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Fumaça e fuligem provocadas pela queima da cana-
de-açúcar geram inúmeros incômodos à população

DENÚNCIA

Na tarde de hoje, sexta-feira, 06 de julho, o deputa-
do estadual Evandro Júnior estará em Nova Espe-
rança entregando 08 computadores para a Associ-
ação Divina Providência e 01 veículo GOL para a
Associação Bom Pastor.

Nova Esperança e ou-
tras cidades mais pró-
ximas das usinas vêm
enfrentando nos últi-
mos anos, vários pro-
blemas com a queima
da palha de cana-de-
açúcar, onde os princi-
pais prejudicados são
as crianças com proble-
mas respiratórios e as
donas de casa devido
ao fato de toda a sujei-
ra oriunda dessas quei-
madas que além de po-
luir, provocam uma
imensa sujeira. De acor-
do com relatos colhidos
juntos às donas de casa,
elas têm que limpar a
casa várias vezes ao dia
em decorrência da sujei-
ra deixada por um pó
preto. PÁG. 6

Deputado Evandro Júnior
hoje em Nova Esperança

ILUSTRATIVA

DIVULGAÇÃO

Governador Beto Richa
contempla Nova Esperança

com veículos e computadores

Nova Esperança, através dos deputados Evandro Júnior, Teruo Kato e Ste-
phanes Júnior, foi contemplada com 01 kombi para a APAE, 01 GOL para a
Associação Divina Providência mais 08 computadores e 01 GOL para a As-
sociação Bom Pastor. PÁG. 3

Entre o Púlpito e o Palanque
Candidatos que usam o púlpito das igrejas para proveito político

pessoal, com permissão de “líderes religiosos” - PÁG. 12

17º Jantar de aniversário do Jornal
Noroeste, reúne personalidades

empresariais, políticas e sociais de Nova
Esperança e demais municípios do Noroeste

Personalidades Empresariais, Políticas e Sociais, deram um brilho especial ao
evento, onde na noite de 30 de junho, durante grandioso jantar para cerca de 500
convidados, foi comemorado o 17º Jantar de aniversário do Jornal Noroeste, acon-
tecimento tradicional que faz parte do calendário social do município. PÁG. 7

RAPHAEL GUIMARÃES

Coligação: “Alto Paraná forte a caminho do
desenvolvimento”, escolheu Terezinha Roncaglio (PT)

prefeita e Armando Ortiz (PMDB) vice - PÁG. 8
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Uma Cooperativa con-
ceituada por  dinami-
zar as comunidades

onde está inserida e  onde
está presente por meio da
aplicação de recursos subsi-
diados, o Sicoob participou
no sábado, 30 de junho, no
Amazon Eventos, do Jantar
comemorativo ao 17º Ani-
versário de fundação do Jor-
nal Noroeste.

Durante o evento que reu-
niu políticos, personalidades
sociais e empresariais, o Si-
coob mostrou mais uma vez
a sua força e exibiu um ví-
deo institucional, demons-
trando que ninguém entre os
atores do cooperativismo de
crédito brasileiro tem dúvi-
da de que o setor avançou
consideravelmente nos anos
mais recentes, aproveitando-
se, como fator externo, das
prerrogativas legais e regu-
lamentares, e,  internamen-
te, do aperfeiçoamento da
gestão. Nesta questão, o Si-

SICOOB participa do Jantar de Aniversário do Jornal
Noroeste e reafirma seu compromisso com a comunidade
O Sicoob mostrou mais uma vez a sua força no

evento mais tradicional da região Noroeste

coob, que a cada dia que
passa, fortalece sua impor-
tante posição no cenário fi-
nanceiro e que o cooperati-
vismo de crédito é o cami-

nho para o fortalecimento
da comunidade.

A gerente de Nova Es-
perança, Terezinha Laza-
rini Vidual, representando
a instituição, sorteou uma
Caderneta de Poupança,
no valor de R$300,00, in-
centivando desta forma o
cooperativismo de crédito
e  a atração de novos pe-
quenos e grandes investi-
dores.

FOTOS: RAPHAEL GUIMARÃES
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ENTRELINHAS

www.pingoserespingos.blogspot.com
DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

OPINIÃO DO BLOG
TSE amarelou
Recurso do partido PT apoiado

por 17 outros partidos solicitando
que para registro de candidaturas
fosse solicitada apenas a compro-
vação de prestação, mesmo que
não aprovadas, de contas anterio-
res.  Com isso, o próprio Tribunal
Superior Eleitoral recuou de sua
decisão tomada em março que exi-
gia dos candidatos nas eleições
deste ano ter as contas de campa-
nhas anteriores aprovadas pela
Justiça.  A decisão do TSE mostrou
que realmente a Justiça Eleitoral
deixou de lavrar um grande tento,
entregando a população brasileira
mais uma vez à mercê de políticos
corruptos e ladrões, mostrando
também que na Justiça há um ban-
do de ministros bananas, medro-
sos e covardes, e que não merecem
os polpudos salários que recebem.

