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Esta semana Nova Esperança é sede de uma exposição foto-
gráfi ca organizada pela Secretaria da Educação, por meio de seu 
Departamento de Cultura (Roberta Fernandes) e da Jornalista e 
fotógrafa Jéssica Arruda. Chamam à atenção as imagens de vários 
lugares do mundo por onde a fotógrafa esteve em suas viagens e 
cada um dos lugares é um pedaço da história universal em desta-
que. Uma das fotos mostra as ruínas do Muro de Berlim, marco 
da separação entre as das Alemanhas (Ocidental e Oriental), re-
velando até onde vão os interesses da humanidade. Confesso que 
gosto bastante de história geral e o fato de que os países aliados, 
encabeçados por Estados Unidos, França e Inglaterra se uniram 
para derrotar os países do chamado Eixo do Mal (Alemanha, Itá-
lia e Japão) por ocasião da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
mostra até onde vão os interesses, principalmente econômicos. A 
Rússia, do tirano Stalin encabeçou a frente Oriental da Guerra. Se 
o Dia D (06 de junho de 1944), desembarque das tropas aliadas 
nas Praias da Normandia (França) foi preponderante para o êxito 
destes exércitos e o consequente fi m da guerra meses depois, a 
frente Oriental também avançava e conquistava territórios, der-
rotando aqueles estabelecidos como inimigos mundiais.  Ao ver 
a fotografi a exposta foi como uma viagem no tempo. O visitante 
teve a sensação de ter voltado a um lugar em que nunca estivera. 
Assim é que os livros e as imagens fazem com o nosso imaginário. 
Logo após a Segunda Guerra teve inicio à Guerra Fria. Estados 
Unidos e Rússia disputariam por décadas a hegemonia política, 
militar e econômica no mundo. O muro de Berlim, considerado 
uma vergonha mundial foi levantado, separando as “Alemanhas” 
Ocidental (capitalista) e Oriental (socialista). O primeiro lado fi -
cou sob a infl uencia dos Estados Unidos e seus aliados e o outro 
lado, sob a batuta da política russa. E a coisa fi cou russa mesmo 
para os orientais que, por conta de um sistema opressor e de de-
sestímulo à economia, foi deteriorando com a ideia do Partido 
único, o Comunista. Era o período do Plano Marshal, propos-
to pelo Presidente Norte-americano Harry Truman, oferecendo 
empréstimos a juros baixíssimos aos países devastados pela guer-
ra que teve como contraposição imediata o Comecon, eviden-
te contestação russos ao plano Yanke que impedia seus aliados 
políticos de se interessarem pela ajuda de seus inimigos.  Criação 
da Otan (1949) pacto de Varsóvia dentre outras ações visando 
tanto capitalistas quanto socialistas se digladiarem nesta Guerra 
Fria, já que não houve uma batalha direta armamentista entre 
as superpotências, cada qual temendo o poder nuclear da outra 
nação.  Este foi um fl ash relativo a apenas uma foto exposta. Cada 
imagem com sua história particular, peculiar em seus meandros 
políticos, sociais e econômicos. Viagens no tempo pelos trilhos 
da história tendo como passaporte o clicar de uma câmera nas 
mãos de um profi ssional com olhar clínico e crítico da situação 
avistada.

A intensa visitação prova que o povo gosta (e precisa) de cul-
tura. Conhecimentos fazem de um povo melhor nas relações en-
tre si, respeitando as diferenças, discordando (ou não) da manei-
ra de agir e pensar, mas pautando sempre na mutualidade para 
a construção de um mundo melhor. A parte cultural em Nova 
Esperança vem ganhando vida, como a Fênix, pássaro mitológico 
grego que renasce das cinzas. 

O deslocamento a outras cidades que tem um roteiro cultural 
mais rico é privilégio de poucos. Está bem claro que as pessoas 
gostam de contemplar o belo, de se nutrir de conhecimentos e 
alimentar o intelecto com artes. A visitação não foi privilégio 
dos que são taxados como “elite”. A proposta da democratiza-
ção da cultura já veio justamente com a ideia de desmistifi car 
pré-conceitos e quebrar rótulos e paradigmas. Ao propor num 
espaço público, tal exposição atraiu os olhares de todos os que 
adentraram no Supermercado que sediou o evento. O povo é ca-
rente de arte e opções de lazer são restritas em nosso meio. A 
cultura não deve se estabelecer como preceito de dominação da 
mente, do tipo subcultura do Pão e Circo; meros entretenimentos 
pra dissuadir pensamentos e iludir as pessoas.  Isto não serve. 
Este tipo de política não prospera mais em pleno século XXI. O 
povo quer um local adequado com anfi teatro, biblioteca, palcos 
estruturados e aparatos para se fazer cultura e proporcionar arte 
democraticamente. 

Usei apenas uma imagem exposta para exemplifi car a riqueza 
que um simples “click” pode proporcionar. Em cada foto, uma 
legenda explicativa dá o tom exato do que a artista buscou fo-
tografar e sua importância macro à coletividade. Se a queda do 
muro de Berlim, erguido em 1961 e derrubado em 1989,  serviu 
para reunifi car um povo inteiro, quem sabe por meio da cultura 
possamos nos tornar cidadãos melhores, mais conscientes, ricos 
em conhecimento e prósperos como povo!

O Brasil passa por momentos de instabilidade e falta de 
confi ança. Os três primeiros meses do ano foram marcados 
por protestos e paralisações.

Infelizmente uma palavra acabou sendo disseminada no 
vocabulário do brasileiro com muita força e destruição. Trata-
-se da “crise”.

Observo que algumas pessoas sentem importância em di-
zer que o país está em crise, a beira de um colapso, um verda-
deiro caos.

A pergunta que surge é: O que isso irá mudar? Destacar 
tanto a crise ajudará no crescimento do seu país ou mais dire-
tamente do seu comércio ou sua cidade? Pelo contrário a ideia 
negativa ganha força e espanta investimentos.

Lembro que na infância frequentava o sítio dos meus tios 
na zona rural de Londrina. Lá, minha tia Marta, cuidava com 
muita dedicação de sua “hortinha”. Para que os pássaros não 
destruíssem o seu alface, o almeirão e a couve, ela usava uma 
antiga tática que funcionava muito bem. Um boneco feito com 
restos de madeira, usando uma camisa velha do meu tio e um 
chapéu de palha, chamado de “espantalho”, era capaz de man-
ter o ataque dos pássaros bem longe. Não era preciso matar os 
pássaros, apenas mantê-los longe.

Hoje, entendo o que minha tia fazia para manter sempre 
produzindo a sua “horta de estimação”. Ela cuidava, espantan-
do tudo o que podia prejudicar.

Escolhi intitular a coluna como, “tempo de edifi car” basea-
do no verso bíblico de Eclesiastes 3, parte fi nal do versículo 3. 
Poderia ter colocado,  “espante a crise”, porém destacaria essa 
palavra que precisa ser esquecida.

Você já reparou que por mais que as pessoas falem em 
crise, todos continuam andando de carro, portanto gastando 
dinheiro com combustível. Compram roupas e sapatos. Nas 
agências de emprego sobram vagas, faltam qualifi cados. Du-
rante a noite, as pessoas ainda saem e vão as lanchonetes co-
mer algo diferente. A rotina de trabalho é a mesma de alguns 
anos atrás, porém o que assusta é o fantasma chamado “Crise”.

O antônimo de crise é bonança, fartura, progresso, fortuna, 
desenvolvimento, avanço, dentre outros tantos signifi cados.

Nesta edição, o jornal Noroeste divulga um painel ideali-
zado pelo jornalista Osvaldo Vidual com o apoio de algumas 
empresas que acreditam no potencial de Nova Esperança e re-
forçam a identidade da cidade como pólo regional.

O tempo que vivemos é de edifi car e não destruir. Não é 
segredo para ninguém que os primeiros meses do ano come-
çaram com diversas manifestações e protestos em todas as es-
feras políticas.

Você leitor que é empresário (a) não viva do discurso pron-
to. Esqueça a palavra crise e faça o diferencial em sua loja, em 
seu comércio. O pai de família, a dona de casa, a mãe traba-
lhadora não transmita pessimismo aos fi lhos, mas tenha fé e 
confi ança fazendo sempre o melhor, pois é tempo de edifi car e 
não destruir com palavras.

Diante disso, todos terão que continuar trabalhando, pro-
duzindo, comprando comida, vestuário, remédio, enfi m, a luta 
sempre será a mesma, o que muda é a maneira de observar e 
receber as notícias, espantando de vez a crise da minha e da 
sua vida.

Alex Fernandes França é Administrador de Empre-
sas, Teólogo, Diretor do Jornal Noroeste e Membro da As-
sociação dos Cronistas do Estado do Paraná.

“Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos 
homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em 

seu tempo; também pôs o mundo no coração do homem, 
sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o 
princípio até ao fim”. Eclesiastes 3:10-11 Bíblia Sagrada

“Quem tem imaginação, mas não tem cultura, possui 
asas, mas não tem pés”. Joseph Joubert (1754-1824) 
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Preliminarmente, cabe 
ressaltar que esse tema não é 
um problema novo para a so-
ciedade, uma vez que come-
çou a se falar sobre o tema na 
década de 80, entretanto, no 
Brasil, a alienação parental, 
iniciou-se com o Projeto de 
Lei – PL n. 4.053/08, ao qual 
resultou na promulgação da 
Lei n. 12.318/2010.

O objetivo dessa Lei foi 
fortalecer o direito da criança 
protegido constitucionalmen-
te, assim como, assegurar o 
direito do art. 5º do Estatuto 
da Criança e do Adolescen-
te, que prevê que nenhuma 
criança será objeto de negli-
gência, discriminação, explo-
ração, violência, crueldade e 
opressão, punindo na forma 
descrita em lei qualquer aten-
tado, por ação ou omissão, aos 
seus direitos fundamentais. O 
ato da Alienação Parental, ou, 
como a doutrina inicialmente 
chamou Síndrome da Aliena-
ção Parental – SAP, é consi-
derada como uma desordem 
psíquica.

A alienação parental an-
tes de ser assim nominada, 
era conceituada pela doutrina 
como Síndrome da Alienação 
Parental – SAP e conhecida 
também como “Implantação 
de Falsas Memórias”, lem-
brando que esse tema é uma 
das muitas mudanças atual-
mente reconhecidas e ocor-
ridas na sociedade moderna 
(ALMEIDA JUNIOR, 2010).

O autor Edson Rodrigues 
Maciel (2010, p. 12), concei-
tua: “Sintetizando, a síndro-
me de alienação parental é 
um modo de programar uma 
criança para que ela passe a 
odiar um de seus genitores, 
sem haver justifi cativa para 
isso, de modo que a própria 
criança ingresse na trajetória 
desmoralizadora desse mes-
mo genitor”.

