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“Um lindo cavalo bran-
co ás margens de uma
estrada”. A frase pode
parecer poética, digna
dos mais belos contos de
fadas, mas infelizmente
o relato é outro e bem
mais perigoso. A ocor-
rência de animais soltos
na pista, com maior in-
cidência em certas regi-
ões, tem sido uma gran-
de ameaça aos veículos,
como motos, carros, ca-
minhões e carretas que
não raramente têm se
envolvido em atropela-
mento ou acidentes na
tentativa de desviar para
evitar a colisão. PÁG. 3

Animal solto às margens da rodovia coloca em risco a vida dos
motoristas que trafegam no trecho entre Nova Esperança e Uniflor

Alto Paraná ocupa a 7ª posição em
gestão fiscal no Estado e têm média

melhor que a nacional - PÁG. 6

Mulher que matou marido a pauladas
diz estar arrependida do que fez

Na noite do último sá-
bado, 21, Elias do Nasci-
mento, 41 anos, morreu
após ser agredido a paula-
das na cabeça, por sua com-
panheira Maria Gomes Gor-
do, de 48 anos. Ele chegou
a ser socorrido e encami-
nhado ao hospital, mas não
resistiu aos ferimentos e foi
a óbito. A esposa da víti-
ma, moradora da Vila Re-
gina, assumiu prontamen-
te a autoria do crime está
detida na Delegacia de
Nova Esperança. De acordo
com o Delegado Flávio de
Almeida Medina, “por vol-
ta das 18:30 hs. de sábado,
Maria Gomes Gordo ligou
para a Polícia Militar, infor-
mando que o marido esta-
va quebrando alguns mó-
veis da casa, que estava bê-
bado e por isso ela o havia
atingido com um pedaço de
pau. E que ele estava des-
maiado. PÁG. 9

Administração Municipal
implanta o Portal da
Transparência - PÁG. 6

SICOOB

Lideranças regionais prestigiam assembleia
PÁG. 4

NOVA ESPERANÇA

COM ATIVOS BILIONÁRIOS, SICREDI UNIÃO PR
COMEMORA CRESCIMENTO DURANTE AGO - PÁG. 7

JANTAR DE 17º ANIVERSÁRIO DO
JORNAL NOROESTE - PÁG. 8

Professor Marino, vice-prefeito e pré-candidato a Prefeito de Floraí,
confirmando presença no Jantar do Jornal Noroeste

IMPRENSA NA SOCIEDADE

Alunas do colégio São Vicente de Paula visitam sede do

Noroeste e entrevistam diretor do Jornal - PÁG. 5

Vândalos continuam atacando e desta vez
destroem parte das estátuas do Fórum - PÁG. 5
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ENTRELINHAS
***Você sabia que o Tribunal de Justiça de São Paulo paga licença prêmio a desembarga-

dores por períodos em que eles trabalharam como advogados, antes do ingresso no serviço
público? É gozação uma coisa dessas. Quem afirmou foi a Corregedora do CNJ Eliana
Calmon em evento em São Paulo. Eliana disse que vai punir os caras.*** O Senador
Demóstenes Torres (DEM-GO) está em situação difícil por estar envolvido com o contraven-
tor de jogo de bicho e jogos de azar Carlinhos Cachoeira. A amizade entre os dois é de copa
e cozinha. O Senador disse que não sabia. Que isso Senador!***Agora já somos mais de 40
milhões de brasileiros na classe C.***Foi liberado pela censura a nudez destituída de cono-
tação sexual. Vai ser difícil fazer essa classificação.***Você sabia que 75% de brasileiros
nunca entraram numa biblioteca? “O humor existe para denunciar. É típico de país em
que há coisa errada.” (Chico Anysio 1931-2012)

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

OPINIÃO DO BLOG
Retaliando os espanhóis
Depois que uma senhora de

77 anos, brasileira, ficou reti-
da por três dias no Aeroporto
Internacional de Madrid, Es-
panha, a presidente Dilma
Rousseff resolveu retaliar, exi-
gindo normas rígidas para
aceitar a entrada de turistas
espanhóis no Brasil.  No Rio,
turista espanhol é barrado  e
deportado por estar sem  do-
cumentos.   O clima entre os
dois países ficou muito tenso,
havendo necessidade da pre-
sença dos ministros  Rui
Gallardón ( Espanha) e  José
Eduardo Cardozo ( Brasil )  que
discutiram sobre a necessida-
de de intensificar as relações
entre os dois países em todos
os assuntos. Vale lembrar que
a situação econômica da Es-
panha, que vive do turismo, é
péssima, e não devia se dar ao
luxo de barrar turistas, princi-
palmente brasileiros, que gas-
tam uma grana violenta lá. A
conduta da presidente brasi-
leira foi mais do que certa, afi-
nal, o Brasil sempre abriu as
portas para os espanhóis e ja-
mais criamos qualquer situa-
ção difícil para a permanên-
cia deles por aqui. E eles de-
vem lembrar que nós já somos
a quinta economia do mundo.
Portanto, quem dá bola é o Bra-
sil e não a Espanha.

Boa noite
Cientistas provaram que

um terço da população mun-
dial sofre de insônia. Felizmen-
te, medidas simples e naturais
podem ajudar a garantir um
bom sono. Nada melhor que
uma boa noite de sono para
revigorar as energias, aplacar
a ansiedade e encarar a vida
com bom humor. Mas para ter

um bom sono é necessário se-
guir  certas normas e ter certos
hábitos:

· Estabelecer horários certos
para dormir e para acordar;

· Evite beber café após as
15hs.

· Não consuma bebidas alco-
ólicas às noites, antes de dor-
mir;.:

· Não assista televisão no
quarto, não use computador.
Use rádio com música suave;

· Prepare um banho morno
com aromas  relaxantes;

· Faça ceias leves e pouco
gordurosa pelo menos até uma
hora antes de jantar;

· Coloque na roupa de cama
essências

· Deixe o quarto bem arejado
e escuro;

· Faça exercícios físicos roti-
neiros pelo menos três horas
antes de dormir.

Adeus, amado mestre
Após três meses de interna-

mento hospitalar e agonia, mor-
reu aos 80 anos, Chico Anysio,
criador do maior elenco de per-
sonagens humorísticos do Bra-
sil, em decorrência de falência
múltipla de órgãos, após  cho-
que séptico causado por infec-
ção pulmonar, na tarde de sex-
ta feira, 23 de março, no Rio.
Do professor Raimundo, pas-
sando por Nazareno, Painho,
Salomé, Bozó, Coalhada, Bento
Carneiro, Justo Veríssimo, Al-
berto Roberto e tantos outros,
Chico Anysio  com os seus per-
sonagens  fez história no rádio,
no teatro, no cinema e na tevê.
Com a sua morte, o riso do hu-
mor calou-se. Ficamos órfão do
humor e da arte de Chico. Ca-
la-da, como diria o personagem
Nazareno para a sua mulher
que era muito feia e não podia
abrir a boca para dizer nada.

Nazareno gostava de elogiar a
empregada que era muito bonita.

Toma lá, dá cá
O motim deflagrado pelos par-

tidos aliados, aqueles que só vo-
tam em troca de dinheiro, é o toma
lá dá cá, bordão do corrupto ex
presidente José Sarney, podem
parar o país.  A presidente Dilma
Rousseff resolveu peitá-los, tentan-
do acabar com esse vício que per-
dura a décadas. Dilma está ten-
tando ser inflexível na disposi-
ção de não mais trocar  apoio às
votações de interesse do gover-
no. Essa queda de braço não é
boa para o governo. Na realida-
de, o governo deve perceber que
tem que dialogar e fazer conces-
sões ou o chamado “toma lá, dá
cá” Boa  parte dos deputados
federais e senadores  não estão
nem aí com a paçoca  É um ban-
do de abutres que só votam em
troca de dinheiro ou favor.

O grito da Indústria
Presidente Dilma reuniu com

os 28 pesos pesados da economia
brasileira e prometeu  quase tudo
o que o setor privado queria. O PIS/
COFINS, considerado o mais com-
plexo dos tributos federais será
simplificado. Haverá esforço para
que   a aduana do  nosso país se
torne tão eficiente quanto a ame-
ricana. O governo vai continuar
com a estratégia  de segurar o
câmbio, baratear capitais de gi-
ros, etc. Como os produtos impor-
tados estão cada vez mais presen-
tes em nossas vidas com preços
mais baratos que os brasileiros,
cujos os produtos são caros pela
quantidade excessiva de impostos,
a indústria brasileira resolveu
chiar de vez, alegando também
que haverá desemprego se a situ-
ação não mudar. Redução de im-
postos, mais investimentos e frear
os importados, são as grandes
bandeiras do setor industrial
para melhoria da situação.