Vacina contra a Nicotina
A Organização Mundial de

Saúde informa que cerca de 47%
dos homens e  12% das mulheres
de todo o mundo são fumantes.   A
OMS informa também que 4,9 mi-
lhões de pessoas morrem por ano
por causa do tabagismo. Estudo
americano testa em camundongo
terapia genético que bloqueia 85%
da droga após aplicação da vaci-
na. Portanto, logo, logo, os chicle-
tes, patches e outros repositores de
nicotina em breve poderão se subs-
tituídos por uma vacina que pro-
mete suprimir o desejo de fumar,
impedindo a droga de chegar ao
cérebro.

Ginástica – Jade
Barbosa FORA!
A CBG (Confederação Brasilei-

ra de Ginástica) emitiu um comu-
nicado nesta segunda-feira (02/07/
2012) em que confirma que Jade
Barbosa está fora dos Jogos Olím-
picos de Londres, mesmo com a
assinatura de um termo de com-
promisso pela ginasta.

Quem anunciou sua saída foi
Klayler Mourthé, supervisor de se-
leções da CBG. O supervisor justi-
ficou que a ginasta se recusou a
assinar um termo de compromisso
sobre o uso de uniformes e marcas
nos Jogos, que era obrigatório, dei-
xando de participar de algumas
competições previstas pela CBG e
não se apresentou à seleção na
semana passada. Cadê a respon-
sabilidade Jade?

Luta UFC no próximo
sábado... Anderson
Silva x Chael Sonnen
A luta de Anderson Silva tem

sido muito esperada pelos Brasi-
leiros em sua defesa do cinturão.
Porém muitos não sabem que An-
derson Silva vem sendo muito cri-
ticado por seu comportamento ina-
dequado. Até mesmo o presidente
do UFC Dana White está descon-
tente com o atleta em virtude de
suas atitudes marrentas, desres-
peitosas e envolvimento constante
em confusões. Acho que o dinhei-
ro está subindo à cabeça hein An-
derson?

Copa do Mundo – 2014:
Estádio Mané Garrincha
Faltando ainda sete processos

de licitação para a obra do Estádio
Nacional Mané Garrincha, em Bra-
sília (DF), que incluem a constru-
ção de um túnel de 300 metros e
um heliporto, o custo da arena para
72 mil pessoas já atinge R$ 923,5
milhões, o mais alto valor oficial
entre as 12 arenas da Copa até o
dia de hoje. O Estádio está sendo
construído com verbas do Distrito
Federal. Não custa perguntar o que
será feito com essa Arena e as de-
mais depois da Copa? Todos os
estádios que estão sendo constru-
ídos estão utilizando financiamen-
to de bancos com exceção do Está-
dio Mané Garrincha. O governo

***E o Corinthians é o Campeão da Taça Libertadores da América.
Parabéns aos corintianos.***A partir de hoje, 06 de  julho, a campa-
nha política está liberada. Até o encerramento desta edição do Jornal
Noroeste, o PSDB ainda não tinha definido a sua candidatura oficial
em Nova Esperança para as eleições de outubro próximo.*** O funci-
onário do Hospital Municipal Fernando Segura recebeu os parabéns
pelo seu “niver” ocorrido no dia 02 de julho.***Tim-Tim também para
a Procuradora de Justiça  do Paraná Emília Ribeiro Arruda de Oliveira
que comemorou o seu “niver” no ultimo dia 03 de julho.***O aumento
dos casos de Gripe A  no Paraná faz  com que haja uma verdadeira
corrida  das pessoas  em vacinar contra a doença. O problema é que os
estoques das vacinas  estão esgotadas.***A deputada federal Cida
Borgheti, de Maringá, conseguiu uma grana preta para os municípios
de Sarandi, Mandaguari e Ourizona. O dinheiro é para  recuperação
asfáltica  e infraestruturas daquelas cidades. E Nova Esperança como
é que fica onde Cida teve uma boa votação?  Será que pediram dinheiro
para ela? ***Votação para a cassação do Senador Demóstenes Torres
será aberta e não secreta.*** “O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Em verdes prados ele me faz repousar.” ( Salmo 22 ).

distrital é o único que optou por não
fazer uso da linha especial de finan-
ciamento do BNDES (Pró Copa Are-
nas). Até os estádios privados (em
SP, RS e PR) usarão a verba. Finan-
ciamento: uma hora teremos que
pagar! Será que os governos estão
sabendo disso?