Geralmente esse compor-
tamento é desencadeado após 
a separação do casal, momen-
to este em que o nível de con-
fl ito existente entre os recém 
separados é alto e evidente. A 
intenção do alienador é afastar 
o fi lho do outro genitor e dos 
familiares do mesmo. Dessa 
forma, a criança é induzida a 
odiar e a repulsar o outro ge-
nitor a quem ama, ocorrendo, 
contradição de sentimentos, 
causando a destruição dos 
vínculos antes existentes.

A tipifi cação do ato do 
alienador está previsto na Lei 
da Alienação Parental, que 
traz em seu rol os atos que 
são cometidos pelo alienador, 
bem como apresenta as possí-

veis sanções que poderão ser 
aplicadas cumulativamente 
ou não, como meio coerciti-
vo de inibir o responsável que 
deu causa, enfatizando a res-
ponsabilidade deste no de-
senvolvimento dessa criança 
ou adolescente, que é o maior 
prejudicado nesses casos.

A Lei n. 12.318/2010, 
expõe que são formas exem-
plifi cativas de alienação pa-
rental, além dos atos assim 
declarados pelo juiz ou cons-
tatados por perícia, pratica-
dos diretamente ou com au-
xílio de terceiros:  I - realizar 
campanha de desqualifi cação 
da conduta do genitor no 
exercício da paternidade ou 
maternidade; II - difi cultar o 
exercício da autoridade pa-

rental; III - difi cultar contato 
de criança ou adolescente com 
genitor; IV - difi cultar o exer-
cício do direito regulamenta-
do de convivência familiar; 
V - omitir deliberadamente a 
genitor informações pessoais 
relevantes sobre a criança ou 
adolescente, inclusive esco-
lares, médicas e alterações 
de endereço; VI - apresentar 
falsa denúncia contra geni-
tor, contra familiares deste ou 
contra avós, para obstar ou 
difi cultar a convivência deles 
com a criança ou adolescen-
te; VII - mudar o domicílio 
para local distante, sem jus-
tifi cativa, visando a difi cultar 
a convivência da criança ou 
adolescente com o outro ge-
nitor, com familiares deste ou 
com avós. 

Conforme previsto na 
própria lei, a prática de ato de 
alienação parental fere direito 
fundamental da criança ou do 
adolescente de convivência 
familiar saudável, prejudica 
a realização de afeto nas re-
lações com genitor e com o 
grupo familiar, constitui abu-
so moral contra a criança ou 
o adolescente e descumpri-
mento dos deveres inerentes à 
autoridade parental ou decor-
rentes de tutela ou guarda. 

Verifi cada a ocorrência da 
alienação parental, a justiça, 
a requerimento ou de ofício, 
em qualquer momento pro-
cessual ou em ação autônoma 
ou incidental, terá tramitação 
prioritária, e o juiz determi-
nará, com urgência, ouvido 
o Ministério Público, as me-
didas provisórias necessárias 
para preservação da integri-
dade psicológica da criança 
ou do adolescente, inclusive 
para assegurar sua convivên-
cia com genitor ou viabilizar 
a efetiva reaproximação entre 
ambos, se for o caso, determi-
nando se entender necessário, 
perícia psicológica ou biopsi-
cossocial. 

 A Lei da alienação paren-
tal possui total efi cácia em 
nosso ordenamento jurídi-
co, onde busca agir de forma 
a corrigir os atos que estão 
sendo prejudiciais a criança 
ou ao adolescente e também 
reprimí-los coercitivamente 
com a aplicação das sanções 
previstas, com o objetivo de 
obstar a conduta do aliena-
dor, aplicando ainda, normas 
subsidiárias do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 
Código Processual e Civil, 
devendo todas respeito e sub-
missão às cláusulas constitu-
cionais.

Espaço Jurídico
ALIENAÇÃO PARENTAL 

Drª Paula Renata Lopes 
Chaves - OAB/PR 47508

Cultura e Arte nos 
trilhos da história 

Tempo de edifi car
Editorial
ALEX  FERNANDES  FRANÇA

FALA LEITOR!
“Meu caro, estamos vivendo um novo 

tempo, mas que tempo estamos, porque 
nada mudou, no outro dia tudo estava a 
mesma coisa, não temos políticos novos, 
FHC, Serra e os demais do PSDB são pes-
soas falsas de primeira espécie. Lembro 
para ti que não gosto do PT. O PSDB fez 
para a classe trabalhadora, o chamado 
FATOR PREVIDENCIÁRIO, se o povo ti-
vesse vergonha nunca votava neste partido, 
como no PT também, porque no passado 
era contra o FATOR PREVIDENCIÁRIO, 
chegou ao governo e fi cou a favor do mes-
mo, fator previdenciário e redução das 
aposentadoria , isto sim é o roubo social de 
uma nação. Mas, não temos nada novo na 
política, temos um povo que não sabe em 
quem votou, alguns só votam para ganhar 
e no outro dia dizer acertei meu voto. Será 
mesmo isto? Temos que acabar com a ree-
leição de presidente, governador, prefeito, 
deputado estadual, deputados federal e ve-

reador. Ministro do STF também não pode 
ser eterno. Temos que limitar um tempo de 
cinco ano para acabar com esta turma de 
favor ao governo. O povo tem de ser mais 
politizado, como são na época da Copa do 
Mundo, aí todos sabem falar de futebol, 
desculpe não gosto de futebol, mas veja, 
dizer que somos duzentos milhões de técni-
cos, porque não dizer que somos duzentos 
milhões de eleitores inteligentes. Temos que 
melhorar como povo e nação. O povo que 
escolhe e escolher exige sabedoria, aí é que 
está o segredo”.

Adauto Mendes via Facebook
Comentando sobre a coluna “Políticos novos ou novos políticos”



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 27 de março de 2015

GERAL - 3JORNAL NOROESTE

ENTRELINHAS
***Cai mais um avião do tipo  Airbus  A320. Desta feita, foi nos alpes franceses, matando 150 pessoas. A 
aeronave, da companhia alemã Germanwings, da Lufthansa, ia de Barcelona (Esp) a Dusseldorf (Alem). Não 
se sabe se o avião pulverizou ao cair ou aconteceu em pleno voo.*** Dia 21 de março último, quem comemorou 
em alto estilo seu niver foi a Secretária da Santa Casa de Misericórdia de Nova Esperança, Maria José Mocci 
Vitoretti. Querida por todos, recebeu inúmeros cumprimentos pela data festiva. Parabéns Maria José***Muitas 
jornalistas ainda acham que o ex-ministro Cid Gomes  perdeu a cabeça ao chamar inúmeros deputados de 
achacadores. Falou o que o povo e a imprensa estão cansados de saber.***Milionária, a top model gaúcha, 
Gisele Bünchen, vai abandonar as passarelas.***Diversas mensagens de amigos na Europa, Américas, Brasil, 
cumprimentando Jessica Krieger pela bela "Exposição de Fotografias" no Supermercado Camilo vista através 
de facebook e whatsApp. ***"Tal como as montanhas, o homem guarda dentro de si riquezas ignoradas, 
que haverá de descobrir e utilizar, se quiser atingir os elevados fins destinados à sua existência." ( Do livro 
Logosofia Ciência e Método ).

Opinião do Blog
Achacadores, larguem o osso!
Entende-se por achacador, 

aquele que rouba outrem, extor-
quindo-lhe dinheiro.  Gostei de-
mais  da atitude do ex Ministro 
da Educação Cid Gomes ao ir à 
Câmara Federal e "espinafrar" os 
deputados, tanto da base aliada 
como os demais. Nunca imaginei 
que alguém pudesse fazer o que 
Cid fez, talvez, se nossa imprensa 
não fosse tão comprometida, po-
deria ter tomado  uma iniciativa  
de tamanha magnitude.  Cid foi 
macho quando  subiu a tribuna e 
lançou o seu desabafo, a sua ira,  o 
seu  grito de guerra, rasgou o ver-
bo, falando o que o povo brasileiro 
gostaria de falar,  pedindo aos de-
putados aliados, que  larguem de 
roer o osso.  Na realidade, o brado 
do ministro serviu para todos os 
deputados, principalmente para 
os peemedebistas.   A carapuça 
serviu direto aos deputados do 
PMDB, verdadeiros achacadores 
desse país, pois cobram o preço da 
aliança com o governo das manei-
ras mais variadas e sórdidas, desde 
um ministério que tenha grande 
orçamento  até cargos no segundo 
e terceiro escalão, uma verba para 
aprovar qualquer projeto de inte-
resse popular,  cargos para os seus 
cabos eleitorais ou um simples as-
faltamento de uma rua, etc. É esse 
o osso lembrado pelo ex ministro 
que, por ser verdade, irritou essa 
corja de medíocres que dizem dar 
apoio ao governo, pedindo o seu 
afastamento do ministério. Como 
você vê, o maior problema do Bra-
sil não é Dilma Rousseff mas sim, 
esse bando de  achacadores do 
Congresso Nacional.

Vai triplicar o Fundo Partidá-
rio

A decisão do Congresso Nacio-
nal em triplicar o Fundo Partidá-
rio, mostra claramente a sanha dos 
nossos políticos em sangrar a pá-
tria  ao avançar no dinheiro públi-

co, dinheiro esse vindo dos bolsos 
dos trabalhadores brasileiros para 
sustentar esses achacadores da na-
ção. Como  daqui para frente, as  
grandes empresas estarão sendo 
vigiadas contra o apoio financei-
ro aos partidos e candidatos, além 
de que os  principais empresários 
estarão presos, os políticos já estão 
se precavendo na dotação orça-
mentária do governo para 2015, 
aumentando o Fundo Partidário 
de R$289 milhões para R$867 mi-
lhões, ou seja, triplicando os valo-
res anteriores que serão rateados 
entre os partidos políticos. Num 
momento de dificuldade e de crise 
que estamos atravessando, custa-
-me acreditar que esses políticos, 
com os seus argumentos frágeis, 
solapam sem dó, sem piedade o 
sofrido povo brasileiro,  olhando 
somente  para o seu próprio umbi-
go. O povo que se exploda, já dizia  
o deputado Veríssimo, representa-
do pelo saudoso comediante Chi-
co Anísio.

Silicone e Câncer
As autoridades sanitárias da 

França  informaram recentemen-
te que  uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Nacional do Cân-
cer francês estabeleceu  vínculos 
claros entre implantes de próteses 
mamárias e 18 casos de câncer de 
seios. A conclusão fará com que o 
Ministério da Saúde daquele país  
passe a monitorar as pacientes que 
submeterem a prótese mamária 
podendo levar até a proibição na-
quele,  se necessário for.  Como se 
observa, é um relatório muito sé-
rio sobre o tema desde 2011, quan-
do eclodiu o escândalo de uso de 
ceras próteses no país de qualidade 
duvidosa.  Para se chegar a conclu-
são, cerca de 400 mil implantes 
de próteses, 80%  com definições 
estéticas, 18 casos foram  correla-
cionados de prótese com câncer 
de mama. Mesmo assim, não deve 
existir uma inquietude exagerada 
entre as mulheres em colocar si-

licone nos seios, uma vez que os 
estudos ainda  são  insipientes, 
sendo os benefícios infinitamente 
superiores  aos malefícios.