COISAS DO COTIDIANO
· Pelo que se comenta, são os

médicos do PSF os responsáveis
pela saúde não ir bem. E os de-
mais médicos concursados, traba-
lham quando e onde? Eles também
são responsáveis pela Saúde em
Nova Esperança. Seria bom esta-

belecer um  parâmetro de pro-
dutividade entre os profissionais
do PSF e os concursados. A po-
pulação também quer e deve sa-
ber. Na realidade, há necessida-
de de uma discussão mais pro-
funda sobre o assunto com a pre-
sença de todos os responsáveis
da área;

· Juízes Federais, cujos salári-
os iniciais ultrapassam R$ 20
mil mensais, receberão ajuda da
Caixa Econômica Federal e do
Banco do Brasil ( totalizando
quase R$ 200 mil )  para a reali-
zação de um coquetel da catego-
ria em São Paulo.Que imoralida-
de! Que Justiça podre! Como é
que esses caras vão julgar ações
contra aquelas instituições ban-
cárias? Gostaria que você desse
a sua opinião sobre esse assunto
para o blog na Internet;

· Familiares e amigos da Se-
cretária Municipal de Saúde de
Nova Esperança, Enf. Isabel Vas-
concelos, cantarão o “parabéns
a você” no próximo domingo, pri-
meiro de abril. Tin-tin pra você
Isabel! Que tal no dia do seu “ni-
ver” presentear a população com
a liberação do Rx do Hospital?

· Abraços para as colegas de
trabalho, as aniversariantes
Maria José  Mocci Vitorette  e
Suleide Senedeze, e ainda para
a pianista Tânia Barth de Luca
ocorridos neste mês de março;

· Ganha corpo em todo o país
a movimentação dos professores
da rede pública  para melhores
salários. Muitos estados teimam
em não querer pagar o piso sala-
rial estipulado pelo Ministério da
Educação que é de R$ 1.451,00.
Até parece que os governadores

nunca precisaram de um profes-
sor! .Quando chegam as eleições,
ficam fazendo demagogias em
cima da classe, prometendo dig-
nos salários;

· Morre o escritor Millôr  Fer-
nandes. Aos poucos, vamos fican-
do sem nossos grandes valores
culturais;

· Botox serve não somente para
tratar rugas mas como também
para prevenir o envelhecimen-
to;

· Você imagina o Senador
Cyro Miranda (PSDB – GO) di-
zer que “tem pena do parla-
mentar que vive com o salário
de R$19mil líquidos  Eu vivo
porque sou empresário”. Se eu
moro em Goiás jamais votaria
num pilantra desse.

Gleisi  Hoffmann
Projeto da então Senadora

Gleisi Hoffmann, hoje Ministra da
Casa Civil, que acabava com as
imoralidades do 14º e 15º salá-
rios pagos aos parlamentares foi
aprovado. Agora, pelo projeto,
senadores e deputados  só vão
receber a chamada ajuda de cus-
to no início e no fim de cada le-
gislatura, e não a cada ano como
ocorre hoje. O Senador Cyro Mi-
randa (PSDB-GO) chiou muito
sobre essa redução salarial e dis-
se: “ ter pena de quem sobrevive
apenas com o salário de parla-
mentar que é de R$19 mil líqui-
dos. Não é o meu caso que sou
empresário.” Em tempo: na pró-
xima semana Gleisi Hoffmann e
seu esposo, o ministro Paulo Ber-
nardo, estarão em Maringá para
o aniversário do deputado petis-
ta Enio Verri.

Produção do etanol
em queda no Paraná
Crise financeira mundial

obrigou setor a rever investi-
mentos e diversas usinas en-
frentam dificuldades. O Para-
ná já foi o segundo maior pro-
dutor de cana-de-açúcar do
Brasil e hoje já está em quarto
lugar. A moagem de cana em
2009 praticamente é o mesma
da safra de 2012/2013 ou seja,
40 milhões de toneladas.  Se-
gundo os produtores, falta tam-
bém inventivo do governo fe-
deral. Eu me recordo que no
ano passado o setor reclamou
tanto, dizendo ser responsável
pela geração de 75 milhões de
postos de trabalho que a presi-
dente Dilma liberou milhões
para todas as classes de pro-
dutores de cana para não fal-
tar álcool. Agora, o problema
se repete. Já se fala que vai fal-
tar o etanol. Com certeza, é
para ganhar mais grana do go-
verno federal!

Bomba Atômica
Pelo menos um bilhão de

pessoas morrerão ao longo
deste século por causa do con-
sumo de tabaco ou exposição
a ele. A informação dada a
todo o mundo consta do rela-
tório divulgado na semana
passada pela Fundação
Mundial do Pulmão e Socie-
dade Americana do Câncer.
Só o cigarro matou 50 mi-
lhões de pessoas na última
década. Você que fuma, me-
dite sobre esta notícia e pro-
cure saber sobre outros efei-
tos maléficos desta droga.!

DENÚNCIA

Animal solto às margens da rodovia coloca em risco a vida dos
motoristas que trafegam no trecho entre Nova Esperança e Uniflor

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

U
m lindo cavalo branco ás
margens de uma estra-
da”. A frase pode pare-

cer poética, digna dos mais be-
los contos de fadas, mas infe-
lizmente o relato é outro e bem
mais perigoso.

A ocorrência de animais sol-
tos na pista, com maior inci-
dência em certas regiões, tem
sido uma grande ameaça aos
veículos, como motos, carros,
caminhões e carretas que não
raramente têm se envolvido em
atropelamento ou acidentes na
tentativa de desviar para evi-
tar a colisão.

Na quarta-feira, 28, enquan-
to trafegava pela PR 463 - Ro-
dovia Deputado Branco Men-
des, a equipe de reportagem do
Jornal Noroeste flagrou um ca-
valo solto, pastando livremen-
te nas margens daquela estra-
da. Poucos metros separavam
o animal da pista de rodagem,
o que implica dizer que há
qualquer momento o animal
pode avançar na frente dos
carros que passassem por ali,
causando acidentes de grandes
proporções.

A grande quantidade de ani-
mais soltos que perambulam
pelas margens das rodovias
da região tem sido responsá-

“O simples fato de deixar em
liberdade, ou não guardar com a
devida cautela o animal, constitui
contravenção penal” Explicou o

advogado Dr. Cássio Bonadio

FOTOS: ALEX FERNANDES FRANÇA

Os proprietários e
detentores de
animais
respondem
judicialmente
quando estes
provocarem
invasão da pista
de tráfego

vel por sérios acidentes. Se
faz necessária uma ação mais
sistemática e intensa no re-
colhimento desses animais,
levando-os para locais apro-
priados. O animal solto, um
cavalo de cor branca, estava
entre o Posto Garoto e o trevo
de acesso à cidade de Uni-
flor.

Faz-se necessário ressaltar
também o descaso de alguns
proprietários de animais que
os deixam soltos sem se pre-
ocupar o dar conta dos ris-
cos inerentes que este tipo de
conduta pode acarretar.

DETENÇÃO
De acordo com o advogado

Dr. Cássio Bonadio, “para
aqueles que acham normal e
não se incomodam de deixar
seus animais transitarem em
vias públicas, cabe ressaltar

que:
O guarda dos animais, ou

seja, aquele que é o dono ou
detentor destes poderá sofrer
sanções criminais e cíveis de
acordo com a extensão dos da-
nos causados por seus animais
cuja guarda é de sua responsa-
bilidade.

No âmbito do Direito Penal
ao proprietário de animal que
permite que este transite em via
pública sem nenhum cuidado
pode ser imputado desde uma
contravenção penal prevista no
artigo 31 do Decreto Lei 3.688
de outubro de 1941, que trata
sobre Omissão de cautela na
guarda ou condução de ani-
mais, a pena prevista para es-
ses casos variam de 10 dias a 2
meses de prisão, ou multa.

Passando a crime de lesão
corporal culposa, prevista no
Art. 129, parágrafo 6º, que reza:

art. 129: Ofender a integrida-
de corporal ou a saúde de ou-
trem: parágrafo 6º Lesão cor-
poral culposa: Se a lesão é
culposa: Pena - detenção, de
dois meses a um ano.

Podendo chegar a crime
de Homicídio Culposo no
caso do acidente de trânsito
provocado por animal resul-
tar em morte da vítima.”

