSS, acabando
com aquelas distorções sala-
riais.

Em  decadência,
Espanha pede
desculpas  ao Brasil
Depois que a presidente

Dilma Rousseff resolveu apli-
car a Lei da Reciprocidade
dificultando o máximo da
entrada de espanhóis no Bra-
sil, o Embaixador da Espa-
nha no Brasil, Manuel de La
Cámara, afirmou que a pe-
dido do governo espanhol,
fará uma reunião com as au-
toridades brasileiras no sen-
tido de dirimir  as exigênci-
as para turistas brasileiros e
espanhóis. “ A Espanha está
triste com essa decisão do
governo brasi8leiro”, afir-
mou o embaixador. Engraça-
do, quando eles estão ferran-
do a gente não havia triste-
za. A verdade é que a Espa-
nha atravessa um péssimo
momento econômico e ne-
cessita mais do que nunca
dos turistas brasileiros. Além
do mais, muitos técnicos es-
panhóis já estavam com em-
pregos garantidos por aqui e
tiveram que voltar a seu país.
Não sobrou outra alternati-
va a Espanha, a não ser pe-
dir desculpas. .Parabéns a
nossa presidente Dilma por
não dar moleza a quem quer
que seja!

A
través da iniciativa do
Deputado Estadual
Evandro Júnior (PSDB)

o CERNE - Centro Educaci-
onal de Restauração Nova
Esperança, recebeu a Decla-
ração de Utilidade Pública
Estadual, promulgada com
a Lei nº 17.080 de 23 de
Janeiro de 2012. O apoio
do Deputado foi importan-
te também para que o CER-
NE obtivesse o financia-
mento de dois importantes
projetos que irão benefici-
ar o município de Colora-
do com a aprovação de um
"Centro de Atendimento à
Criança e ao Adolescente -
Reintegração sócio-famili-
ar", com verbas no valor de
R$ 80.000 reais, para um
trabalho de contra-turno
com 40 crianças que rece-

NOVA ESPERANÇA

CERNE obtém declaração de
Utilidade Pública Estadual

Deputado Evandro Júnior com o presidente

do CERNE, Bilbatson Bueno

berão aulas de música, in-
glês, computação e forma-
ção de orquestra e coral
infantil. Este projeto rece-
berá instalações e parte da
mão-de-obra do município

de Colorado.
O gabinete do Deputado

Evandro Júnior, acompanhou
também o presidente do CER-
NE, Bilbatson Bueno em reu-
niões com o chefe de gabi-

nete da Secretaría da Famí-
lia e também com a chefe do
Departamento de Saúde
Mental da Secretaría Esta-
dual da Saúde, que irá apro-
var projeto de manutenção
do atendimento da Unidade
Masculina Adulto - CERNE
I, CASA DE RECUPERA-
ÇÃO.

O projeto de prevenção
para o combate as depen-
dências seria inicialmente
executado em Nova Espe-
rança, mas por falta de
apoio das autoridades lo-
cal, o projeto será execu-
tado no município de Co-
lorado, visto que a docu-
mentação exigida para a
implantação do mesmo, foi
prontamente deferida pelo
Conselho Municipal da As-
sistência Social de Colora-

do e também pelo Conse-
lho Municipal de Saúde
daquela cidade.

Os diretores do CERNE e
seu presidente, as famílias
que serão beneficiadas com
o projeto e a comunidade

O uso da repressão policial
para combater a violência es--tá
em descrédito no Brasil. Uma
pesquisa realizada pela Fede-
ração do Comércio do Estado
do Rio de Janeiro (Fecomércio)
indica que 33% da população
aposta em programas de pri-
meiro emprego para jovens
como a principal medida para
inibir a criminalidade. O índi-
ce supera os 24% da primeira
edição da pesquisa, em 2007.

O levantamento, realizado
com mil entrevistados de 70
cidades brasileiras, incluindo

Emprego é a melhor forma de
combater o crime, aponta pesquisa

nove regiões metropolitanas,
revela que para 71% dos en-
trevistados é preciso dar aten-
ção às condições de vida da
população para evitar que o
jovem se envolva no crime.
Isso passa por condições fa-
voráveis no setor de moradia,
saúde, educação e no empre-
go. Há cinco anos, 59% das
pessoas consultadas respon-
deram dessa forma.