Coisas do Cotidiano
• Muito  bonita e prestigiada 

a abertura  da Exposição de Fo-
tografias pela jornalista Jessica  
Krieger, no espaço cultural do Su-
permercado Camilo, que irá até o 
dia 30 de março., das 9hs às 20s. 
Jessica, que fala fluentemente o in-
glês e italiano, comentando  o re-
gistro em fotografias das diversas 
passagens por esse mundo afora. 
Você que vai fazer compra  ou  sua 
refeição no Supermercado Camilo, 
aproveite a oportunidade e veja as 
belas fotos da jornalista e fotografa  
Jessica.  .Vale a pena conferir!

• Foi bom 
demais ter co-
nhecido na 
"Exposição de 
Fotografias" a 
jovem Roberta 
Fernandes, res-
ponsável pela 
Coordenação  
Cultural de nossa cidade. Com 
muitas ideias e dedicação, Roberta 
tem tudo para ter  um futuro bri-
lhante em sua pasta, desde que re-
ceba  o devido apoio do executivo 
e comércio local;

• E a empresa de ônibus Brasil 
Sul é a nova proprietária da Viação 
Garcia. Muitos milhões na para-
da!; 

• Não engolindo a verdade que 
o ex ministro Cid Gomes acabava 
de dizer, chamando os deputados 
do PMDB de achacadores, o presi-
dente da Câmara Eduardo Cunha, 
envolvido no esquema da corrup-
ção da Petrobrás, envergonhado, 
desligou o microfone  e encerrou 
a sessão da casa;

• Segundo moradores do bair-
ro Bela Vista, é  muito moroso os 
serviços da empresa que está ta-
pando os buracos na Rodovia Jú-
lio Zacharias. Em  quase 30 dias, 
taparam os buracos somente até 
a Bela Vista, ou seja,apenas cinco 
quilômetros;

• Ainda segundo os morado-
res da Bela Vista, a quantidade 
de geladeiras, sofás, fogões, latas, 
etc. existente nos canaviais, são 
focos intermináveis de dengue, 
mostrando que a nossa população 

ainda está longe de cumprir o seu 
papel no combate ao mosquito;

• Segundo Receita Federal de 
Maringá, 1.698 suspeitos de frau-
des nas declarações entre 2010 e 
2014 estão na mira. Muitas pes-
soas tem afirmado que bom seria 
se houvesse essa fiscalização em 
cima das mais de oito mil pessoas 
que sonegaram impostos deposi-
tando sete bilhões de dólares no 
HSBC da Suiça.  Com certeza, o 
dinheiro sonegado por aqui, não 
faz nem cócega nos sete bilhões de 
dólares;

• Tudo leva crer que em breve 
teremos voo internacional direto 
partindo de Foz do Iguaçu para 
Roma ou Milão, na Itália. A em-
presa italiana Alitália está estudan-
do a viabilidade do projeto;

• O governador Beto Richa deve 
estar com as suas orelhas pegando 
fogo, pois a ira dos professores ( e 
com razão) pra cima do governa-
dor é demais;

• Rádio Nacional, Rio de Janei-
ro, Brasil, está morrendo. Entre 
1940/1950, a rádio foi considera-
da uma das de maior audiência 
na América Latina, a ponto de ser 
fechada pelo golpe militar de 1964 
pela força popular que representa-
va. Reaberta, a rádio nunca voltou 
como antes pela falta de investi-
mento do governo federal. A au-
diência da emissora acabou e hoje 
só resta praticamente lembranças 
de suas novelas, programas de au-
ditório e do famoso Repórter Esso,  
com Herón Domingues.

Brasil mantêm-se estável
Ao manter-se estável quanto ao 

desenvolvimento e ao grau de in-
vestimento no Brasil, cuja  avalia-
ção é feita pela   Standard & Poors, 

a empresa quer dizer que o país é 
um bom pagador com os seus cre-
dores e que as dificuldades econô-
micas serão superadas  a tempo de 
evitar desgaste das contas públicas, 
que afete a capacidade da econo-
mia nacional de atrair investimen-
tos estrangeiros;  As declarações da 
Standard & Poors dizendo da ma-
nutenção do grau de investimento 
no país, joga um balde de água fria 
na crise alimentada todos os dias 
pela oposição  (PSDB/DEM/Rede 
Globo) e ainda por diversos segui-
mentos da imprensa reacionária 
que teimam em somente  criticar, 
não dando qualquer contribuição 
ao crescimento do país. A empresa 
Standard & Poors chama também 
a atenção para o Congresso Nacio-
nal que faça menos política e pro-
cure discutir com mais interesse 
nacional os projetos do Executivo 
assim como ouvir mais a popula-
ção brasileira, a grande massa res-
ponsável pelo crescimento do país.  
A capacidade do país de conseguir 
separar a administração federal 
das investigações da corrupção da 
Petrobrás, mostra também o esfor-
ço da nação em sair da crise o mais 
rápido possível.

Homossexualismo na TV gera 
polêmica

Aproveitando uma sequência 
de novelas e  boa audiência, a Rede 
Globo não perdeu tempo e volta 
a falar sobre  homossexualismo, 
agora com a homossexualidade 
na terceira idade. Na novela Ba-
bilônia, em cartaz na emissora, a 
partir das 21hs, duas senhoras re-
presentadas pelas atrizes  Fernan-
da Montenegro(Tereza) e Natália 
Timberg (Estela, vivem um ro-
mance  que vem dando o que falar 

nas redes sociais e até no Congres-
so Nacional. Para  os deputados 
evangélicos, o referido romance 
acaba desestruturando o conceito 
de família,  com a mesma opinião 
os frequentadores de redes sociais. 
Aproveitando a deixa, SBT e Re-
cord estão lançando programas 
para a família brasileira no mes-
mo horário, o que eu acho uma 
palhaçada, pois o SBT foi a pri-
meira emissora a mostrar um bei-
jo gay na telinha. Na opinião desta 
coluna, este assunto já está esgota-
do e não vejo qualquer novidade 
que possa criar qualquer tipo de 
problema para a sociedade.

E o outono chegou!
Folhas  que caem, dias acin-

zentadas, céu encoberto, aquele 
friozinho pela madrugada e de 
manhã, estamos no outono. A es-
tação que nos prepara para o in-
verno chegou, mas ainda teremos 
nos primeiros dias  de outono, 
a atmosfera bastante aquecida.  
Depois desses dias, sempre que a 
temperatura aumentar e tivermos 
uma frente fria, haverá  chuva e 
queda de temperatura. Os dias 
mais frios acontecerão  a partir da 
segunda quinzena de maio, sendo 
junho e julho os meses mais frios 
do ano. O verão, aquele calor in-
suportável ficou para traz, assim 
com os shorts, bermudas, rastei-
rinhas, dando lugar às botas, sa-
patos fechados,  calça comprida, 
blusas, casacos, etc. Gripes, res-
friados, bronquites, asma e outros 
problemas respiratórios serão fre-
quentes tanto nas crianças como 
nos adultos, sendo muito impor-
tante evitar aglomerações e  recin-
tos  fechados. Vacinar contra gripe 
também será importante.

Nova Esperança
Até agora, 3.455 casos foram 

confirmados em todo o Estado 
e pelo menos 16 municípios 

estão em situação de epidemia

Dengue avança rapidamente e município 
já contabiliza 539 casos suspeitos

Do total de 539 notificações, 136 já foram 
confirmadas e a dengue avança diariamente 

com o surgimento de novos casos. 

Mesmo com a chega-
da do outono e das 
temperaturas mais 

frias, algumas cidades do Para-
ná ainda enfrentam problemas 
por conta da dengue. O último 
boletim da dengue indica que o 
município de Nova Esperança 
possui 539 casos notificados de 
dengue, sendo destes 136 casos 
autóctones já confirmados e ne-
nhum caso importado. O caso 
autóctone significa que a doença 
é originária do próprio municí-
pio, diferente do caso importado, 
quando a pessoa é contaminada 
em outra cidade. 

Até agora, 3.455 casos foram 
confirmados em todo o Estado 
e pelo menos 16 municípios es-
tão em situação de epidemia. A 
recomendação é que o poder pú-
blico e a sociedade civil se unam 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

em torno de ações de combate ao 
mosquito, visto que a prevenção é 
a melhor forma de evitar o avan-
ço da doença. Estudos mostram 
que metade dos criadouros en-
contrados pelas equipes de saúde 
é considerado lixo, como garrafas 
pet, copos descartáveis, tampi-
nhas de garrafa, sacolas plásticos, 

entre outros materiais recicláveis. 
Contudo, também existem ou-
tros locais que merecem atenção 
durante a vistoria nas residências, 
como calhas entupidas, bandejas 
externas de geladeira, ocos de 
árvores e reservatório de água 
para animais. A dengue é um dos 
principais problemas de saúde 

Alex Fernandes França

Agente de Combate a Endemias durante vistoria buscando 
identificar possíveis focos da doença

Formas para eliminar criadouros da dengue: 

- Evitar o acúmulo de lixo e 
entulhos; 
- Deixar sacolas e recipientes 
com lixo fechados; 
- Manter as caixas d’água, ga-
lões, tonéis ou tambores sempre 
vedados; 
- Remover a sujeira das calhas 
e ralos; 
- Não deixar pneus em lugares 
descobertos; 
- Deixar garrafas ou baldes com 
a boca para baixo; 
- Verificar bandejas de ar-condi-

cionado e geladeiras mantendo-
-as limpas e sem água; 
- Colocar areia até a borda 
nos pratos de vasos de flores e 
plantas; 
- Manter vasos sanitários sem 
uso fechados; 
- Tratar a água de piscinas e 
fontes uma vez por semana; 
- Esticar lonas para não formar 
poças; 
- Lavar os recipientes de água 
dos animais uma vez por 
semana.

pública no mundo. A Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) es-
tima que entre 50 a 100 milhões 
de pessoas se infectem anual-
mente, em mais de 100 países, 
de todos os continentes, exceto a 
Europa. Cerca de 550 mil doentes 
necessitam de hospitalização e 20 
mil morrem em consequência 
da dengue. 390 casos ainda estão 
pendentes de confirmação, mas 
com sintomas e indícios caracte-
rísticos de dengue.

No Brasil, as condições so-
cioambientais favoráveis à ex-
pansão do Aedes aegypti possi-
bilitaram a dispersão do vetor 
desde a sua reintrodução, em 
1976, e o avanço da dengue. Essa 
reintrodução não conseguiu ser 
controlada com os métodos tra-
dicionalmente empregados no 
combate às doenças transmitidas 
por vetores em nosso país e no 
continente. 