“O Código Penal explica o
que é um crime culposo em
seu artigo 18, inciso II: o cri-
me é culposo quando o agen-
te deu causa ao resultado por
imprudência, negligência ou
imperícia. explicou o advo-
gado que complementa: Está
na Jurisprudência:

Se o simples fato de dei-
xar em liberdade, ou não
guardar com a devida caute-
la o animal, constitui contra-
venção penal (art. 31), dado

o perigo que representa à co-
letividade, é certo que, quan-
do tal perigo se traduz em
realidade, com o advento de
dano efetivo à integridade fí-
sica de alguém, não se pode
deixar de reconhecer a ocor-
rência de crime de lesão cor-
poral culposa” (Revista dos
Tribunais 460/368).

Os proprietários e deten-
tores de animais que transi-
tam em vias públicas, ainda
responderão pelos atos des-
tes no âmbito cível, confor-
me previsão legal:

O Código Civil vigente de
2.002 trata da Responsabili-
dade Civil em capítulo pró-
prio e especificamente sobre
a responsabilidade por dano
causado por animais em seu
Artigo 936 que assim estabe-

lece:
Art. 936. O dono, ou

detentor, do animal res-
sarcirá o dano por este
causado, se não provar
culpa da vítima ou for-
ça maior.

Em decorrência disso
quando animais invadi-
rem pistas de tráfego e
causar danos em auto-
móveis e ou em pessoas
poderá ser exigido dos
proprietários o devido
ressarcimento por danos
matérias e danos estéti-
cos e morais.

O Código Civil atual
de 2002 enquadrou esse
tipo de dano como sen-
do de Responsabilidade
Objetiva do agente, res-
pondendo independen-
temente de culpa pelos
fatos danosos que por-
ventura seus animais
venham a praticar a ter-

ceiros, apenas sendo possível
o proprietário do animal exi-
mir-se da responsabilidade de
indenizar a vítima no caso de
a culpa ser exclusiva desta ou
em caso de força maior, finali-
zou o advogado.”

Considerando a quantida-
de de animais que comumen-
te vemos nessas cercanias, pa-
rece que o assunto tratado não
é de pouca importância e in-
teressa a muitas pessoas.

Convém ainda lembrar
que a obrigação de cercar as
propriedades para deter nos
seus limites os animais cabe
exclusivamente aos proprie-
tários e detentores. Cercas
que impeçam a passagem de
animais de grande porte para
a rodovia devem ser custea-
das pelos confinantes.

Animal pasta livremente às
margens da PR 463 –

Rodovia Deputado Branco
Mendes, no trecho entre

Nova Esperança e Uniflor

“
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SICOOB

Lideranças regionais prestigiam assembleia
L

ideranças e autorida-
des de toda a região
prestigiaram a As-

sembleia Geral Ordinária
do Sicoob Noroeste, que
apreciou as contas de
2011, aprovadas sem res-
salvas. O presidente Hélio
Nakatani anunciou as so-
bras do período, que tota-
lizaram R$ 1.956.000,00.

Um momento festivo,
como ficou evidenciado
nos rostos dos participan-
tes. Porém, um momento
de trabalho, que definiu
metas e reiterou algumas
ações para este início de
ano.

O crescimento da coo-
perativa foi destacado na
assembleia. Um dado im-
portante é quanto à gera-
ção de trabalho e renda. O
Sicoob Noroeste nasceu
em 2003 com seis funcio-
nários. Hoje soma 50 co-
laboradores diretos, além
dos terceirizados e geração
indireta. O Sicoob está
atingindo R$ 50 milhões
de recursos administra-
dos.

PROJETO DE EXPAN-
SÃO - Durante o evento, o
presidente Nakatani fez
um histórico da trajetória
do Sicoob. Lembrou os
primeiros passos e a con-
solidação, conduzidos por
oito anos pelo atual vice,
Rafael Benjamin Cargnin
Filho. Hoje, a cooperativa
vive o desafio da expan-
são, comentou.

Por conta desse novo
momento, o presidente
anunciou a inauguração de
três novas agências para o
dia 27 de abril. Serão inau-
gurados os postos de aten-
dimento em Loanda, Ron-
don e no Jardim Ipê, em Pa-
ranavaí. Atualmente o Si-
coob dispõe de agência no
centro de Paranavaí e no
Jardim São Jorge, além de
Nova Esperança.

AUTORIDADES FA-
LAM DA IMPORTÂNCIA
DO SICOOB - “A cada as-
sembleia eu vejo o Sicoob
maior”. Assim, o vice-pre-
feito de Paranavaí, Alziro
Melli Lopes destacou a
importância da cooperati-

va para a comunidade. Ele
afirmou que o Sicoob me-
rece o reconhecimento da
administração pública.

O prefeito de Rondon,
Ailton Valloto, se mostrou
surpreso com a forma sim-
ples e amiga com a qual o
Sicoob atua. Lembrou a
recepção que teve por par-
te da diretoria e considera
a chegada da agência como
um presente para a sua ci-
dade. Igualmente elogiou o
formato e a organização da
assembleia.

Além de Valloto, a re-
gião foi representada no
evento pela presidente da
Acine Mulher, Sônia Caei-
ro, de Nova Esperança, e
pelo vereador de Loanda,
Nilson Wander Spinardi.
Igualmente elogiaram o de-
sempenho da cooperativa.

 O deputado estadual
Antonio Teruo Kato falou
sobre a importância do
Sicoob no contexto regi-
onal. Ele opinou que é
visível o crescimento da
cooperativa a cada dia,
fruto da seriedade dos
diretores, conselheiros e
colaboradores. Ele dese-
jou que o Sicoob conti-
nue expandindo e geran-
do novos frutos.

O presidente da Aciap,
Guto Costa, resgatou a tra-
jetória da cooperativa. Para
ele, o crescimento é fruto
do respeito, comprometi-
mento, da ética e da res-
ponsabilidade. “Essa fór-
mula só poderia resultar
em sucesso”, analisou.

REFERÊNCIA NO PA-
RANÁ - Diretor executivo
do Sicoob Central Paraná,
Marino Delgado, afirmou
que a cooperativa de Para-
navaí é uma referência
para o sistema. “Sempre
que venho a Paranavaí te-
mos coisas para comemo-
rar”, elogiou.

Com a experiência de 30
anos no sistema financei-
ro convencional, Delgado
falou da distância dos ban-
cos com os seus clientes e
até colaboradores. No caso
do Sicoob, todos se conhe-
cem e são recebidos pelo
presidente e seus direto-
res, pontuou.

Outra diferença aponta-
da é com relação às sobras.
No sistema convencional,
ela se torna o lucro do ban-
queiro, que retira o dinhei-
ro da cidade. No Sicoob,
comemora, além de prati-
car taxas abaixo do merca-
do, o resultado é distribu-
ído aos sócios, em forma
de sobras.

Representando a to-
dos os cooperados, três
receberam os cheques
das sobras na noite da
assembleia. Foram eles:
Alves e Silveira Mudas
e Gramados, Ikatuplast
Indústria  de Embala-
gens Ltda. e Unidas Dis-
tribuidora de Bebidas
Ltda. Os demais terão
os recursos à disposição
nos próximos dias.

Assessoria de Imprensa
Sicoob Noroeste
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Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

U
ma cena bastante co-
mum e que vem chaman-
do a atenção tanto das

autoridades quanto da popu-
lação de Nova Esperança é o
constante ataque de vândalos
aos espaços públicos. Desta
vez foram alvos de vandalis-
mo as estátuas que se locali-
zam o espaço externo do Fó-
rum de Nova Esperança. Re-
duto preferido dos noivos que
se utilizam do local para eter-
nizar o enlace matrimonial atra-
vés de registros fotográficos, a
derrubada de algumas das es-
culturas que adornam o Fórum
da Comarca acabou frustrando
além dos recém casados, toda a
população que acaba tendo que
arcar com os prejuízos patrimo-
niais gerados pelo vandalismo,
que parece ser um problema
sem fim na cidade.

Feitas em pedra sabão, das
cinco estátuas existentes, duas
sofreram atos de vandalismo,
sendo que uma delas teve a
cabeça arrancada e a outra,
derrubada, está com parte de
seu corpo destruído. As escul-
turas restantes, expostas exter-
namente, também estão se de-
teriorando por conta da ação
do tempo. As imagens são to-
das de personagens da mito-
logia grega, berço da civiliza-
ção ocidental e foram coloca-
das quando da inauguração do
novo prédio do Fórum, em
dezembro de 1998.