A população também va-
loriza o lazer. Pelo menos 17%
dos entrevistados são a favor
da oferta de mais atividades

recreativas para crianças de 7 a
14 anos fora do horário esco-
lar. Na última pesquisa, o índi-
ce era de 14%.

Em relação à pesquisa ante-
rior, diminuiu de 39% para
28% o número de pessoas que
consideram mais importante
investir no aparato policial e em
leis mais severas. Por outro
lado, aumentou em cinco pon-
tos percentuais o número de
brasileiros que defendem me-
lhores salários e condições de
trabalho para os policiais. Ga-
zeta Maringá

em geral agradecem ao De-
putado Evandro pelo apoio
desta causa tão urgente nos
dias de hoje que é a conten-
ção do avanço das depen-
dências das drogas, que se
alastra por todo o país.

A OMS (Organização Mun-
dial da Saúde) alerta os países
para adoção de medidas que
garantam o envelhecimento
saudável da população. Esse
é o tema escolhido pela enti-
dade para o Dia Mundial da
Saúde, a ser celebrado no pró-
ximo sábado (7), e que marca
os 64 anos de fundação da
entidade.

O alerta da OMS decorre da
previsão de que, dentro de
poucos anos, pela primeira
vez, a população com mais de
60 anos de idade será maior
que a de crianças com menos

População com mais de 60 anos será maior
que a de crianças com menos de 5 anos

de 5 anos. Até 2050, 80% dos
idosos estarão vivendo em
países pobres ou em desenvol-
vimento.

De acordo com as recomen-
dações da OMS, as autorida-
des de saúde precisam conter
as doenças crônicas não trans-
missíveis que mais atacam os
idosos, como ataque cardíaco,
câncer, diabetes e doenças
pulmonares.

De acordo com a diretora-
geral da OMS, Margareth Chan,
as pessoas em países pobres
têm risco, quatro vezes mais
maior, de morrer ou sofrer al-

guma deficiência por causa de
uma doença crônica em com-
paração as que vivem em na-
ções ricas.

Chan observa que a maio-
ria das enfermidades relacio-
nadas à velhice pode ser pre-
venida ou submetida a trata-
mento de baixo custo. Exem-
plo disso é o controle da pres-
são sanguínea, fator de dimi-
nuição do risco de infarto. No
entanto, menos de 15% dos
idosos em países pobres e em
desenvolvimento adotam pro-
cedimentos para controlar a
pressão alta. R7.com
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Paraná avalia que pacote federal vai
estimular a atração de indústrias

joseantoniorc@ig.com.br

www.opiniao-zeh.blogspot.comOPINIÃO
José Antônio Costa

joseantoniorc@ig.com.br

www.opiniao-zeh.blogspot.com

Em reunião da executiva es-
tadual do PSDB realizada na
segunda-feira, 02 de abril em
Curitiba, esta, optou pela in-
tervenção por 12 votos contra
2, e de acordo com informações
do blog do jornalista Angelo Ri-
gon tal votação impossibilita-
ria qualquer tentativa de recur-
so. Com essa votação a executi-
va indicou o nome do industri-
al Eduardo Pasquini (PSDB)
para disputar as eleições para
prefeito em outubro pelo muni-
cípio de Nova Esperança.

Atualmente o PSDB de Nova
Esperança tem na presidência
a vereador Décimo Caetano, e
mesmo de maneira velada
existia um imbróglio dentro do
ninho tucano local desde o dia
15 de setembro de 2011, quan-
do o vice-prefeito Junior Moser,
até então PMDB, filiou-se ao
partido do governador Beto
Richa, tendo o apoio da maio-
ria dos correligionários locais
e do presidente do partido, ve-
reador Décimo Caetano. Cer-
to é que Moser teria sua candi-
datura garantida dentro do
PMDB, porém alguns acredi-
tam que sua filiação foi uma
estratégia política pelo fato de
querer neutralizar a possível
candidatura de Eduardo Pas-
quini ao Paço Municipal.