Segundo a chefe da Vigilân-
cia Epidemológica,  enfermeira 
Elisa Aiko Aramaki “ a melhor 
forma de prevenir novos casos de 
dengue é intensificar o trabalho 
de eliminação manual de poten-
ciais criadouros. “O mosquito só 
se prolifera se encontrar um am-

biente propício para sua repro-
dução. Isso acontece a partir da 
união da água parada com calor, 
comum nesta época do ano. Por 
isso, é preciso voltar às atenções 
as nossas casas, verificando sem-
pre se há algum objeto ou local 
que possa se tornar um criadou-

ro”, afirmou Elisa. 
Entre os principais sintomas 

da dengue estão febre forte re-
pentina, dor no fundo dos olhos, 
dores musculares, dores nas ar-
ticulações e de cabeça, vômito, 
diarreia e manchas avermelha-
das pelo corpo. 
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“Não se deixem enganar pelos cabelos brancos, pois os 
canalhas também envelhecem”. - Rui Barbosa (1849 – 1923) 

***

Dia Mundial da Água foi 
comemorado em Paranacity

Sicredi União PR/SP patrocina 
o esporte de Paranavaí

Domingo, 22 de março, 
foi comemorado o Dia 
Mundial da Água. A 

data foi criada pela Assembleia 
Geral da Organização das Nações 
Unidas por meio da resolução A/
RES/47/193 de 21 de fevereiro de 
1993.

Em Paranacity, a data não 
passou batida. Já na quinta-feira 
(19), os alunos das escolas Ligia 
Bortoleto e Eurípedes Pregídio 
participaram de atividades na 
Casa da Cultura para a cons-
cientização da importância de se 
preservar a água. No domingo 
(22), a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente, com apoio da 
prefeita Ednea, do vice Oncinha 
e das crianças do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil 
(PETI), antigo Cemic, entregou 
mudas de árvores na Feira do 
Produtor para lembrar a impor-
tância que as matas têm para os 
mananciais.

O Secretário de Agricultu-
ra e Meio Ambiente João André 
Bertão, o João da Tonha destaca 
o evento. “É importante. Uma 
vez que visamos, principalmente, 
as crianças que são o futuro e a 
base que vai ser responsável pelas 
transformações e mudanças de 

Os times de futebol de 
Paranavaí, cidade da região 
noroeste do Paraná, terão 
um grande aliado este ano.  
O Sicredi União PR/SP pas-
sa a patrocinar as duas equi-
pes tradicionais da cidade, o 
ACP – Atlético Clube de Pa-
ranavaí e o São Lucas Futsal.

Animados com a parce-
ria, os coordenadores dos 
clubes disseram que é de 
grande importância este 
apoio, visto que os clubes 
vêm passando por reformu-
lações para entrarem com 
força total nos campeona-
tos desse ano."O patrocí-
nio da Sicredi será essencial 
para o nosso time, pois este 
é um ano da reestruturação. 
Com esse apoio poderemos 
reformular a equipe, fazer 
novas contratações e cuidar 
da estrutura do nosso clube. 
Temos 35 anos de história e 
nunca fomos rebaixados para 
segunda divisão." destacou 
Etienne Gomes de Oliveira, 
jogador e coordenador do 
São Lucas Futsal.

Para Nivaldo Mazzin, 
presidente do ACP, o time 
fica ainda mais fortalecido 
com esse apoio. "Podere-
mos montar um time mais 
competitivo e chegarmos ao 
nosso objetivo que é voltar à 
primeira divisão do campeo-

hábitos em relação ao consumo 
consciente e sustentável, além que, 
as mesmas, levam a ideia e cobram 
a execução das mesmas de seus 
pais, assim sendo, estão passando 

adiante o que aprendem e o que 
importa levar educação e conheci-
mento para dentro dos lares para-
nacitenses”, disse.

A campanha frisou também o 

difícil momento que o Brasil pas-
sa em relação à falta d’água. Lem-
brando-se da crise hídrica que afe-
ta vários estados brasileiros.

Assessoria de Imprensa

Fotos: Arquivo pessoal/João André

PENSAMENTO DA SEMANA

Deus é sábio de coração, poderoso em forças; 
qum se endureceu contra ele e teve paz?

Jó: Cap. 9, Vers. 4

Sugestão enviada pelo leitor Pedro Fernandes

Prisão
Foi preso na última segunda-feira, 16, em Nova Londrina, 
o suposto autor do homicídio acontecido no mês passado 
em um bar na Avenida Brasil (próximo à Faculdade). Na 
ocasião O jovem Flávio Lopes Alves (foto), conhecido por 
“Galvão”, de 27 anos, foi morto enquanto jogava sinuca na-
quele estabelecimento. O crime chocou a cidade e a Policia 
Civil rapidamente buscou solucionar o fato. De acordo com 
o delegado da Polícia Civil, Dr. Gustavo Mendes Marques 
de Brito, a PC recebeu informações de que o autor estaria em Nova Londrina. 
A Policia Militar daquela cidade, sabendo que havia sido expedido um man-
dado de prisão preventiva contra o rapaz, efetuou a prisão do mesmo, que já se 
encontra detido na cadeia pública de Nova Esperança. 

Entendendo o caso
Segundo informações da Polícia na época do ocorrido, por volta das 21h.00, 
do dia 25/02 em um bar em frente à Faculdade, parou um veículo e a pessoa 
que estava sentada no banco do passageiro desceu e foi direto em direção ao 
estabelecimento e já chegou atirando. O elemento não estava encapuzado e 
cerca de 04 tiros foram disparados, sendo que um atingiu fatalmente o jovem 
“Galvão” no peito e um outro tiro chegou a atingir de raspão  outra pessoa que 
estava no bar, sendo socorrida,  levada ao hospital, mas sem nenhum risco de 
morte. Logo após o autor dos disparos saiu rapidamente, entrou no carro e 
fugiu. Segundo o Dr. Gustavo Mendes Marques de Brito a vítima vinha sofren-
do ameaças de morte e a Polícia seguiu essa linha de investigação. Falta ainda 
ser preso o rapaz que condizia o veículo. A Policia Civil vem dando respostas 
rápidas à população quando do acometimento de crimes e outros delitos na 
cidade. Muito bom!

Prefeito preso
O Tribunal de Justiça do Paraná decretou no dia 21 de março (sábado), a pri-
são temporária do prefeito de Chopinzinho por envolvimento no assassinato 
do procurador do município, Algacir Teixeira de Lima, ocorrido no dia 16 de 
março. A Justiça local decretou a prisão de mais cinco envolvidos. O prefeito 
e mais um suspeito foram presos no domingo, e outros quatro envolvidos já 
haviam sido detidos na semana passada.
O procurador foi executado com vários tiros, na presença de suas duas filhas, 
quando descia de seu carro na garagem de casa. Imagens das câmeras de segu-
rança possibilitaram a identificação de três suspeitos e do veículo utilizado na 
fuga. Conforme provas levantadas a partir da investigação policial, o prefeito 
seria o mandante do crime, cometido por conta de denúncias, supostamente 
feitas pela vítima, de irregularidades na administração municipal. As denún-
cias chegaram a acarretar a indisponibilidade de bens do prefeito, decretada 
pela Justiça, a pedido do Ministério Público, na quinta-feira anterior ao crime. 
Por ter prerrogativa de foro, as investigações contra o prefeito serão condu-
zidas pelo Tribunal de Justiça, enquanto as dos demais suspeitos correrão na 
comarca de Chopinzinho. Com base em provas e depoimentos já colhidos de 
testemunhas e dos suspeitos, a Justiça decretou as prisões temporárias, com 
duração de 30 dias.

Credenciais para vagas especiais
Semana passada relatei o fato de que em nossa cidade existem vagas para ido-
sos e deficientes físicos e que não existe órgão para expedir as credenciais que 
identifique quem pertence a essa parcela de público. Pois bem. Fui procurado 
pelo leitor Alcides Fernandes, (o Alcides do “Bom Bife”) que me informou, 
exercendo sua cidadania, que o Detran emite uma espécie de autorização para 
que idosos ou portadores de alguma deficiência física (necessidades especiais) 
possam usar o espaço a eles destinado. Quando citei ‘vagas’, o leitor prontamen-
te frisou que existe apenas uma vaga para idoso (defronte ao Banco Bradesco) 
e que esta placa teria sido colocada por terceiros, sensibilizados pelas dificulda-
des deste público. Para conseguir tal credencial, é preciso ir à Ciretran e juntar 
os documentos comprobatórios exigidos. 

Ciretran de Nova Esperança
Fiquei sabendo que o Sr. Paulo ‘Paulinho’ Rodrigues foi nomeado como novo 
Chefe da Ciretran de Nova Esperança. Havia muita especulação sobre os pro-
váveis nomes e quem seria indicado.  Sei que um dos que indicaram o Pauli-
nho Rodrigues foi o candidato a deputado pelo município nas últimas eleições, 
Eduardo Pasquini e que o apoio do Prefeito Gerson teria corroborado para que 
este nome fosse escolhido. Pergunta: O mando político pelo visto é do grupo 
do atual prefeito e não do deputado eleito da base aliada do governador. A não 
ser que Paulinho Rodrigues tenha sido consenso entre os dois grupos, que já 
podem ter se tornado apenas um ‘grupão’, o que duvido.

Procon - Páscoa
Uma pesquisa de preços do Procon-PR mostrou que os preços de produtos de 
Páscoa (ovos de chocolate, coelhos e caixas de bombons) apresentaram varia-
ção de até 70,5%. A diferença de valores foi constatada em um mesmo item 
comercializado em diversos estabelecimentos. 
É o caso da Bombom Sonho de Valsa (lata com 236g), da Lacta, a venda por 
preços que variam entre R$ 9,88 a R$ 16,85. Outra diferença significativa está 
no Ovo Garoto ao Leite (45g), com preços entre R$ 4,98 e R$ 8,09, ou seja, 
62,45% de variação. A menor diferença com – de 0,60%, foi do Pacote Ovinhos 
da Lacta (180g), com valores entre R$ 14,99 e R$ 14,90. Além do preço, a orien-
tação do Procon-PR é que seja verificada a veracidade das ofertas e promoções. 
A pesquisa de preços pode ser acessada na internet, no endereço, www.procon.
pr.gov.br, no link “pesquisas”. Os preços pesquisados podem sofrer alteração.

Venda de veículos
Foi  publicada no Diário Oficial da União de ontem quinta-feira (26) a Lei 
13.111/15, que obriga vendedores de motocicletas e automóveis novos ou usa-
dos a informar ao comprador os valores dos tributos incidentes no preço desses 
veículos. A norma, que passa a valer em 60 dias, também determina que na 
assinatura do contrato de compra e venda, os consumidores sejam informa-
dos sobre a situação de regularidade do quanto a furto, multas e taxas anuais 
devidas, débitos de impostos, alienação fiduciária ou circulação do veículo. 
Empresários que descumprirem a lei serão responsabilizados pelo pagamento 
dos tributos, das taxas e multas incidentes até a data da compra. No caso de o 
veículo ter sido furtado, o comprador terá direito à restituição do valor integral. 
As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais previstas no Código 
de Defesa do Consumidor.