DEMAIS ATOS
Os cidadãos, que tem imó-

veis temporariamente desocu-
pados também sofrem prejuí-
zos com a ação dos vândalos
que roubam a fiação para ven-
da ilegal do material que se
encontra dentro dos cabos (co-
bre), causando enormes preju-
ízos e transtornos, demons-
trando assim que o vandalis-
mo às vezes é acompanhado
do crime de furto, pois os agen-
tes dessa conduta acabam por
aproveitar-se de situações para
subtraírem coisas, onde tal
conduta acarreta prejuízos aos
cofres públicos. Os orelhões
da cidade quase nunca funci-
onam também devido aos
constantes ataques. Até alguns
aparelhos das Academias da

José Antonio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Sete alunas que cursam o
2º ano de Formação Docente
do Colégio Estadual São Vi-
cente de Paula estiveram ter-
ça-feira, 27, na sede do Jornal
Noroeste, com o propósito de
entrevistar um dos diretores do
referido órgão de imprensa,
Alex Fernandes França e ou-
vir suas impressões sobre os
temas: Democracia, Liberda-
de de Expressão, Imprensa e
Censura.

Orientadas pela professora
da disciplina de filosofia, Cris-
lene Razente, as alunas gra-
varam um vídeo com o dire-
tor do Jornal sobre sua opi-
nião acerca dos temas em des-
taque, vídeo este que será exi-
bido para os demais alunos da
turma e que faz parte da pro-
posta do Colégio e da discipli-
na em questão de levar para
sala de aula assuntos que im-
plicam diretamente não só da
vida dos corpos docente e dis-
cente bem como de toda a co-
letividade em que o Jornal está
inserido.

“Liberdade de imprensa é
um dos princípios pelos quais
um Estado democrático asse-
gura a liberdade de expressão
aos seus cidadãos e respecti-
vas associações, principal-
mente no que diz respeito a
quaisquer publicações que
estes possam pôr a circular.
Neste quesito, o Jornal Noro-
este cumpre o seu papel com

NOVA ESPERANÇA

Vândalos continuam atacando e desta vez
destroem parte das estátuas do Fórum

A atitude empregada
nos atos de
vandalismo
simplesmente reflete
a falta de respeito e
cuidado com o
patrimônio público

A ação dos vândalos está destruindo as estátuas
localizadas na área externa do Fórum da Comarca de

Nova Esperança. Ao fundo percebe-se que as
letras que indicavam a palavra “Fórum”

também foram arrancadas

Uma das estátuas teve a cabeça arrancada

Terceira Idade já foram depre-
dados.

O portal e as lixeiras da Pra-
ça Atílio Olivatti (atrás da Es-
tação Rodoviária) também vem
sofrendo com a ação incessan-
te dos vândalos, que se escon-
dem na obscuridade do ano-
nimato para mascarar a covar-
dia e a falta de respeito com o
patrimônio público.

O vandalismo deve ser re-

preendido pela socie-
dade, e denunciar ao
ver algum ato ocorren-
do é a maneira de au-
xiliar no combate a esta
conduta criminosa, de-
monstrando assim a
consciência necessária
para que possamos ter
uma cidade com seu
patrimônio preservado
e livre dos maus tratos.

A atitude empregada
nos atos de vandalismo
simplesmente reflete a
falta de respeito, com o
patrimônio público e
particular. Simples-
mente sair por aí que-
brando, pichando, cau-
sando pânico na socie-
dade para tentar se des-
tacar dos demais é ato
que deve ser punido
com rigor, impondo
uma sanção concernen-

te com os crimes previstos na
legislação.

Tal ação constitui-se em
delito criminal do artigo 163,
§ único, inciso III do CP.Art.
163. Destruir, inutilizar ou
deteriorar coisa alheia:

Parágrafo único. Se o crime
é cometido:

III - contra o patrimônio da
União, Estado, Município,
empresa concessionária de

serviços públicos ou socieda-
de de economia mista;

Pena - detenção, de 6 (seis)
meses a 03 (três) anos, e mul-
ta.

ESTUDOS
Segundo estudos mais pro-

fundos sobre o porquê do co-
metimento da conduta delitu-
osa, entende-se que a educa-
ção é fundamental, outros di-
zem que na maior parte das
vezes são crianças que passam
por uma certa rejeição duran-
te a gestação e em outros ca-
sos, pais ausentes, que deixam
seus filhos entregues a babás,
tias de escola, parentes e etc,
para que possam trabalhar,
pois acreditam cegamente que
ao levar para passear nos fins
e semana ou dar-lhes dinhei-
ro irá suprir a necessidade de
seus filhos, o que é um gran-
de engano, que já contaminou
grande parte da sociedade.

Essa ausência dos pais no
desenvolvimento dos filhos,
faz com que estes não adqui-
ram o princípio moral com
base cultural e religiosa o que
faz com que fiquem sem estru-
tura familiar, pois seus pais
tentam suprir a ausência rea-
lizando todas as suas vonta-
des, e após algum tempo em
sua fase de adolescência ten-
tam chamar a atenção de seus
pais a qualquer custo, e aca-
bam apelando para a pior ma-
neira, já que essa é a mais efi-
caz, pois será a única que cha-
mará atenção de todos além de
seus pais, alcançando o fim
almejado a qualquer custa.

Necessário se faz salientar
que tanto pai como mãe tem
obrigação de educar e orientar
seus filhos não havendo o
porquê de um deixar a cargo
dos  outros tamanha respon-
sabilidade.

O vandalismo deve ser re-
preendido pela sociedade, e
denunciar ao ver algum ato
ocorrendo é a maneira de au-
xiliar no combate a esta con-
duta criminosa, demonstran-
do assim a consciência neces-
sária para que possamos ter
uma cidade com seu patrimô-
nio preservado e livre dos
maus tratos.

A atitude empregada nos
atos de vandalismo simples-
mente reflete a falta de respei-
to, com o patrimônio público
e particular. Simplesmente sair
por aí quebrando, pichando,
causando pânico na socieda-
de para tentar se destacar dos
demais é ato que deve ser pu-
nido com rigor, impondo uma
sanção concernente com os
crimes previstos na legislação.

Feitas em pedra sabão, a
exposição às ações do tempo

também contribui para a
deterioração das esculturas

IMPRENSA NA SOCIEDADE

Alunas do colégio São Vicente de

Paula visitam sede do Noroeste e

entrevistam diretor do Jornal
As alunas ouviram de um dos diretores do Jornal
Noroeste, Alex Fernandes França que ele e sua

equipe sempre pautam suas reportagens no
respeito às pessoas, tanto as envolvidas nos fatos

registrados quanto das que lêem o periódico

As alunas Beatriz da Silva Costa, Claudinéia Apª Farias,
Regiane Misael da Silva, Vera Lúcia F. C. Jardim, Dayane
Firmino da Silva, Luana Letícia Laureano e Juliana Lima

elaboraram um vídeo onde entrevistam o diretor do Jornal
Noroeste, Alex Fernandes França sobre os temas

Democracia, Liberdade de Expressão, Imprensa e Censura

integridade e imparcialidade,
dando espaço a todos os la-
dos envolvidos no assunto em
questão”, explicou Alex Fer-
nandes França ao grupo de
alunas do São Vicente.

RESPEITO
“Sempre pautamos nossas

reportagens no respeito às pes-
soas, tanto as envolvidas nos
fatos registrados quanto das
que lêem o nosso Jornal. Esse
é o segredo da credibilidade
do Jornal Noroeste junto às
comunidades local e regio-
nal”, frisou França.

“Portanto, um dos grandes
desafios da imprensa é buscar
com precisão o direito à infor-
mação, divulgando assuntos,
cujo enfoque particular, sejam
significativos para a formação
da opinião pública. É urgente
publicar mensagens que, com-
prometidas com a verdade, apre-
sentem soluções críticas e cria-
tivas para uma sociedade que,
sedenta de curiosidade, possa vir
a se tornar sedenta de conheci-
mento e mais próxima dos fa-
tos da maneira como eles ocor-
rem”, concluiu o diretor do Jor-
nal Noroeste, Alex Fernandes
França.

Ao término da entrevista, as
alunas agradeceram a recep-
tividade com que foram tra-
tadas pela equipe do Jornal
Noroeste e destacaram que os
assuntos abordados serão de
grande valia para elas quan-
to para os demais alunos da
instituição que assistirão ao
vídeo  recém elaborado.

NOVA ESPERANÇA
Sexta-feira, 30 de março de 2012
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Administração Municipal implanta o Portal da Transparência

“Com este Portal você poderá conhecer as metas da
administração e acompanhar o uso do dinheiro público. É o

cidadão fiscalizando o trabalho do governo que elegeu”, conta a
Prefeita Maly Benatti

CONTATO SHOWS:
www.esseeoesquema.blogspot.com.br
Vitinho: 98328009 | Dani: 99193831

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

V
isando ampliar a
transparência com o
uso dos recursos pú-

blicos, a Prefeitura de
Nova Esperança implan-
tou  um canal pelo qual o
cidadão pode acompa-
nhar os gastos realizados
diretamente pelo Poder
Executivo com compras e
contratação de obras e
serviços, por exemplo,
assim como as receitas
por eles arrecadadas. O
cidadão pode averiguar o
Percentual arrecadado
ano a ano bem como des-
pesas como por exemplo:
Pessoal, Saúde e Educa-
ção dentre outras.