É evidente que tanto Moser
quanto Pasquini são nomes for-
tes e tem potencial para fazer
o melhor por Nova Esperança.
Acredita-se que agora o pri-
meiro passo é a dissolução do
diretório municipal do PSDB
com a intervenção da executi-
va estadual a qual referenda-
ria o nome do industrial Eduar-
do Pasquini como candidato
do PSDB na disputa ao execu-
tivo de Nova Esperança. Parti-
dos como: PR, PSD, DEM, PSB,
PSL, declararam em reunião

Eduardo Pasquini é indicado pelo
PSDB como candidato a prefeitura de
Nova Esperança! Candidatura única?

acontecida na Amidos Pasqui-
ni em 24 de janeiro deste ano
apoio ao nome de Pasquini.
Resta saber se os demais par-
tidos que atualmente formam
o bloco de oposição como PPS
(Moacir Olivatti), PT (Paulo
Lucas), PSDC (Rafael Kreling),
PHS (Cosmo de Castro), PP (Pe-
dro Radade), dentre outros di-
recionariam seu apoio a Pas-
quini ou tentariam lançar um
nome dentre estes do grupo, já
que Paulo Lucas (PT) e Moacir
Olivatti (PPS) já são declara-
dos candidatos, porém a polí-
tica para se ter resultados po-
sitivos é preciso seguir a regra
básica da matemática: é pre-
ciso somar, agregar pessoas,
formar grupo. Há ainda o PTB
de Odair Teodoro e o PSC que
é presidido por Márcio Brasi-
nha definirem a quem indica-
riam seu apoio ou mesmo uma
eventual candidatura.

 Outro detalhe é o impor-
tante apoio da prefeita Maly
Benatti (PMDB). Qual seria o
seu candidato diante do qua-
dro político local? Já que a si-
tuação ficou sem nenhuma
candidatura definida com a
não indicação da estadual do
nome de Junior Moser à suces-
são de prefeita Maly. O PMDB
montaria uma chapa para
concorrer a eleição? Ou esta-
mos na iminência de uma
candidatura única em Nova
Esperança! Difícil imaginar
pois o PMDB tem nomes como
Silvio Chaves, Dulce Moser e
Oswaldo Pádua.

Como em política tudo é
possível, vamos aguardar com
expectativa os próximos capí-
tulos, pois com certeza a defi-
nição ocorrerá apenas nas
convenções de junho, até lá fi-
caremos apenas conjecturan-
do possíveis alianças.

O pacote de incentivos anunciado na terça-feira (3) pelo
governo federal para aumentar a competitividade das

empresas brasileiras terá reflexos positivos no programa
Paraná Competitivo, que garante benefícios ao setor privado

em troca da geração de emprego e renda

O
 pacote de incentivos
anunciado nesta ter-
ça-feira (3) pelo go-

verno federal para aumen-
tar a competitividade das
empresas brasileiras terá
reflexos positivos no pro-
grama Paraná Competiti-
vo, que garante benefícios
ao setor privado em troca
da geração de emprego e
renda. A afirmação é do se-
cretário da Indústria, Co-
mércio e Assuntos do Mer-
cosul, Ricardo Barros.

"As medidas vão dar vi-
abilidade econômica para
uma série de setores que
estavam saindo do Brasil
ou que estavam sendo
substituídos por importa-
dos", afirmou Barros.
"Creio que vamos ter refle-
xos imediatos na decisão
de empresários de ampli-
ar as indústrias que já
existem no Brasil e até
mesmo de trazer parques
industriais instalados no
exterior, especialmente do
setor automotivo", acres-
centou.

O secretário da Fazenda,
Luiz Carlos Hauly, tam-
bém aprovou as iniciativas
do plano Brasil Maior,
mas defendeu uma refor-
ma tributária mais abran-
gente como solução para
assegurar o desenvolvi-
mento do setor produtivo
brasileiro. De acordo com
ele, é preciso eliminar a
tributação sobre ativos fi-
xos como máquinas e equi-
pamentos, que são inves-
timentos. “Com isso a in-
dústria nacional ganha
competitividade”.