Taxa de desemprego
A taxa de desemprego em fevereiro aumentou e ficou em 5,9 %, segundo a 
Pesquisa Mensal de Emprego (PME) divulgada esta semana pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em janeiro deste ano, a taxa havia 
sido 5,3%, enquanto em fevereiro do ano passado, a taxa havia ficado em 5,1%.
Essa é maior taxa de desemprego desde junho de 2013, quando havia ficado 
em 6%. Comparando-se apenas com meses de fevereiro, a taxa é a maior desde 
2011, quando atingiu 6,4%.
O total de pessoas ocupadas ficou em 22,8 milhões, 1% abaixo de janeiro de 
2015, mas estatisticamente estável em relação a fevereiro de 2014. O número de 
desocupados (pessoas que procuraram emprego, mas não encontraram) ficou 
em 1,4 milhão em fevereiro deste ano, 10,2% acima de janeiro e 14,1% superior 
a fevereiro do ano passado. As informações são da Agencia Brasil.

Em 2015, o São Lucas disputa a série ouro do 
campeonato paranaense de Futsal. Já o Atlético 
Clube de Paranavaí encara a divisão de acesso 

no campeonato paranaense de futebol

nato paranaense", afirmou. O 
ACP disputa o primeiro turno 
da divisão de acesso que dá 

direito a uma vaga na série A 
do Campeonato Paranaense 
e está em primeiro lugar na 
classificação geral. Já o São 
Lucas Futsal, que empatou 
na primeira rodada do cam-
peonato, disputada neste fim 
de semana, participa da Série 
Ouro do Campeonato Para-
naense de Futsal.

Edson Rocha, diretor de 
negócios da regional noroeste 

do Sicredi União PR/SP, des-
tacou que esta parceira com 
Paranavaí é sempre muito 
feliz. "Apoiar o esporte da ci-
dade é criar laços, fortalecer 
parcerias, firmar o compro-
misso da Sicredi com toda a 
comunidade. O ACP e o São 
Lucas são dois clubes impor-
tantes, com ótimas campa-
nhas nos campeonatos que 
participam", destacou Rocha.
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Reencaminhado à As-
sembleia Legislativa do 
Paraná nesta semana, o 

“pacotaço” do governo do es-
tado prevê uma manobra que 
permite ao Executivo descum-
prir a meta fiscal prevista para 
o ano passado. O projeto reduz 
em até R$ 3,5 bilhões o resulta-
do primário – receitas menos 
despesas – para o período 2013-
2016. A mudança vai adequar a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) ao rombo das contas es-
taduais em 2014, evitando uma 
possível reprovação por parte 
do Tribunal de Contas do Esta-
do (TC). Em Brasília, porém, a 
presidente Dilma Rousseff usou 
do mesmo artifício e foi acusa-
da pelo PSDB nacional de crime 
de responsabilidade fiscal.

De acordo com a Secretaria 
da Fazenda, o Executivo fechou 
2014 com um déficit de R$ 935 
milhões. A LDO, no entanto, 
previa um superávit de R$ 2,4 
bilhões. Diante disso, num arti-
go de apenas duas linhas entre 
48 artigos, o “pacotaço” libera a 
redução do resultado primário 
até um total de R$ 3,5 bilhões, 
recolocando as contas do go-
verno dentro do cenário que se 
concretizou ao fim do ano pas-
sado.

Em dezembro, o Congresso 
Nacional aprovou medida idên-
tica do governo federal em meio 
a duras críticas da oposição, so-
bretudo do PSDB – mesmo par-
tido do governador Beto Richa. 
Falando em golpe do Palácio do 
Planalto e até mesmo em impea-
chment de Dilma, os tucanos 
ressaltaram que o artigo 85 da 
Constituição estabelece como 
crime de responsabilidade do 
presidente da República atentar 
contra a lei orçamentária. Cita-
ram também a lei 1.079/1950, 
que enquadra nos crimes de 
responsabilidade contra o orça-
mento “infringir, patentemente, 
e de qualquer modo, dispositivo 
da lei orçamentária”.

Além disso, no caso para-
naense, a LDO só prevê a “li-

“Pacotaço” libera o governo do estado a descumprir 
meta fiscal proposta para 2014. Tucanos criticaram 

a mesma postura usada pelo Planalto

Beto Richa ‘ignora’ PSDB 
e repete manobra de Dilma

Paraná vai 
desenvolver plano 

agrícola para os 
próximos quatro anos

mitação de empenho e movi-
mentação financeira” para que 
o governo cumpra as metas do 
resultado primário. Nessas situa-
ções, é permitido apenas reduzir 
o porcentual do orçamento a que 
cada poder tem direito anual-
mente. Em nenhum momento, o 
texto fala da possibilidade de al-
terar numérica e unilateralmente 
as metas previstas em lei.

ATAQUES: Líder da opo-
sição, o deputado Tadeu Veneri 
(PT) afirmou que Richa tenta 
“maquiar a própria incompetên-
cia”. “O governo quer ludibriar 
os órgãos de fiscalização e a Lei 
de Responsabilidade Fiscal para 
não correr o risco de ter suas 
contas rejeitadas”, atacou. “É ina-
creditável que eles tentem mexer 
numa lei que já deixou de vigo-
rar.” Para o líder do PMDB, Ne-
reu Moura, o Executivo estadual 
“acha que pode tudo”.

Em resposta às críticas, o lí-
der do governo, Luiz Claudio 
Romanelli (PMDB), afirmou que 
a medida é apenas uma adequa-
ção da LDO ao desempenho fi-
nanceiro do Paraná ao longo do 
ano passado. “Trata-se apenas de 
uma formalidade necessária, que 
não gera nenhum prejuízo ao es-
tado.”

GOVERNO BATE CABE-
ÇA SOBRE NOVA REGRA 
PARA PRECATÓRIOS: A 
exemplo do que ocorreu no en-
vio da primeira versão do “pa-
cotaço” à Assembleia, o governo 
do estado segue batendo cabeça 
internamente. Na proposta enca-
minhada aos deputados na terça-
-feira (24), o Executivo manteve 
a redução do teto das requisições 
de pequeno valor – causas judi-
ciais que é obrigado a pagar em 
dinheiro e não em precatórios – 
de 40 salários mínimos (R$ 31,5 
mil) para R$ 12 mil. À Ordem 
dos Advogados do Brasil no Pa-
raná (OAB-PR), que é contrária 
à medida, o governo havia dito 
que a mudança seria retirada do 
“pacotaço”.

Questionado sobre o assunto, 
o secretário da Fazenda, Mauro 
Ricardo Costa, disse que a nova 
lei vai adequar o estado ao cená-
rio nacional. Nesta quarta-feira 
(25), porém, o líder do governo 
na Assembleia, Luiz Claudio Ro-
manelli (PMDB), afirmou que 
vai se reunir com a OAB, num 
diálogo construtivo, para encon-
trar um ponto de equilíbrio em 
torno do tema.

Constrangidos, governistas 
mudam postura

Desde os acontecimentos da 
semana que marcaram a ocupa-
ção da Assembleia Legislativa do 
Paraná, em fevereiro, a bancada 
governista tem se mostrado mais 
criteriosa na votação dos proje-
tos em plenário.

Ao contrário dos tempos de 
“tratoraço”, em que costumavam 
apoiar incondicionalmente o 
Executivo, os deputados aliados 
têm caminhado com a oposição 
em algumas propostas, sobretu-
do naquelas mais sensíveis à po-
pulação.

O novo momento vivido pela 
Casa ficou evidente nesta quar-
ta-feira (25) durante a votação, 
em segunda discussão, do pro-
jeto que cria a Nota Fiscal Para-
naense. Pela proposta, qualquer 
cidadão poderá receber de vol-
ta até 30% do ICMS pago pelos 
estabelecimentos comerciais ao 

governo do estado. Uma emen-
da do deputado Marcio Pauliki 
(PDT) estendia o benefício da 
medida para as contas de luz, te-
lefone e gás.

Durante o debate da propo-
sição do pedetista, o líder do go-
verno, Luiz Claudio Romanelli 
(PMDB), afirmou que o ICMS 
sobre esses setores – mais o de 
combustíveis – representa 60% 
da arrecadação do estado. Logo 
em seguida, Felipe Francischini 
(SD) defendeu a emenda, como 
forma de reduzir a pesada carga 
tributária paga pela população. 
“Você está de sacanagem”, disse 
Romanelli ao colega, abrindo os 
braços. Após arrastados debates 
e uma pouco comum e intensa 
movimentação no plenário, a 
base governista derrubou as qua-
tro emendas apresentadas e, por 
fim, aprovou o projeto em sua 
versão original.

Foi notório, porém, o receio 
da chamada “bancada do cam-
burão” – que chegou à Assem-
bleia num ônibus da tropa de 
choque em meio aos protestos 
do mês passado – em votar a 
favor de matérias do Executivo 
que possam ser interpretadas de 
maneira negativa pela sociedade. 
“Não está sendo fácil”, resumiu 
um cansado Romanelli ao fim da 
sessão. JL

O secretário estadual 
da Agricultura e do 
Abastecimento, Nor-

berto Ortigara, determinou 
quarta-feira (25) a elaboração 
de um plano estratégico para 
a agricultura paranaense para 
os próximos quatro anos. A 
meta é elevar a produtividade, 
a geração de renda, segurança 
alimentar e o desenvolvimento 
sustentável nas propriedades 
agrícolas. 

Segundo o secretário, o 
plano estabelece avanços im-
portantes, como o aumento 
real do Valor Bruto da Produ-
ção (VBP) do Estado em cerca 
de 20% no período definido, 
cuja expectativa para 2014 está 
estimada em R$ 70 bilhões. 

Ortigara disse que para al-
cançar essa e outras metas es-
tabelecidas, todos os núcleos 
regionais da Secretaria e das 
empresas vinculadas irão se 
envolver na execução de seis 
grandes programas, cujas pro-
postas ainda serão detalhadas 
para que os projetos em exe-
cução possam ser inseridos em 
cada região, de acordo com as 
características e vocação de 
cada uma delas. 

A discussão sobre o plano 
reuniu diretores da Secretaria 
da Agricultura e do Abaste-
cimento e dos dirigentes das 
empresas vinculadas, como 
Iapar, Emater, Codapar, Ceasa, 
Centro Paranaense de Referên-
cia em Agroecologia, Adapar e 
Instituto de Florestas. 

Outras metas estabelecidas 
pelo plano estratégico prevêm, 
de acordo com o secretário, o 
aumento da produção agro-
pecuária em 30%, elevar a 
participação da produção de 
verduras, legumes e pequenos 
animais para cerca de 11% do 
Valor Bruto da Produção total. 

Foi definida ainda a inclusão 
de cerca de 20% das proprieda-
des rurais do Estado para que 
tenham receita bruta anual aci-
ma de dois salários mínimos. 

A Secretaria da Agricultura 
fixou como meta ainda a reali-
zação de ações ambientais em 
25% das microbacias do Esta-
do para que resgatem agros-
sistemas equilibrados e cursos 
d'água potáveis. 