Ao acessar essas infor-
mações você fica sabendo
como o dinheiro público,
oriundo, em grande parte,

dos impostos que você
paga, está sendo utilizado,
podendo ajudar a fiscali-
zar a sua correta aplicação.
Você pode acompanhar,
além disso, de que forma
os recursos públicos do
Estado estão sendo usados
no município onde mora,
ampliando as condições
de controle desse dinhei-
ro.

“O objetivo é aumentar

a transparência da gestão
pública e contribuir para
o aumento da conscienti-
zação da importância da
participação da sociedade
na Administração Públi-
ca”, frisou a Prefeita Maly
Benatti.

LINGUAGEM
SIMPLES
No Portal, as informa-

ções estão disponíveis ao

usuário em linguagem
simples e com navegação
amigável, podendo ser
acessada sem qualquer
restrição ou necessidade
de uso de senhas, em uma
versão compreensível, in-
clusive, por pessoas sem
familiaridade com o siste-
ma orçamentário-financei-
ro brasileiro.

Desde 2008 um outro
canal de fácil acesso aos
novaesperancenses é utili-
zado para que a população
tenha conhecimento do
que é feito, com a publica-
ção de atas, relatórios e
editais no órgão oficial do
município que é o Jornal
Noroeste.

“Com este Portal você
poderá conhecer as metas
da administração e acom-
panhar o uso do dinheiro
público. É o cidadão fisca-
lizando o trabalho do go-
verno que elegeu”, come-
mora a Prefeita Maly Be-
natti.

“A transparência nas
ações públicas sempre foi
uma meta deste governo. O
Portal da Transparência é
um instrumento de exce-
lência na vigilância per-
manente da aplicação dos
recursos públicos”, finali-
zou a Prefeita. Para acessar
é bem simples. Basta digi-
tar www.novaesperanca.
pr.gov.br/ e conferir.

Grupo de Pagode “Esse
é o Esquema” de Alto
Paraná recebe o apoio

de Claudecir Inácio

Grupo de Pagode de Alto Paraná: “Esse é o Esquema”

O pré candidato a vereador pelo PSDB de Alto Paraná,
Claudecir Inácio, acompanhado da esposa, a auxiliar de

enfermagem Elisangela Golemba Ferreira e da filha Isabela
Golemba Inácio

O grupo formado em
2003, com o intuito de di-
versão entre os integran-
tes, com o passar do tem-
po, se apresentando em
vários shows, o deixou de
lado a bagunça e diversão
e, em dezembro de 2010
formou o grupo “Esse é o
Esquema”. Sua formação
atual é: Dani Diolindo
(Voz), Vitinho Mulatti (Ca-
vaquinho), Allan Piui
(Banjo), José Luiz (Violão),
Thiago Nascimento (Pan-
deiro), Rogério Capota

(Rebolo), Jeilson Nasci-
mento (Surdo), José Fer-
reira (Percussão Geral).

O grupo: “Esse é o Es-
quema” tem recebido o
maior apoio e incentivo do
pré candidato a vereador
pelo PSDB de Alto Paraná,
Claudecir Inácio “os meni-
nos são muito bons e me-
recem oportunidades, te-
mos que incentivar esse
grupo, pois tocam demais,
são talentos de Alto Para-
ná, dentre os tantos que
temos aqui”, salientou.

ARQUIVO

NOROESTE

ANUNCIE

QUEM NÃO É VISTO
NÃO É LEMBRADO !!!

Jornal

TELEFONE: 44 3252-3908

A
penas 2% dos
municípios brasi-
leiros e 1,7% dos

paranaenses, incluindo
Alto Paraná e Paranavaí
(95 em número abso-
luto) têm gestão fiscal
de excelência, e outros
11,4% podem ser con-
siderados com “boa”
nota. Na outra ponta,
64% dos municípios
receberam uma classi-
ficação “difícil” ou
“crítica”. Os dados fa-
zem parte de um estu-
do realizado durante
três anos pela Federa-
ção das Indústrias do
Rio de Janeiro intitula-
do Índice Firjan de
Gestão Fiscal 2010, di-
vulgado pela primeira
vez no último sábado
(17). O estudo leva em
consideração os dados
fornecidos pelos pró-
prios municípios e se refe-
rem aos anos de 2006 a
2010. No Paraná o municí-
pio melhor classificado no
ranking é Maringá. Alto Pa-
raná ocupa uma honrosa 7ª
posição no Estado e 94ª na-
cional e Paranavaí igualmen-
te uma honrosa 12ª posição
estadual e 217ª nacional.
Mas outros 10 municípios da
região da Amunpar (Associ-
ação dos Municípios do No-
roeste do Paraná) são desta-
ques entre os 399 municípi-
os do Estado e 5.266 avali-
ados em todo o País. Isto
porque eles obtiveram mé-
dia melhor que a nacional,
de 0,5321.

Pelos dados da Firjan, a
melhor gestão fiscal do País
foi a de Santa Isabel-GO,
município criado em 1982,
com 3,7 mil habitantes (cen-
so 2010).

A situação fiscal é difí-
cil ou crítica para quase
65% dos municípios brasi-
leiros, enquanto a excelên-
cia na gestão fiscal está
restrita a 2% das cidades
do país. As regiões Sul e
Sudeste concentram os
municípios com melhor
qualidade de gestão fiscal,
com 81 cidades entre as
100 melhores do Brasil.

Do lado oposto, apare-
cem Norte e Nordeste, com
93 municípios entre os 100
piores no que diz respeito à
eficiência na gestão orça-
mentária das prefeituras. O
indicador considera cinco
quesitos: IFGF Receita Pró-
pria, referente à capacidade
de arrecadação de cada mu-
nicípio; IFGF Gasto com Pes-
soal, que representa quanto
os municípios gastam com

Alto Paraná ocupa a 7ª
posição em gestão fiscal
no Estado e têm média
melhor que a nacional

Prefeito de Alto Paraná, dr.
Cláudio Golemba (PSDB)

comemorou os resultados que
colocaram seu município em 7º

lugar no Paraná

pagamento de pessoal, me-
dindo o grau de rigidez do
orçamento; IFGF Liquidez,
responsável por verificar a
relação entre o total de res-
tos a pagar acumulados no
ano e os ativos financeiros
disponíveis para cobri-los
no exercício seguinte; IFGF
Investimentos, que acompa-
nha o total de investimen-
tos em relação à receita lí-
quida, e, por último, o IFGF
Custo da Dívida, que avalia
o comprometimento do or-
çamento com o pagamento
de juros e amortizações de
empréstimos contraídos em
exercícios anteriores.

O índice varia entre 0 e
1, quanto maior, melhor é a
gestão fiscal do município.
Cada município é classifica-
do com conceitos A (Gestão
de Excelência, acima de
0,8001 pontos), B (Boa Ges-
tão, entre 0,6001 e 0,8), C
(Gestão em Dificuldade, en-
tre 0,4001 e 0,6) ou D (Ges-
tão Crítica, inferiores a 0,4
pontos).

O índice Brasil atingiu
0,5321 pontos, influenciado
pelo crítico desempenho do
indicador de Receita Própria
(0,2414 pontos), além da
difícil situação retratada
pelo IFGF Liquidez (0,5719)
e pelo IFGF Gasto com Pes-
soal (0,5773).

Por outro lado, o IFGF
Investimentos atingiu seu
maior nível desde 2006
(0,6163 pontos), enquanto
o IFGF Custo da Dívida
manteve a melhor pontua-
ção entre os cinco indicado-
res avaliados pelo estudo
(0,8055 pontos).

Fonte: SAUL BOGONI -

sbogoni@diariodonoroeste.com.br

Comunidade de Assistência Bom Pastor
De Nova Esperança

Rua Governador Bento Munhoz da Rocha
Neto, 625 Centro.
Fone: 3252 0549

E-Mail:
comunidadebompastor_iii@hotmail.com

CEP: 87600-000 Nova Esperança – Pr
CNPJ: 01.481.501/0001-08

                     A Comunidade de Assistência Bom Pastor de Nova Es-
perança, é uma entidade filantrópica, mas faz parte de rede socioassisten-
cial do nosso município agradece juntamente com todos os parceiros que
direta e indiretamente contribuíram para a realização deste Projeto Ado-
lescente Aprendiz - Assistente Administrativo.  40 adolescentes, atuando
em 24 empresas do município, parabéns aos empresários que os  acolhe-
ram e  aos aprendizes que receberam os  certificados oferecidos pela
Instituição de Ensino a FANP- Faculdade do Noroeste do Paranaense.