Segundo Hauly, o go-
verno federal apresentou
neste momento uma boa
proposta para apoiar a in-
dústria. “O ponto central
é que as medidas vão aju-
dar nossas empresas em
relação à concorrência
com os produtos asiáti-
cos”, disse. Ele destacou
que a indústria do Paraná
vem crescendo acima da
média nacional e também
poderá se fortalecer. “Po-
deremos manter o cresci-
mento da indústria e isso
ajuda todos os setores da
nossa economia”, disse.

Desde fevereiro do ano
passado, o programa Para-
ná Competitivo já atraiu
cerca de R$ 16 bilhões em
investimentos industriais.

GILSON ABREU

“O pacote anunciado pelo
governo federal é mais um
passo que o Brasil dá para
favorecer a geração de em-
pregos e o fortalecimento
das nossas empresas”, dis-
se Barros.

Entre as medidas anun-
ciadas estão a ampliação
do processo de desonera-
ção da folha de pagamen-
to das empresas, o aumen-
to da oferta de crédito para
o setor produtivo e o lan-
çamento de um novo regi-
me automotivo que esti-
mule investimentos no
Brasil e a produção de pe-
las nacionais.

Quinze setores serão be-
neficiados com as desone-
rações da folha de paga-

mento. A estimativa é de
que a desoneração total
anual seja de R$ 7,2 bi-
lhões. Para este ano, no
entanto, o montante será
R$ 4,9 bilhões, pois as
medidas passam a vigorar
a partir de julho.

Os setores beneficiados
são os seguintes: têxtil, con-
fecções, calçados e couro,
móveis, plástico, material
elétrico, autopeças, ônibus,
naval, aéreo, bens de capi-
tal, mecânica, hotelaria, tec-
nologia de informação e co-
municação, equipamentos
para call center e design
house (chips).

PRIORIDADE NACIO-

NAL – O governo federal
também estabeleceu prio-

ridade para a aquisição de
bens e serviços nacionais
com margem de preferên-
cia de 8 % até 25% sobre
os produtos importados
nas compras governamen-
tais. Ou seja: o importado
poderá custar até mais ba-
rato, mas, ainda assim, não
será adquirido se a dife-
rença estiver dentro dessa
margem.

Para defender o merca-
do interno para o produto
local, o governo também
anunciou medidas de de-
fesa comercial, entre elas
o aumento do PIS e da
Contribuição para Finan-
ciamento da Seguridade
Social (Cofins) sobre os
importados – que corres-
ponderá à alíquota sobre o
faturamento.

O governo federal anun-
ciou ainda o aporte de R$
45 bilhões do Tesouro Na-
cional para o Banco Naci-
onal de Desenvolvimento
Social e Econômico (BN-
DES) destinar mais recur-
sos ao setor produtivo, in-
cluindo o Programa de
Sustentação do Investi-
mento (PSI), com foco na
inovação. "Não são medi-
das protecionistas. São
medidas acertadas que cri-
am uma concorrência legal
entre quem produz e quem
importa", avaliou Ricardo
Barros. AENotícias
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PARA VOCÊ MEDITAR...

Este é um convite à
adoração. É difícil to-
mar, neste salmo, um
verso separado dos de-
mais. Spurgeon definia
este salmo como “indivi-
sível”. Eu tomei o verso
treze para a meditação.

O salmista convoca to-
das as criaturas para
louvar o nome de Deus.
Na cultura hebraica, o
nome de uma pessoa ex-
pressava o seu caráter.
Para referir-se a Deus, os
hebreus utilizavam pelo
menos cinco nomes. Eles
expressavam Sua mise-
ricórdia, justiça, poder e
soberania.

Enquanto a maioria
das pessoas usa o poder
para destruir e subjugar,
o Senhor o usa para
amar e administrar jus-
tiça. Só um ser humano
transformado pela gra-
ça de Cristo é capaz de
colocar o poder a servi-
ço da justiça.

O nome de Deus é ex-
celso porque o Seu cará-
ter é excelso. O salmista
fala da grandeza de
Deus. “A Sua majestade
é acima da Terra e do
céu”, conclui.