“Queremos produzir uma 
agricultura mais sustentável, 
com menos aplicação de agro-
químicos, com proteção dos 
solos e da água e que continue 
com participação ativa na ge-
ração de renda para a econo-
mia do País”, disse o secretário. 
“Queremos fazer mais, melhor 
e gastando menos”, afirmou. 

Segundo ele, os progra-
mas serão executados em seis 
áreas do Paraná, caracteriza-
das como basalto, sedimento, 
arenito, Região Metropolitana 
de Curitiba, Vale do Ribeira e 
Litoral. 

A região do basalto é a 
que envolve maior número de 
municípios nas regiões Norte, 
Oeste, Centro-Oeste e Sudoes-
te. Já a área de sedimento en-
volve as regiões Norte Pionei-
ro, Central, Centro-Sul e Sul. 
O arenito abrange os municí-
pios do Noroeste. Além dessas 
áreas, foram incorporadas o 
Vale do Ribeira, Região Metro-
politana de Curitiba e o Litoral. 

Cada região tem desafios 
definidos e eles serão atendi-
dos de acordo com suas carac-
terísticas, explicou Ortigara. 
Segundo ele, o atendimento 
de uma demanda que está in-
serida em algum programa da 
secretaria vai levar em conta se 
irá potencializar as metas pre-
vistas para aquela região. 

AE

Copiloto fez cair avião 
deliberadamente, 

afirmam investigadores

Desvios na Receita 
Federal podem superar 

os da Lava Jato

O copiloto do Airbus 
que caiu terça-feira 
(24) nos Alpes france-

ses foi o responsável pela queda 
do avião, iniciando deliberada-
mente a descida e recusando-se 
a abrir a porta da cabine ao pi-
loto, revelou hoje (26) o princi-
pal investigador. Em entrevista 
coletiva, o procurador Brice 
Robin afirmou que o copiloto 
estava sozinho no comando do 
avião no momento da queda, 
recusou-se a abrir a porta da ca-
bine ao piloto e, voluntariamen-
te, iniciou a descida.

Os investigadores tiraram as 
conclusões ao analisar as gra-
vações contidas em uma das 
caixas-pretas. Eles acrescenta-
ram que o copiloto não tinha 

A Polícia Federal já concluiu 
buscas na manhã desta 
quinta-feira, 26, em dois 

gabinetes do Carf - Conselho de 
administração de Recursos Fiscais 
e em residências de funcionários 
do órgão, responsável pelo julga-
mento de recursos administrati-
vos de autuação promovidas pela 
Receita Federal. A investigação já 
apurou prejuízo de R$ 5,7 bilhões 
aos cofres públicos, mas os valo-
res, segundo fontes, devem ultra-
passar os R$ 19 bilhões, tornando 
a chamada Operação Zelotes (de 
zelador), mais vultosa do que a 
Lava Jato. Ao todo, foram expe-
didos 41 mandados de busca e 
apreensão e determinado seques-

tro de bens e bloqueio de recursos 
financeiros dos principais envol-
vidos. A Receita e a Corregedoria 
informaram que as operações se 
estenderam a escritórios de advo-
cacia e a salas de conselheiros do 
Carf. A operação abrange o Dis-
trito Federal, São Paulo e o Ceará, 
e conta com a participação de 180 
policiais federais, 60 servidores da 
Receita e três servidores da Cor-
regedoria Geral do Ministério da 
Fazenda. Órgão do Ministério da 
Fazenda

O Carf julga processos na esfe-
ra administrativa, em que contri-
buintes questionam a cobrança de 
tributos. É um colegiado formado 
por funcionários do Ministério 

da Fazenda e por representantes 
da sociedade. Ele é composto por 
três seções de julgamento, cada 
uma especializada em um grupo 
de tributos. Assim, por exemplo, 
a primeira seção julga casos re-
lacionados ao Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Con-
tribuição Social sobre o Lucro Lí-
quido (CSLL). Na segunda, vão os 
questionamentos sobre o Imposto 
de Renda da Pessoa Física (IRPF) 
e contribuições previdenciárias. 
Na terceira, estão os processos 
referentes ao PIS/Cofins, Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
(IPI), Imposto de Importação (II) 
e Imposto de Exportação (IE). 

Gazeta do Povo 

indicações de ligação com o ter-
rorismo.

A queda do avião da com-

panhia alemã Germanwings, de 
baixo custo, deixou 150 mortos.

EBC

A investigação já apurou prejuízo de R$ 5,7 
bilhões aos cofres públicos, mas os valores, 

segundo fontes, devem ultrapassar os R$ 19 bilhões
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CHARGE Por: Paulo Nunes

Esta semana resolvi as-
sistir a um filme que 
simplesmente não está 

no cinema, que já saiu de car-
taz e que ninguém na nossa 
região ouviu falar. Após o fil-
me eu passei a me questionar: 
“por que um filme tão bom 
foi ignorado completamente 
pelos cinemas locais?”

Ao discutir com alguns 
amigos sobre isso ouvi a se-
guinte resposta: “A região 
de Maringá não tem público 
para esse tipo de filme, ele é 
muito Cult e envolve arte.” 
Isso me fez refletir, estamos 
vivenciando culturalmente a 
crise do “patinho feio” e isso 
é uma realidade posta em 
nossa região. Não apenas no 
cinema, mas em outras áreas 
da cultura, estamos sendo 
isolados e esquecidos e, em 
grande parte, isso é culpa 
nossa como população local. 
Pois infelizmente nos conten-
tamos com muito pouco, ou 
com muito pouca qualidade, 
vejam as peças de teatro da 
nossa região, vejam os shows 
agendados, vejam os filmes 
que entram em cartaz e que 
geralmente são películas de 
grande apelo comercial, mas 
de pouca qualidade artística.

Não é porque somos do 
interior que temos que nos 
contentar com pouco, ou 
com pouca qualidade. Está 
na hora de tomarmos uma 
posição mais crítica e expres-
sarmos de forma mais clara 
que temos mais fome e sede 
de cultura, que temos públi-
co e estrutura para receber 
peças de teatro mais bem 
elaboradas, de receber shows 
musicais que possam ir além 
do sertanejo (nada contra 
esse gênero musical, mas 
podemos ouvir MPB de boa 
qualidade por essas bandas 
também), podemos ter filmes 
mais densos e profundos no 
cinema que atendam também 
as necessidades de quem gos-
ta de algo mais artístico. 

Há pouco tempo comen-
tei aqui, sobre Ida (Oscar de 
Melhor Filme Estrangeiro 
2015) que estava no cinema 
nas sessões chamadas ART, 
é incrível perceber que, na 
mesma semana, as filas para 
uma Comédia Nacional, de 
roteiro fraco e muito pouco 
elaborado, eram muito maio-
res do que as filas para a en-
trada na sala onde Ida estava 
sendo exibido. Faço aqui mi-
nha crítica a nossa sociedade 
local, se não impormos o que 
queremos em relação à cultu-
ra, seremos obrigados a en-
golir o que os outros querem 
nos impor e nos vender como 
melhor, em outras palavras, 
estão escolhendo o que deve-
mos ver e o que devemos gos-

tar e estamos aceitando isso 
de forma passiva.

Toda essa reflexão e críti-
ca surgiram logo depois de eu 
assistir a um filme chamado 
Grandes Olhos (Big Eyes), 

de um diretor do qual já sou 
fã desde o final da década de 
1980, Tim Burton.  O filme, 
que é baseado em fatos reais, 
conta o drama vivenciado 
por Margaret Keane (Amy 
Adams), uma artista incóg-
nita que produzia retratos 
fantásticos de crianças com 
olhos grandes e assustadores 
durante as décadas de 1950 
e 1960, obras essas que eram 
comercializadas como sendo 
de autoria de seu esposo Wal-
ter Keane (Christoph Waltz), 
um mentiroso de primei-
ra que, com uma boa lábia, 
acabou enganando e subju-
gando a esposa. Keane fez da 
obra da esposa o tipo de arte 
mais rentável dos anos 1960, 
alcançando fama e fortuna à 
custa do trabalho dela. Nesse 
sentido o filme desperta no 
expectador empatia e revolta 
por causa da situação pos-
ta. Margaret toma as rédeas 
da vida e muda o destino da 
trama quando se vê obriga-
da a lutar contra o próprio 
marido no tribunal, o que é 
um deleite para o expectador.  
O mais interessante sobre o 
filme é o fato de a trama ter 
sido filmada por Tim Burton, 
que é autor de grandes obras 
fantásticas como A Fantás-
tica Fábrica de Chocolate e 
Edward Mãos de Tesoura, 
um estilo completamente di-
ferente do que é apresenta-
do em Grandes Olhos. Após 
vários filmes mal-sucedidos, 
ele decidiu se arriscar em um 
drama simples e naturalista. 
O que deu um bom resultado, 
pois o filme é agradável e com 
uma grande capacidade para 
conquistar o público, mesmo 
que as críticas tenham sido 
ácidas. 

E aqui surge a origem da 
crítica, se você quiser conferir 
esse filme vai ter que procu-
rar a locadora mais próxima 
agora a partir de abril, isso 
porque o filme esteve em car-
taz nos cinemas no final de 
janeiro deste ano e não tem 

A Guerra do Paraguai foi 
o maior conflito armado 
internacional ocorrido 

na América do Sul no século 19. 
Rivalidades platinas e a formação 
de Estados nacionais deflagraram 
o confronto, que destruiu a eco-
nomia e a população paraguaias. 

É também chamada Guerra 
da Tríplice Aliança (Guerra de 
la Triple Alianza) na Argentina e 
Uruguai e de Guerra Grande, no 
Paraguai. 

CAUSAS: Desde sua inde-
pendência, os governantes pa-
raguaios afastaram o país dos 
conflitos armados na região Pla-
tina. A política isolacionista pa-
raguaia, porém, chegou ao fim 
com o governo do ditador Fran-
cisco Solano López. 

Em 1864, o Brasil estava en-
volvido num conflito armado 

com o Uruguai. Havia organi-
zado tropas, invadido e deposto 
o governo uruguaio do ditador 
Aguirre, que era líder do Partido 
Blanco e aliado de Solano López. 
O ditador paraguaio se opôs à in-
vasão brasileira do Uruguai, por-
que contrariava seus interesses.

Como retaliação, o governo 
paraguaio aprisionou no porto 
de Assunção o navio brasileiro 
Marquês de Olinda, e em seguida 
atacou a cidade de Dourados, em 
Mato Grosso. Foi o estopim da 
guerra. Em maio de 1865, o Para-
guai também fez várias incursões 
armadas em território argentino, 
com objetivo de conquistar o Rio 
Grande do Sul. Contra as pre-
tensões do governo paraguaio, o 
Brasil, a Argentina e o Uruguai 
reagiram, firmando o acordo mi-
litar chamado de Tríplice Alian-
ça.