                   No decorrer dos anos de 2010/2011 e 2012 ocorreram
substituições e desligamentos de aprendizes em algumas empresas, tota-
lizando 24 adolescentes, sendo,  que 03 adolescentes foram efetivados
nas respectivas empresas antes do termino do projeto, 05 adolescentes
foram desligados para assumir vagas de emprego em outras empresas no
município e fora do município objetivando maiores salários, também
foram desligados 04 aprendizes que abandonaram ou reprovaram nas
aulas teóricas ministradas na Fanp e serie escolar, e  12 adolescentes
foram desligados pelos seguintes motivos apresentados: mudança da
família para outras cidades, caso de inadequação do adolescente nas ati-
vidades do projeto, e a pedido do próprio adolescente com justificativas

pessoais. Esses desligamentos aconteceram no ano de 2010 até 02/02/
2012.

           Vale ressaltar ainda, que tivemos  adolescentes aprovados no
vestibular:

               Certos de que o Projeto Adolescente Aprendiz-Assistente
Administrativo 2010/2012, atingiu com êxito todos os objetivos propos-
to em seu inicio, é com grande satisfação que informamos a todos os
munícipes que foram realizados a Solenidade de Entrega de Certifi-

cação dos referidos aprendizes no dia 22 de Março as 20h no ASSERNE,
situado na  Avenida Santos  Dumont nº 1.560, onde se fizerem presente:
representando a SR. Maria Ângela S. Benatti, Prefeita municipal  SR.
Diogo Matias da Silva (Tedy) assessor de gabinete, a SR. Marlene Mene-
guete Afonso representante da Faculdade do Noroeste Paranaense – FANP
-, representando o Sr. Nacyr Cury presidente da Comunidade de Assistên-
cia Bom Pastor, Sr. Edna Aparecida S. Siqueira, coordenadora geral da
entidade, representando o Sindicato do Servidores Públicos Municipais
de Nova Esperança – SISMUNE – vice-presidenta  Sr. Edenilce de Fátima
do Nascimento Lima,  a câmara de vereadores, a vice-presidenta da câmara
SR. Maria da Graça Bordin, o Meritíssimo juiz da Vara do Trabalho,  DR
Luiz Bernardo; representante da Associação do Comercio e Industria de
nova Esperança – ACINE, vice-presidente SR. Marcos; o presidente da
Divina Providência SR. Gilmar Regiani; representante da ONG Ninho da
Águia Sr. Francisca Palhano e Fátima; presidente do Conselho municipal
do Direito da Criança e Adolescente – CMDCA – SR. Maria Isabel Cardoso;
a Secretária Municipal da Assistência Social SR. Alzira de Pádua; presi-
dente do Conselho Tutelar SR Ismael, e o conselheiro Wilson Bonadio;
Escolas Estaduais, Parceiros e familiares dos aprendizes, para prestigiarem
o referido evento.

Nossos agradecimentos e temos certeza que todos os en-
volvidos com projeto ganhamos muito conhecimento, mas a sociedade
ganhou muito mais.

“EDUQUEM AS CRIANÇAS E NÃO SERÁ NECESSÁRIO CASTIGAR
OS HOMENS” - Pitágoras

Ao acessar as
informações o
cidadão fica
sabendo como o
dinheiro público,
oriundo, em
grande parte, dos
impostos que
paga, está sendo
utilizado, podendo
ajudar a fiscalizar
a sua correta
aplicação
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SICREDI UNIÃO PR

COM ATIVOS BILIONÁRIOS, SICREDI UNIÃO PR
COMEMORA CRESCIMENTO DURANTE AGO

Evento realizado
em Maringá
ratificou as
deliberações
tomadas durante
33 reuniões do
Processo
Assemblear

“Tivemos um crescimento de 21%, em 2011. Os ativos totais
subiram 34% durante o período, de R$ 724,9 milhões para R$

973,7 milhões”, destacou o presidente Wellington Ferreira

T
otal de R$ 1 bilhão em
ativos e patrimônio lí-
quido de R$ 100 mi-

lhões. Com estes números,
a Sicredi União PR promo-
veu na última sexta-feira
(dia 23) em Maringá, Assem-
bleia Geral Ordinária de
prestação de contas do
exercício 2011. O evento
realizado no Centro de Tra-
dições Gaúchas Rincão Ver-
de, com a participação de
104 delegados do Processo
Assemblear e cerca de 500
convidados, entre os quais
diversas lideranças, delibe-
rou sobre vários outros as-
suntos e finalizou uma agen-
da de 33 reuniões organiza-
das desde o início do ano pela
cooperativa em municípios
onde há unidades de atendi-
mento, nas regiões norte e
noroeste.

“Tivemos um crescimen-
to de 21%, em 2011, sobre
o desempenho de 2010”,
destacou o presidente We-
llington Ferreira. Entre os
números, ele destacou que
os ativos totais subiram
34% durante o período, de
R$ 724,9 milhões para R$

O evento realizado no Centro de Tradições Gaúchas Rincão
Verde, com a participação de 104 delegados do Processo

Assemblear e cerca de 500 convidados, entre os quais
diversas lideranças

973,7 milhões, e que o pa-
trimônio líquido evoluiu
24%, de R$ 76,7 milhões
para R$ 95,3 milhões.
Comparando com o ano de
1996, quando a cooperati-
va fundada em 1985 en-
frentava dificuldades e se
preparava para ingressar

vas do Sistema Sicredi e
uma das cinco maiores do
cooperativismo de crédito
no país.

Registrando sobras totais
de R$ 10,774 milhões, o
exercício de 2011 foi tam-

no Sistema Sicredi, a ex-
pansão dos ativos totais
foi de 8.771%, enquanto o
patrimônio líquido cresceu
15.664%, “algo absoluta-
mente fantástico”, ressal-
tou. Com isso, a Sicredi
União tornou-se a maior
dentre todas as cooperati-

ASSOCIADOS  - 56.658, expansão de 21% sobre os
46.996 de 2010 e meta de chegar a 71 mil até o final
de 2012.

DEPÓSITO + POUPANÇA – Total de R$ 513 milhões,
58% mais que os R$ 325  milhões do ano anterior.
Meta para 2012: atingir R$ 619 milhões.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Total de R$ 95 milhões,
24% acima dos R$ 76,7 milhões de 2010. Meta: R$ 116
milhões em 2012.

RECURSOS TOTAIS – R$ 628 milhões em 2011, ante
R$ 492 milhões de 2010 – uma expansão de 28%. Para
2012, meta de chegar a R$ 753 milhões.

ATIVOS TOTAIS E COOBRIGAÇÕES – R$ R$ 973,7
milhões, 34% mais que os R$ 724 milhões de 2010.
Meta para 2012: R$ 1,2 bilhão.

CRÉDITO RURAL – R$ 227 milhões, 5% além dos R$
216 milhões de 2010. Meta de R$ 246 milhões em 2012.

CRÉDITO COMERCIAL – R$ 227 milhões, 64% aci-
ma em comparação aos R$ 139 milhões de 2010. Meta
de chegar a R$ 277 milhões em 2012.

CRÉDITO BNDES – R$ 82 milhões, 6% mais que os
R$ 77 milhões do ano anterior. Meta para 2012: R$ 93
milhões.

TOTAL DE CRÉDITO – R$ 537 milhões, volume 24%
maior que os R$ 432 milhões de 2010. Para 2012: R$
617 milhões.

NÚMEROS DE 2011

bém “de consolidação da
Sicredi União, principal-
mente na região de Londri-
na, onde atua desde o início
de 2010”, afirmou o presi-
dente. Durante a AGO, foi
eleito também o Conselho

de Administração para o
mandato 2012-2016, além
do Conselho Fiscal.

 O ORGULHO DA
PARTICIPAÇÃO
Entre os associados pre-

sentes estava o produtor
Ângelo Celestino, de Ivatuba,
que participa da cooperativa
desde 1993. Ele foi acompa-
nhado da filha Tânia e do
neto Luan. “Estão aqui três
gerações da família e quere-
mos continuar sempre ligados
ao cooperativismo de crédi-
to”, disse Ângelo.