Reconhecer a grande-
za de Deus é garantia de
equilíbrio para a criatu-
ra. A humanidade vive
hoje preocupada com o
equilíbrio ecológico. Se-
gundo a ecologia, a na-
tureza deve ser conserva-

A NECESSIDADE DE LOUVOR
Louvem o nome do Senhor, porque só o

Seu nome é excelso; a Sua majestade é acima

da Terra e do céu. Sal. 148:13.

da para manter o equi-
líbrio da vida. O homem
parece ignorar que o
equilíbrio ecológico de-
pende do equilíbrio cos-
mológico.

O princípio ecológico
nasce do cosmológico. O
princípio estabelece que,
no Universo, cada ser
deve ser preservado em
seu devido lugar. O que
acontece com o homem?
Tenta tirar Deus do Seu
lugar de supremo Cria-
dor do Universo.

Isto não afeta a Deus;
Ele continua sendo
Deus. Afeta a criatura.
Sem Deus, o homem se
desintegra, agride a si
mesmo, à natureza, ao
ambiente em que vive,
aos seres amados, enfim.

Que equilíbrio ecoló-
gico pode se esperar de
uma humanidade dese-
quilibrada interiormen-
te? Eis a razão por que
o salmista conclama to-
das as criaturas a ado-
rar a Deus. Adorá-Lo é
reconhecê-Lo. “Acima
da Terra e do céu.” Fa-
zer isto é garantir a pró-
pria existência.

Faça de hoje um dia
de adoração. Siga o
conselho de Davi. “Lou-
vem o nome do Senhor,
porque só o Seu nome é
excelso; a Sua majesta-
de é acima da Terra e do
céu.”

Pr. Alejandro Bullón

Polícia fecha distribuidora que vendia
produtos de alisamento falsificados

Banco do Brasil aumenta limite de crédito em R$ 43,1 bi
Além da redução dos juros

a partir da próxima semana, o
Banco do Brasil (BB) também
anunciou nesta terça-feira au-
mento dos limites de crédito
dos clientes pessoa física (PF)
e micro e pequenas empresas
(MPE). Ao todo, a instituição
financeira estatal vai oferecer
R$ 43,1 bilhões adicionais em
crédito.

O aumento do limite de cré-
dito beneficiará as micro e pe-
quenas empresas em R$ 26,8
bilhões. Já o segmento de pes-
soa física contará com reforço
de R$ 16,3 bilhões nos em-
préstimos e financiamentos.
Em nota distribuída à impren-
sa, o BB afirma que as medidas
"são resultado da combinação
inovadora da metodologia de
análise de risco, que prioriza
bons pagadores, com a propen-
são ao consumo da sociedade".
O pacote de redução do juro e

aumento dos limites de crédito
dos consumidores foi batizado
de "Bom pra todos" pelo BB.

"Com o Bom pra todos va-
mos reduzir os spreads, au-
mentar a oferta de crédito, es-
timular o uso consciente do
crédito e ainda atrair novos
clientes no contexto da livre
opção bancária", diz o presi-
dente do BB, Aldemir Bendi-
ne, na nota, ao comentar a
opção prevista pela legislação
de que os trabalhadores po-
dem escolher a instituição fi-
nanceira pela qual querem re-
ceber o salário, independente-
mente de acordos da empre-
sa. "Esse movimento só está
sendo possível graças aos nos-
sos baixos níveis de inadim-
plência e vai nos permitir am-
pliar o volume de negócios;
com isso, ajudar o País a cres-
cer", completa o executivo.
www.dgabc.com.br

A
 Polícia Civil fechou, na
manhã desta quarta-
feira (4) em Paranavaí

(a aproximadamente 80 qui-
lômetros de Maringá), uma
distribuidora que vendia
produtos de alisamento fal-
sificados. Os materiais, que
são usados em cabelos, eram
vendidos para salões de be-
leza de Paranavaí e região.
Pai e filho foram presos em
flagrante na distribuidora.
Foram quatro meses de in-
vestigação, segundo a Polí-
cia Civil.