 Antes da guerra, o Paraguai 
era uma potência econômica na 
América do Sul. Além disso, era 
um país independente das nações 
européias. Para a Inglaterra, um 
exemplo que não deveria ser se-
guido pelos demais países latino-
-americanos, que eram totalmen-
te dependentes do império inglês. 
Foi por isso, que os ingleses fica-
ram ao lado dos países da tríplice 
aliança, emprestando dinheiro 
e oferecendo apoio militar. Era 
interessante para a Inglaterra en-
fraquecer e eliminar um exemplo 
de sucesso e independência na 
América Latina. Após este confli-
to, o Paraguai nunca mais voltou 
a ser um país com um bom índice 
de desenvolvimento econômico, 
pelo contrário, passa atualmente 
por dificuldades políticas e eco-
nômicas. 

Sohistoria.com.br

A primeira fonte de calor 
remonta-se à formação 
de nosso planeta: o cho-

que dos primeiros planetas teria 
provocado uma quantidade de 
energia suficiente para transfor-
mar nossa incipiente Terra numa 

bola de fogo. A contração provo-
cada pela gravidade teria gerado 
um segundo aumento da tem-
peratura, ao que há que somar 
o deslocamento dos metais mais 
pesados para o núcleo e a pre-
sença de elementos radioativos, 

como o urânio. Sem esquecer, 
ademais, que a crosta terrestre é 
um excelente isolante, capaz de 
conservar o calor durante os úl-
timos 4 bilhões de anos. 

Fonte: ahduvido.com.br

previsão de voltar às telonas. 
Ou seja, o filme não entrou 
em cartaz nos cinemas da 
nossa região, simplesmente 
ninguém pode conferir o fil-
me no cinema porque deci-
diram que não era o “nosso 
tipo de filme”. Como conso-
lo restou ver o filme em casa, 
como eu fiz, já que os DVDs 
e Blu-rays desta obra estão 
sendo lançados esta semana.

No cinema, a grande es-
tréia da semana é o infantil 
Cinderela, filme dirigido 

por Kenneth Branagh  e 
que tem se mostrado como 
uma ótima surpresa, isso, 
justamente, porque ele não 
apresenta nenhuma mudan-
ça fundamental em relação à 
trama já conhecida. Ao ver 
o trailer todos esperavam 
uma cópia fiel da animação, 
algo que necessariamen-
te não agradaria o grande 
público, e o que acontece 
é exatamente o contrário, 
pois, Cinderela funciona 
como uma homenagem à 
animação original manten-
do o mesmo enredo, mas 
apresentando uma dosagem 
precisa de humor e um esti-
lo próprio, não encontrados 
na animação. A história não 
é novidade, após a inespe-
rada morte do seu pai, Ella 
(Lily James – novata no ci-
nema, anteriormente ela fez 
a série Downton Abbey) fica 
sob a responsabilidade de 
sua terrível madrasta, Lady 
Tremaine (Cate Blanchett), 
e de suas filhas Anastasia e 
Drisella. A jovem ganha o 
apelido de Cinderela (pode 
ser caracterizado como 
Bullying) e é obrigada a tra-
balhar como empregada na 
sua própria casa, mas, mes-
mo assim, Ella continua oti-
mista. Passeando na floresta, 
ela conhece um corajoso 
estranho (Richard Madden) 
sem desconfiar que ele é um 
príncipe e se apaixona por 
ele. Cinderela recebe um 
convite para o grande baile 
e acredita que pode voltar a 
encontrar sua grande paixão 
por lá, mas seus planos são 
frustrados quando a ma-
drasta má rasga seu vestido. 
Agora será preciso uma fada 
madrinha (Helena Bonham 
Carter) para mudar o seu 
destino. O filme é uma ótima 
pedida para esse fim de se-
mana, encare pelo lado bom, 
você pode levar as crianças 
ao cinema e ainda se divertir 
com um ótimo filme.

A Guerra do Paraguai

Em 1902 foi realizado o 
primeiro campeonato 
paulista, um ano após a 

fundação da LPF (Liga Paulis-
ta de Futebol). Raros jogadores 
eram brasileiros e todas as equi-
pes eram da cidade de São Paulo. 
Os jogos eram realizados em três 
estádios: Parque Antártica, per-
tencente ao Germânia e não si-
tuado aonde se situa o ataul está-

dio do Palmeiras, mas em local 
próximo, o Velódromo de São 
Paulo, situado na rua da Con-
solação, onde ocorria a maioria 
dos jogos e na Chácara Dooley, 
situada no Bom Retiro e que era 
originalmente um campo de crí-
quete fica aonde está localizada 
atualmente a FATEC. Atualmen-
te não existem mais fotos desse 
campeonato pioneiro.

O primeiro torneio foi reali-
zado entre Maio e Outubro para 
evitar os meses de maior calor e 
foi disputado por cinco clubes: 
Associação Athletic Mackenzie 
College, Club Athletico Paulis-
tano, São Paulo Athletic Club 
(SPAC),  Sport Club Internacio-
nal e Sport Club Germânia. 

Fonte: historcuriosa.blogspot.com.br

O primeiro campeonato paulista

Por que o interior da Terra é quente?

HUMOR
PORTUGUÊS
Comandante Joaquim! Estou a 
avistar uma tropa que se encami-
nha diretamente ao nosso forte!
- São amigos ou inimigos, senti-
nela Manuel? 
- Olha, eu acho que são amigos. 
Vem todos juntos...

A REMADA
A menina foi passear de barco no 
lago com o pai. Depois de umas 
2 horas, ela chega em casa com o 
rosto inchado e chorando. A mãe 
pergunta:
- O que foi isso minha filha?
- Foi uma abelha, mãe.
- E ela picou você?
- Não. Não deu tempo, o papai 
matou ela com o remo.

O CANIBAL
Pouco afeito às etiquetas do 
mundo civilizado, o canibal re-
cém integrado à sociedade, vai 
pedir a mão da namorada em 
casamento.
- Doutor Juvenal - começa, in-
seguro. - Eu vim pedir a mão de 
sua filha...
- Muito bem... Trouxe as alian-
ças?
- Alianças? Não! Trouxe o facão!

Um pouco de história...

Francisco Solano López, dita-
dor do Paraguai

Grupo de prisioneiros paraguaios capturados pelos aliados em 
1866

SEPARADOS NA 
MATERNIDADE

Daniel Radcliffe e Elijah Wood

Dani Monteiro e Cristiane Dias

Calçadas estão 
precisando de 
manutenção 

e muitos 
trechos estão 
intransitáveis 

em Nova 
Esperança
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Cultura

Por ocasião da 
abertura, autoridades 

de diversos 
segmentos, familiares 

além de inúmeros 
amigos da jornalista 
se fizeram presentes.

Exposição fotográfica "O sol nasce para 
todos" acontece em Nova Esperança

A Jornalista Jéssica Arruda 
de Oliveira Bruno Krieger 
abriu, terça-feira (24) no 

espaço Cultural do Supermercado 
Camilo em Nova Esperança, uma 
exposição de fotografias, compos-
ta por uma série de imagens feitas 
em diversas cidades do mundo 
por onde ela passou. Por ocasião 
da abertura, autoridades de diver-
sos segmentos, familiares além de 
inúmeros amigos da jornalista se 
fizeram presentes. O apoio incon-
dicional da Secretaria de Educa-
ção, por meio da Coordenadora 
de Cultura do município, Roberta 
Fernandes e equipe contribuiu so-
bremaneira para a realização e o 
êxito do evento.

A fotografia é algo muito im-
portante para toda a sociedade, 
pois é praticamente impossível 
encontrar alguém que não goste 
de fotografia ou que não tenha 
sido retratado. É através dela que 
podemos registrar um momen-
to único que pode não se repetir. 
Com a foto na mão, você poderá 
recordar aqueles momentos im-
portantes de sua vida e até mudar a 
sua opinião de como ver as coisas. 
"São 17 fotos que fiz nas minhas 
últimas viagens e que gostaria de 
compartilhar com a comunidade 
de minha cidade", resumiu Jéssica. 

A exposição segue até o dia 30, 
segunda-feira e está sendo muito 
visitada pelos mais variados pú-
blicos.

Fotos: Alex Fernandes França

Gaeco indicia 24 por 
esquema de propina 
na Receita Estadual

O Grupo de Atuação 
Especial e Combate 
ao Crime Organi-

zado (Gaeco) indiciou, nesta 
quinta-feira (26), 24 pessoas 
suspeitas de participarem de 
um esquema de cobrança e 
pagamento de propina desco-
berto pelo Ministério Público 
(MP) na Receita Estadual em 
Londrina. O indiciamento é 
resultado da Operação Publi-
cano, que prendeu, no último 
dia 20, 19 pessoas em Lon-
drina e em mais nove cidades 
do Paraná, São Paulo e Rio de 
Janeiro. São acusados de par-
ticiparem do esquema audi-
tores fiscais, ex-delegados da 
Receita, empresários e até um 
policial civil. 

De acordo com as investi-
gações da Promotoria de De-
fesa do Patrimônio Público 
de Londrina, os auditores co-
bravam propina dos empre-

sários que deviam impostos 
estaduais. Os procurados pa-
gavam a vantagem indevida 
em troca da sonegação fiscal, 
que era "protegida" pelos fis-
cais envolvidos no esquema 
dentro da Receita Estadual. 

Estão envolvidos no es-
quema os ex-delegados da 
Receita José Luiz Favoretto 
e Dalton Lázaro Soares, os 
auditores Luiz Antônio de 
Souza, Marco Antônio Bueno 
e Rosângela Semprebom, os 
empresários Paulo Roberto 
Midauar e Stefan Ruthschil-
ling, o policial civil André 
Santelli, entre outros. Favo-
retto e Souza também são 
investigados por participação 
em um esquema de explora-
ção sexual de adolescentes 
em Londrina. 

Alguns dos acusados pres-
taram depoimento na sede do 
MP nesta quinta-feira. 

Os nomes de todos os 
indiciados ainda não foram 
revelados pelo Gaeco. Eles 
devem responder por corrup-
ção ativa e passiva, formação 
de organização criminosa e 
falsidade ideológica. 

Entenda: A apuração do 
MP, iniciada há nove meses, 
aponta a existência de uma 
organização criminosa envol-
vida em corrupção ativa (dos 
empresários) e passiva (dos 
servidores da Receita Esta-
dual). O esquema envolve 
ainda falsidade de documen-
tos e lavagem de dinheiro. As 
investigações ainda não per-
mitem estimar o montante do 
prejuízo causado pelo grupo 
aos cofres públicos. (com in-
formações da repórter Loria-
ne Comeli, da Folha de Lon-
drina). Guilherme Batista - Redação 

Bonde
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo VidualOsvaldo Vidual

Dia 22/03: Parabéns Aline Oliveira. 
Felicidades para você, por este dia tão especial 
que é o seu aniversário! Receba o abraço dos seus 
familiares e amigos, em especial dos amigos do 
Centro Clínico Paraná.

Dia 24/03: Aniversário da querida Nidia Bor-
tolo. Nidia, que seu caminhar seja sempre 
com a presença de Deus, guiando seus pas-
sos, para que suas conquistas e vitórias, se-
jam constantes em seus dias!