O presidente da Socieda-
de Rural do Noroeste do Pa-
raná (SRNP), Gilberto Prati-
nha, afirmou que “o fortale-
cimento da Sicredi União
significa que a cooperativa
está sendo cada vez mais
importante para as regiões
onde atua”. Ele mencionou
também que, durante a re-
cente Expo Paranavaí, a co-
operativa financiou mais de
R$ 8 milhões em animais,
equipamentos e maquinári-
os agrícolas.

Jaime Basso, presidente
da Sicredi Vale do Piquiri, de
Palotina, ressaltou a rapi-
dez com que a Sicredi
União consolidou-se após
o processo de fusão com
outras duas cooperativas,
em 2009, fazendo menção,
ainda, “à transparência e à
lisura de sua administração”.

Any Kethleen da Silva
Assessoria de Imprensa

Sicredi União PR

FOTOS: ASSESSORIA DE IMPRENSA SICREDI UNIÃO PR
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JANTAR DE 17º ANIVERSÁRIO
DO JORNAL NOROESTE

O
 vice-prefeito de Floraí, Professor Ma-
rino e o empresário de Atalaia, Paulo
César Trassi (Teco), confirmando pre-

sença no 17º Jantar de Aniversário do Jor-
nal Noroeste. O acontecimento que tem

Professor Marino, vice-prefeito e pré-candidato a Prefeito de Floraí,
confirmando presença no Jantar do Jornal Noroeste

Amigos de longa data, Teco Trassi recebe os convites do jornalista Osvaldo
Vidual Filho, tendo como moldura o pioneiro de Atalaia, Paulo Trassi

Supermercado Popular, parceiro no Jantar do Jornal Noroeste

O Gerente da Honda Free Way, Vinícius Espíndula juntamente com sua equipe
convidam Nova Esperança e região para o grande show de inauguração da loja em

novo endereço na Av. Brasil, 274 com os profissionais da equipe Força & Ação de
Manobras Radicais. O evento está marcado para às 14 horas de domingo, 01 de abril

como parceiros: Amazon Eventos, Buffet
Rosa de Ouro, Raphael Guimarães Fotogra-
fias, Supermercado Popular, Rica’s Decora-
ções e Flor e Art, promete ser o mais con-
corrido dos últimos tempos.
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Mulher que matou marido a pauladas
diz estar arrependida do que fez

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

N
a noite do último sá-
bado, 21, Elias do
Nascimento, 41 anos,

morreu após ser agredido a
pauladas na cabeça, por sua
companheira Maria Gomes
Gordo, de 48 anos. Ele che-
gou a ser socorrido e enca-
minhado ao hospital, mas
não resistiu aos ferimentos
e foi a óbito.

A esposa da vítima, mo-
radora da Vila Regina, as-
sumiu prontamente a au-
toria do crime está detida
na Delegacia de Nova Es-
perança. De acordo com o
Delegado Flávio de Almei-
da Medina, “por volta das
18:30 hs. de sábado, Ma-
ria Gomes Gordo ligou
para a Polícia Militar, in-
formando que o marido
estava quebrando alguns
móveis da casa, que esta-

va bêbado e por isso ela o
havia atingido com um pe-
daço de pau. E que ele es-
tava desmaiado. O que ela
procurava basicamente era

socorro. O pessoal do Cor-
po de Bombeiros compa-
receu, socorreu a vítima
mas eu acredito  que neste
trajeto até o hospital já
constataram o óbito dele,
sendo então confirmado
pelo médico”, informou
Dr. Flávio. Ainda de acor-
do com Medina nada foi
constatado de que a casa
estivesse revirada, pois a
Polícia Militar compare-
ceu à residência do casal.
O instrumento utilizado
para o assassinato foi um
cabo de enxada, de madei-
ra Santa Bárbara de apro-
ximadamente 1,85 metros.
“Não foi verificado nada
que ela teria sido agredi-
da pelo companheiro”,
contou o Delegado.

ALGO NO CORPO
Em entrevista à reporta-

gem, visivelmente abalada
emocionalmente, Maria
Gomes Gordo relatou que
fazia 10 anos que convivia
com Elias do Nascimento.
“Ele bebia, fumava drogas,
maconha e pedra (crack) e
pinga, cerveja, essas coi-
sas, sabe. Quando ele es-
tava ‘são’ era uma boa pes-
soa sabe. Ele varria a casa
pra mim, lavava as louças,
porque eu tomo 08 tipos
de calmantes. Eu tenho
problemas. Já fui interna-

A própria autora do
homicídio ligou para a
Polícia pedindo
socorro à vítima, que
acabou não resistindo
devido à gravidade
dos ferimentos.   Em
entrevista à
reportagem, Maria
Gomes Gordo
demonstrou
inconstância
emocional seguida
por crises de choro

Elias do Nascimento de  41
anos não resistiu aos

ferimentos e veio a  falecer

da 08 vezes. Eu falei pra
ele sábado, Elias, não saia,
fique aqui. Ele falou que só
ia ali comprar uma ‘maco-
inha e já venho’, daí ele
pegou, saiu e daí chegou
bêbado. Deu uma mordi-
da no meu dedo”, conta
Maria Gomes Gordo. “Eu
peguei um pau, mas eu
não queria matar. Parece
que uma coisa entrou no
meu corpo que fez eu dar
tanta paulada no coitado
que ele ficou todo cortado
assim. Eu me arrependo
pois eu amava ele. Eu es-
tava junto até hoje por
amar ele. Eu ia na (Lei)
Maria da Penha pra me
separar dele, mesmo
amando ele, porque não
dava mais, mas ele não ia
embora. Eu liguei para a
Polícia 02 vezes antes do
ocorrido.”, relatou Maria
Gomes Gordo, cuja in-
constância emocional se-
guida por  alternâncias de
humor com crises choro
foi notada pela equipe de
reportagem que esteve na
carceragem da Policia Ci-
vil.

A DEFESA
Segundo o advogado de

defesa, Dr. Claudemir Sér-
gio Santoro “é um caso tí-
pico de agressões que as
mulheres vêm sofrendo
pelos maridos. Neste caso,
além dele ser muito vio-
lento, era viciado em dro-
gas e alcoólatra. Ela esta-
va passando por um trata-
mento, já que carrega por
muitos anos um problema
psíquico-bipolar, vamos
dizer assim e estava ten-
do acompanhamentos. Ela
tomava medicamentos ‘pe-
sados’ em torno de 07 a 08
comprimidos antes de
dormir. Pelo que nós sen-
timos, conversando com
ela, chegou a tal ponto que

as agressões foram se tor-
nando diárias e ela já não
estava agüentando mais.
Nesse dia ela sofreu agres-
sões, e quando ele (Elias)
retornou e a agrediu, e ela
não suportando mais, pe-
gou o cabo da enxada e
desferiu em sua cabeça. Ela
confessou esses atos e que
foi realmente para proteger
a sua integridade física. A
tese é de legítima defesa,
já que ela (Maria) só rea-
giu às agressões que vinha
sofrendo. O Ministério
Público já pediu o Exame
de Sanidade Mental para
ver se a situação dela che-
ga ao ponto de inimputa-
bilidade, para isto tem que
passar por todos os exa-
mes que se fazem necessá-
rios e caso venha a ser con-
siderada inimputável, o
processo deverá ser extin-
to e ela receberá o trata-
mento especial”, explicou
de forma conclusiva  Dr.
Claudemir.

MINISTÉRIO
PÚBLICO
No momento em que a

reportagem estava na De-
legacia, chegou até o local
a equipe do CAPS – Cen-
tro de Atendimento Psico-
social  pois segundo cons-
ta, a autora do homicídio
recebe já algum tempo

“A tese é de legítima defesa, já que ela (Maria) só reagiu às
agressões que vinha sofrendo. O Ministério Público já pediu o
Exame de Sanidade Mental para ver se a situação dela chega

ao ponto de inimputabilidade”, informou o advogado de defesa,
Dr. Claudemir Sérgio Santoro

atendimento, o que suge-
re sofrer ela de distúrbios
de ordem psíquica.

“Se esta senhora for im-
putável, ela receberá uma
pena de 12 a 30 anos de
reclusão, por homicídio
fútil e situação que impe-
dia a defesa da vítima. Ao
que me parece ele estava
sentado em um banco na
sua residência onde teria
sido atingido com golpes
na cabeça pelo cabo de
madeira Santa Bárbara”,
frisou o Delegado Dr. Flá-
vio.

Sendo a mulher consi-
derada inimputável, por
conta de eventuais proble-
mas psíquicos deverá ser
internada em alguma casa
de tratamento adequado à
situação que ela vive. “Isto
tem que ser comprovado
materialmente nos autos,
no curso do procedimen-
to. A gente junta os docu-
mentos que indiquem que
ela é inimputável para com-
provar esta situação”, enfa-
tizou Dr. Flávio Medina.