Além dos produtos falsi-
ficados, no local foram en-

contrados produtos de bele-
za contrabandeados da Ar-
gentina sem registro na Agên-
cia Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Nos fun-
dos da distribuidora, que fi-
cava no Jardim Ouro Branco,
os policiais encontraram
duas caminhonetes carrega-
das com os produtos que se-
riam entregues no comércio
local. Os dois presos foram
encaminhados para a Dele-
gacia de Paranavaí e vão res-
ponder pelo crime de falsi-
ficação. A Polícia Civil pro-
cura outros envolvidos no
esquema. Gazeta Maringá



NOVA ESPERANÇA8 - SOCIEDADE
www.jornalnoroeste.com Quinta-feira, 05 de abril de 2012

INGREDIENTES

• 1,5 kg de bacalhau salgado
•  800 g de batatas descascadas e

em fatias entre 0,5 e 1 cm
•  1 pimentão verde cortado em tiras
•  1 pimentão vermelho cortado em

tiras
•  2 cebolas grandes fatiadas
•  2 dentes de alho picadinhos
•  2 tomates maduros sem pele e

Voando, voando, voando... Na Meia Maratona Internacional de Florianópolis (21 km) realizada no

último dia 25 de março, a maratonista novaesperancense Emília Ribeiro, do 4º Batalhão da Polícia

Militar de Maringá brilhou novamente. Emília percorreu 21 kms. em 1h.51min., ficando em 3º lugar

na prova em sua categoria, recebendo elogios da imprensa e aplausos do público local.

Parabéns Emília

DIVULGAÇÃO

JANTAR DE 17º ANIVERSÁRIO
DO JORNAL NOROESTE

Como tradicionalmente
acontece, grandes empre-
sas começam a despontar
como patrocinadoras do
17º Jantar de Aniversário
do Jornal Noroeste, que
acontecerá no próximo dia
30 de junho, com a parti-
cipação de cerca de 500
convidados. O evento con-
ta com a parceria do Bu-
ffet Rosa de Ouro, Amazon
Eventos, Supermercado
Popular, Raphael Guima-
rães Fotografias, Rica’s
Decorações e Flor e Art.

Fipal – Concessionária Fiat para Paranavaí e região

Noroeste, representada pelo gerente Robson de

Andrade e vendedor Almir Pazinatto

Representando as

empresas Construtora

Manzotti, Casa das

Ferragens, Manzotti

Imóveis, Moulding –

Construções

Industrializadas, Pré-

Moldados Manzotti e

agora também

Marmoraria Manzotti, o

engenheiro Eduardo

Manzotti, que

tradicionalmente

prestigia o Jantar do

Jornal Noroeste

Receita de bacalhoada

sem semente cortados em pedaços
grandes salsa picada

•  100 g de azeitonas pretas sem
caroço

•  1 pitada de pimenta-do-reino (se
gostar)

•  3 ovos cozidos
•  azeite para regar
•  sal a gosto

MODO DE PREPARO

1. Deixe o bacalhau de molho de um dia para o outro, trocando a água
pelo menos 3 vezes. 2. Desfie e reserve. 3. Em uma panela grande, colo-
que as batatas, cubra com água e cozinhe por cerca de 20 minutos, com a
panela tampada. 4. Escorra, corte as batatas em rodelas finas e reserve. 5.

Em um refratário retangular untado com azeite, faça camadas, começan-
do com os tomates, depois a cebola, as batatas, o Bacalhau, as ervilhas,
os pimentões, as azeitonas e o cheiro-verde. 6. Tempere com 1 colher
(chá) de sal e 1 colher (café) de Ajinomoto, e regue com o azeite. 7. Repita
o processo e finalize com os ingredientes que restarem. 8. Finalmente,
distribua sobre a superfície as rodelas de ovo cozido, regue novamente
com o azeite de oliva e leve ao forno baixo (150°), pré-aquecido, por cerca
de 1 hora ou até que os ingredientes estejam "al dente". 9. Sirva em segui-
da. 10. Sirva com arroz branco, salada verde e o vinho da sua preferência.
11. Se sobrar, sirva frio no dia seguinte. 12. É uma delícia também.

As elegantes Lílian, Rose e Margareth prestigiaram a festa de aniversário de 15 anos da bela

Júlia Miqueleto Santoro, filha do casal  drª Adriana e  dr. Marco Santoro, acontecida nos domínios

do Clube Campestre Capelinha de Nova Esperança

RAPHAEL GUIMARÃES

FOTOS: HAUNEY MALACRIDA