Dia 25/03: . Parabéns Mariel Nogueira, que a 
vida continue sorrindo e presenteando você com 
as melhores graças, com muito amor, com muita 
saúde, amizade e felicidades!!!

Dia 26/03: Ana Carolina Nakae completou idade 
nova.
Princesa Carol, Que a saúde, o amor, a compreen-
são, a prosperidade, paz e sabedoria sempre este-
jam ao seu lado! Você é preciosa aos olhos do Pai! 

*Participe da nossa coluna. Mande um email! Aguardamos seu 
contato.

Representando o Jornal Noroeste, o diretor Alex Fernandes França 
e sua esposa Rose, prestigiaram a Mostra Fotográfica da jornalista 

Jéssica Krieger, acontecida nos domínios do Camilo Supermercados.

Sicredi na Expo Paranavaí 2015
A Sicredi União PR/SP comemora o sucesso do lançamento de sua primeira 

Agência Móvel Sicredi União PR/SP, que aconteceu no sábado na Expo Para-
navaí. Prestigiaram o evento, da esquerda para direita: Walter Silva, diretor de 
operações; Eugênia *Ceres* Rauen Costa Monteiro, conselheira administrativa; 

Edson Rocha, diretor de negócios Regional Noroeste; David Conchon, gerente de 
comunicação e Rogério Piccoli Pelliza, gerente da agência Sicredi de Paranavaí.

Confirmando presença no 20° Jantar de Aniver-
sário do Jornal Noroeste, o renomado cirurgião 

dentista dr. Demian Yamamoto, que aniversariou 
no dia 23 de março, recebendo os cumprimentos 

de familiares, equipe de trabalho e deste colunista.



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 27 de março de 2015

GERAL - 11JORNAL NOROESTE

PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 27 de março de 2015

12 - GERAL JORNAL NOROESTE



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 27 de março de 2015

GERAL - 13JORNAL NOROESTE

Nova Esperança
A Secretaria de Meio Ambiente e 

Urbanismo tem intensificado a limpeza 
de canteiros públicos, terrenos 
municipais e praças da cidade.

Prefeitura faz limpeza de terrenos 
e taxa de serviço será lançada na 

dívida ativa do contribuinteA Prefeitura Municipal 
de Nova Esperança, 
através da Secretaria de 

Meio Ambiente e Urbanismo, já 
está realizando a roçada e limpe-
za dos terrenos baldios em mau 
estado de conservação.

A medida foi tomada em 
razão do estado de epidemia de 
dengue que assola o município. 
“Esta iniciativa está prevista nas 
Leis Municipais n. 2.056/2011 
e 2.074/2011. A taxa de roçada 
pelo serviço realizado será in-
cluída na dívida ativa do contri-
buinte/proprietário do imóvel e 
será cobrada juntamente com o 
IPTU do ano seguinte”, explicou 
o secretário de Meio Ambiente, 
Amarildo Ardenghi.

A legislação em vigor norma-
tiza que o possuidor de terreno 
tem o dever de mantê-los limpos, 
capinados, drenados e com cal-
çadas. Nos terrenos particulares, 
tais atribuições cabem aos seus 
respectivos donos, procedendo a 
sua limpeza e conservação.

Para executar a roçada, o 
município está cobrando o va-
lor de R$ 0,80 (oitenta centavos) 
o metro quadro. Num terreno 
de 360 metros quadrados, por 
exemplo, o dono que deixar para 
a prefeitura fazer o serviço terá 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Nos Jardins Santo Antônio e São José uma 
equipe trabalha mapeando os terrenos que 
posteriormente receberão a roçada

Durante esta semana alguns terrenos já foram roçados pelo mu-
nicípio e terão o valor de R$ 0,80 por metro quadrado lançados 
no IPTU do próximo ano. 

lançando em seu IPTU o valor de 
R$ 288,00.

“Se o dono do terreno foi mul-
tado no ano passado e não fizer a 
roçada dentro do prazo este ano, 
já é considerado um reincidente e 
vai pagar mais caro. Caso ele faça 
a limpeza agora dentro do prazo 
e lá pelo meio do ano a prefeitura 
encontre o terreno sujo, ele será 
multado e se não tiver feito nas 

duas ocasiões, será um reinciden-
te”, frisou o secretário do Meio 
Ambiente, Amarildo Ardenghi.

Com receio de receber multas 
que varias entre R$ 351, 00 a R$ 
2.812,34, de acordo com o tama-
nho do imóvel, alguns proprietá-
rios de lotes iniciaram o processo 
de roçada e limpeza.

Diante disso, visando a saúde 
pública do município, a secretaria 

do Meio Ambiente e Urbanismo 
alerta aos proprietários de terre-
nos que os mantenham limpos 
e roçados, pois do contrário, o 
município continuará roçando 
com o agravante de reincidência 
e aplicação de multa.

A limpeza de terrenos baldios 
é uma das estratégias para evitar 

a proliferação de animais peço-
nhentos e roedores. Além disso, 
estes espaços costumam acumu-
lar lixo, material orgânico e água 
parada, que são entre outros, pro-
pícios para criadouros dos mos-
quitos Aedes Aegypti, transmis-
sor da dengue.

Além de cobrar que todos 

façam seu trabalho, a prefei-
tura também faz sua parte. A 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo tem intensificado 
desde o mês passado a limpeza 
de canteiros públicos, terrenos 
municipais e praças da cidade 
onde o mato estava alto devido 
às chuvas.
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PARA MEDITAR

Cruz - Esperança Eterna
"Se é somente para esta vida que temos esperança em 
Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de 
compaixão." (1 Coríntios 15:19)

A cruz de Cristo é e deve ser 
sempre o símbolo da esperança 
para todos os que Nele crerem. Se 
olharmos para a cruz com a inten-
ção de vermos uma boa vida nesta 
Terra, não estaremos errados. Mas, 
se olharmos para a cruz SOMEN-
TE com a intenção de vida aqui, la-
mentavelmente não entendemos o 
recado e somos dignos de pena, de 
compaixão, de lástima, de lamento. 

A esperança trazida por Jesus 
naquela cruz é para esta vida, mas 
não somente para ela e sim para 

um futuro de eternidade com ele. 
Sem sombra de dúvida, nem medo 
de errar, podemos afirmar tacita-
mente que, neste sentido, o melhor 
de Deus ainda está por vir. Eu não 
estou apregoando que seja fácil ou 
que não mereçamos atenção nesta 
vida, mas a mediocridade é inimiga 
da eternidade. 

Quando Jesus nos mostrou a 
vida que há Nele e Por Ele, isso foi 
para a eternidade com Ele. A cruz 
serviu de ponte entre o terreno e 
celestial, entre o mortal e o imortal, 

entre o passageiro e o eterno. Não 
há o que se possa dizer biblicamen-
te em contrário à vida eterna que 
nos é dada pelo sangue derramado 
na cruz do Calvário e a subsequen-
te ressurreição do Filho de Deus. 
Não há outro nome dado entre os 
homens pelo qual importa que se-
jamos salvos e, mais do que isso, su-
ficientemente salvos. Não é apenas 
uma salvação exclusiva por Jesus, 
mas eterna e suficiente. 

Quando não compreendem a 
dimensão da eternidade e da espe-
rança eterna, as pessoas vivem suas 
vidas neste mundo como se fossem 
ficar aqui para sempre. Adquirem 
patrimônio, acumulam mais do 
que precisam, detonam sua saúde, 
menosprezam relacionamentos, 
negligenciam amar e repartir... To-
dos nós, invariavelmente, vivemos 
assim em graus maiores ou meno-
res. 

Alguns, literalmente, não tem 
nada nessa vida, passam fome, mo-
ram de favor, mal se cobrem. Mas 
se tivessem algo, qual seria sua 
atitude? Outros têm tanto que não 
sabem mais onde colocar. Meses 
atrás faleceu um empresário brasi-
leiro tido com um dos mais ricos 
do nosso país. O que se fez dele? 
O que se fez de sua fortuna, bens, 
empresas, poder? Eu não sei. Mas 
um nazareno sem dinheiro que 
não tinha duas túnicas, quando 
foi morto, deixou uma esperança 
eterna que ecoa até os dias de hoje 
e sua herança somos nós, eu e você, 
vivendo com ele. 

Temos de tomar consciência 
de que a cruz foi lugar de sacrifício 
para obter vitória e essa vitória é a 
semente e a fonte de esperança. Es-
perança eterna. Esperança de vida. 
Esperança firme e forte. Esperança 
que me leva a proclamar aos quatro 
cantos da Terra que Ele está vivo, 
que nem a morte pôde segurá-lo. 
Eu tenho esperança Nele e com Ele, 
para todo sempre e não apenas para 
esta vida. Ele reina e sou Seu servo. 
Para mim está ótimo assim.

"Senhor, toda honra seja a Ti 
por me dar uma esperança eterna 
que chega a ser difícil compreender 
de tão ampla e poderosa. Ensina-
-me a viver de maneira esperançosa 
e muito além dessa vida." Pr Mario 
Fernandez - www.ichtus.com.br.

Desemprego atinge maior 
taxa desde junho de 2013

A taxa de desemprego 
apurada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) nas seis prin-
cipais regiões metropolitanas do 
País ficou em 5,9% em fevereiro 
de 2015. A taxa é a maior des-
de junho de 2013, quando ficou 
em 6,0%. O resultado foi ainda 
o mais elevado para os meses de 
fevereiro desde 2011, quando a 
taxa de desocupação estava em 
6,4%, segundo dados da Pesqui-
sa Mensal de Emprego (PME) 
divulgados pelo IBGE. Em feve-
reiro de 2014, a taxa de desem-
prego tinha ficado em 5,1%. 

O resultado de 5,9% ficou 
dentro do intervalo das estima-
tivas dos analistas ouvidos pelo 
AE Projeções, que esperavam um 
resultado entre 5,40% a 6,20%, e 
acima da mediana de 5,70%. Em 
janeiro, a taxa de desocupação 
foi de 5,3%. O rendimento mé-
dio real dos trabalhadores regis-
trou queda de 1,4% em fevereiro 
ante janeiro e redução de 0,5% 
na comparação com fevereiro de 
2014. 

A massa de renda real habi-
tual dos ocupados no País somou 
R$ 50,0 bilhões em fevereiro, um 
recuo de 2,5% em relação a janei-

ro. Na comparação com fevereiro 
de 2014, a massa diminuiu 1,5%. 
Já a massa de renda real efetiva 
dos ocupados totalizou R$ 50,7 
bilhões em janeiro, uma queda 
de 19,8% em relação a dezembro 
de 2014. Na comparação com ja-
neiro de 2014, houve redução de 
1,4% na massa de renda efetiva. 
O rendimento médio real dos 
trabalhadores em fevereiro foi de 
R$ 2.163,20, contra R$ 2.194,22 
em janeiro. Em fevereiro do ano 
passado, a renda média também 
era maior, R$ 2.174,35.

Folha Web.
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