O Delegado disse na
ocasião aguardar o laudo
do Instituto Médico Legal
(IML) para a conclusão do
Inquérito Policial, sendo
que em seguida será enca-
minhado ao Ministério
Público para a seqüência
do processo.

FOTOS HAUNEY MALACRIDA
ARQUIVO FAMILAR

“Se esta senhora for imputável, ela receberá uma pena de 12 a
30 anos de reclusão. Sendo a mulher considerada inimputável,

por conta de eventuais problemas psíquicos deverá ser
internada em alguma casa de tratamento adequado à situação
que ela vive. Isto tem que ser comprovado materialmente nos

autos, no curso do procedimento”, contou o Delegado

“Eu tenho problemas. Já fui internada 08 vezes. Eu peguei um
pau, mas eu não queria matar. Parece que uma coisa entrou no
meu corpo que fez eu dar tanta paulada no coitado que ele ficou

todo cortado assim. Eu me arrependo pois eu amava ele”,
contou Maria Gomes Gordo
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A novela "Fina estampa"
prometia ser naturalista,
simples e sem invencionis-
mos. Tudo que Aguinaldo Sil-
va não fez no decorrer desses
sete meses. Tereza Cristina
(Christiane Torloni) se trans-
formou numa vilã que fazia
maldades sem motivo. Ou al-
guém engoliu a desculpa da
perua de que odeia Griselda
(Lilia Cabral) porque ela lhe
"roubou" o marido e os filho.
Nada mais surreal numa tra-
ma que prometia ser realis-
ta. As seqüências de atenta-
tos contra a família da Gri-
selda o “Pereirão” , tudo tive-
ram seu ponto alto no último
capítulo, quando Tereza
Cristina tentou matar Grisel-
da num incêndio criminoso
durante o sequestro da mili-
onária. Aliás, o que foi a cena
onde a Griselda (Lilian Ca-
bral) é acorrentada por Fer-
dinand (Carlos Machado)
num barracão a mando de
Tereza Cristina (Christiane
Torloni), ao acorrentar sua
inimiga Tereza Cristina e
Ferdinand saíram com desti-
no a um motel nesse momen-
to da novela não estava cho-
vendo, e a recepcionista en-
trega a chave pessoalmente,
dentro do quarto ela exige
que seu comparsa tome um
banho. Enquanto Ferdinand
tomava seu banho a vilã se-
cava suas madeixas que já
estavam  secas. O primeiro
ponto é que no momento em
que ela joga o secador na ba-
nheira a tomada do secador
estoura deixando a parede
preta, mais o engraçado que
logo depois a tomada apare-
ce perfeita.

No momento em que Tere-
za Cristina (Christiane Tor-
loni) e Ferdinand (Carlos
Machado) estão no motel An-
tenor (Caio Castro)  tem um
momento detetive e sai com
sua namorada Patrícia
(Adriana Biroli) com destino
ao barracão onde o próprio
Antenor já havia ficado quan-
do foi seqüestrado. Mais o que
chama atenção que Antenor
e Patrícia estavam procuran-
do e não estava chovendo e
nem relampeando em um
determinado momento do ca-
pitulo eles aparem no carro
abraçadinho e com uma for-
te chuva lá fora.

E que cena foi aquela da
Tereza Cristina e Griselda
onde a vilã coloca fogo no
barracão, a vilã pedia para
a Griselda implorar pela
vida, gente todo mundo sabia
que ela não iria implorar e
se implorasse ela Tereza Cris-
tina não iria soltar. Nem em
história em quadrinho, a ví-
tima enfrenta seu algoz da-
quela maneira.    O Antenor
chega e pega o machado pa-
recia a cena do filme Titanic
fora da água. Depois daque-
la briginha entre Tereza Cris-
tina e Patricia onde a vilã foge
com seu carro durante uma
noite inteira, pois ela já rea-
parece dirigindo seu carro
em uma estrada e quem vem
de encontro com a ela o De-
legado Paredes com seu vei-
culo em alta velocidade.

Já Leandro (Rodrigo Si-
mas), o lutador, deu muito
bem o seu recado em sua es-
tréia. Seu personagem se per-
deu durante a trama (foi um
jovem mau caráter, garoto de
programa e se transformou
num campeão), mas o ator
mostrou todas as nuances de
Leandro sem parecer que ga-
nhou um novo papel. O mes-
mo não se pode dizer de Rafa
(Marco Pigossi). Depois que
seu personagem ficou bonzi-
nho, ele perdeu toda a graça.
Mesmo com o talento de Mar-
co, o papel foi desnecessário

FINA ESTAMPA
DO MODO QUE
VOCÊ NÃO VIU

Por: Diogo Matias – Teddy

do meio para o fim da história. A
ótima Sophie Charlotte também
acabou sendo prejudicada com
os novos rumos de Rafa e Amália
ficou um casal sem sal e sem açu-
car. Já a Teodora de Carolina Di-
eckmann prendeu o telespecta-
dor, que não sabia muito bem o
verdadeiro caráter da loura. E
nesse caso, Aguinaldo Silva le-
vou a novela inteira delineando
a história da periguete.

Diversão foi garantida  nas
sequências do Pereirinha (José
Mayer) com Tereza Cristina. Foi
muito bom ver José Mayer num
papel diferente do que ele vinha
fazendo, mas a relação entre a
madame e o peixeiro (e a histó-
ria do robalo) não convenceu a
ninguém. E convenhamos a cena
dos dois naquele barquinho foi ri-
dícula o barco numa tremenda
tempestade, mais o que chamou
a atenção foi o barquinho da po-
licia vindo na maior calmaria e
o helicóptero da policia sobrevo-
ando o céu azul de Copacabana,
opa o barquinho que conduzia
Tereza Cristina e o Peixeiro   su-
miu,

A emoção do último capítulo
de "Fina estampa" só aconteceu
quase uma hora depois do iní-
cio. A vitória de Wallace Mu deu
a Dudu Azevedo à chance de bri-
lhar - e ele aproveitou.  Dudu se
mostrou bastante emocionado e
convenceu quem assistia ao final
da luta. O ator, aliás, foi bem
durante toda a novela e conse-
guiu provar seu talento mesmo
com o espaço pequeno de seu
personagem. Mas parecia luta do
Rock Balboa que apanha no co-
meço e vence no fim. Logo em se-
guida foi à vez de Lilia Cabral dar
seu show quando Griselda, final-
mente, é salva por Antenor (Caio
Castro) e Patrícia (Adriana Biro-
lli). Foi de arrepiar ver a milioná-
ria mostrar toda o seu medo e fra-
gilidade. Pena que durou tão pou-
co que nem vi a hora que ela vol-
taou para sua casa. Bonitinha
também a cena de carinho entre
Crô (Marcelo Serrado) e Baltazar
(Alexandre Nero), e o flashback
inédito da conversa entre a biba e
a Rainha do Nilo. Coerente fazer
um personagem do bem como o
mordomo se redimir da sua omis-
são no fim da novela. E a Renê Jr
que fim foi aquele sem o que fazer
com a criança de um bigode a ele.
O telespectador mais conservador
de Aguinaldo Silva esperava por
isso.

O desfecho do imbróglio entre
Esther (Julia Lemmertz) e Bia
(Monique Alfradique) durou me-
nos de um minuto. Para a serie-
dade do assunto, esperava uma
disputa entre juristas no tribu-
nal. O fim era óbvio, mas a dis-
cussão poderia ser mais aprofun-
dada.  Agora o sobrinho da mé-
dica ficou mesmo com a avó? O
mistério em torno do namorado
de Crô deu a impressão de Agui-
naldo ter enganado o telespec-
tador. Criou um factóide para
prendê-lo e, no fim, para não cri-
ar qualquer amante preferiu não
revelar nada. Mais deu a enten-
der que ele e o Baltazar andou
tendo algo .

Para finalizar o que foi a Gri-
selda indo para seu trabalho a
pé com sua bolsa sendo jogada
de um lado para o outro quando
de repente ela tira uma chave
de grifo de sua bolsa, opa essa
não foi à bolsa que ela jogou de
um lado para o outro e não que-
brou nenhuma costela? Claro que
não pois ela ainda teve tempo
para dar uma corridinha.

É inegável que "Fina estam-
pa" tenha sido um sucesso de pú-
blico. Os números comprovam
que é a novela mais vista desde
"Duas caras", de 2007, também
do autor. Mas é difícil encontrar
um telespectador que fale bem
da trama fantasiosa da novela
das nove. Que "Avenida Brasil"
nos surpreenda com uma histó-
ria mais crível e interessante.