Antidepressivos:
consumo crescente
De acordo com a Unimed, a ven-

da de medicamentos antidepressivos
e estabilizadores do humor cresceu
44,8% no Brasil em quatro anos, de
acordo com um levantamento reali-
zado pela IMS Health, instituto de
pesquisa que faz auditoria do mer-
cado de medicamentos para a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).

O que pode estar causando este
aumento?

Opinião do Blog: Uma sociedade
cada vez mais competitiva, precon-
ceituosa, pessoas com excessos de
trabalhos, onde há uma cobrança
cada vez maior em todas as áreas da
vida  do ser humano ( como ser uma
pessoa de boa aparência, com um
bom emprego, uma boa família etc),
contribui para uma cobrança interi-
or da pessoa. Mas sabemos que a
realidade tem muitas lutas, não se
trata de um sonho. E quando a pes-
soa se depara com o mundo real aca-
ba questionando sua vida, deprimin-
do, entrando em confronto com suas
vontades e o que a sociedade impõe.

COISAS DO COTIDIANO
• Pelos comentários na cidade,

haverá uma grande renovação de
valores na Câmara de Vereadores, o
que seria muito bom para a popula-
ção nova esperancense; Só espero
que nenhum dos atuais vereadores
saem falando por aí  que é candida-
to da saúde. Qual dos atuais verea-
dores que durante os quatro anos
lutou pela saúde?

• Justiça Federal suspendeu a di-
vulgação dos salários dos servidores
federais pela Internet.  Será que a
Justiça esqueceu que quem paga os
servidores é o povo  que merece sa-
ber quanto ganha as pessoas que a
sociedade paga?

• Rio de Janeiro agora é patrimô-
nio natural da humanidade;

• Lavar as mãos, Álcool Gel e Ta-
miflu voltaram a ser uso rotineiro dos
brasileiros. Motivo: A Gripe A está de
volta!

• O deputado Federal Rubens
Bueno (PPS) será o vice de Luciano
Ducci(PSB)  nas eleições para pre-
feito de Curitiba, com o apoio do go-
vernador Beto Richa;

• Antigamente todos curtiam o
Brasil como dono do futebol mundi-
al. Agora, temos a Espanha;

• O estado de saúde da apresen-
tadora Hebe Camargo inspira mui-
tos cuidados. Hebe está insatisfeita
na Rede TV. Quer voltar ao SBT;

• Aumenta o número de suicídi-
os na Europa motivados por razões
econômicas.

PSDB, partido com pouca
expressão política no Paraná
Nas seis maiores cidades do Pa-

raná, ou seja, Curitiba, Londrina,
Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu e
Ponta Grossa, não têm nenhum can-
didato sequer a prefeito pelo PSDB.
É de se estranhar, levando  em con-
sideração que o PSDB é o partido do
governador Beto Richa, do Senador
Álvaro Dias e de conceituados depu-
tados estaduais e federais parana-
enses. Mas isso ficou claro também
que o partido só é forte em Curitiba,
onde o governador Richa foi um bom
prefeito. Mas mesmo lá, o PSDB tam-
bém não tem candidato a prefeito,
perdendo espaço em todo o Paraná
para os demais partidos como   PSOL,
PSB, PT, PMDB, PDT, PPS, PP, PRTB,
PCB,   PC do B, PSC, DEM. PPL,, PV,
PSTU, PT do B e PTB.Pelo andar da
carruagem, o PSDB está com seus
dias contados no Paraná, já que o
partido não emplacou candidaturas.

Governador Beto Richa
contempla Nova Esperança

com veículos e computadores

Na manhã de terça-
feira, 03 de julho,
o governador Beto

Richa entregou em fren-
te ao Palácio Iguaçu 254
veículos para as áreas de
saúde, educação especi-
al e trabalho. Os carros
serão usados, por exem-
plo, nas ações do progra-
ma Saúde Para Todo o
Paraná em 63 municípi-
os, para a educação espe-
cial irão 100 kombis e 56
veículos menores que
serão usados por insti-
tuições que atendem cri-
anças e adultos com ne-
cessidades especiais.

Nova Esperança, atra-
vés dos deputados Evan-
dro Júnior, Teruo Kato e
Stephanes Júnior, foi
contemplada com 01
kombi para a APAE, 01
GOL para a Associação

Estava ele só, sentado
nas escadarias de uma
loja, às margens da ave-
nida. Aparentava ter 12
anos de idade. Seu olhar
triste denotava a carência
afetiva que consumia o
seu interior. Próximo ao
meio dia, não conseguia
esconder, como que ex-
presso em sua face, um
ponto de interrogação
enorme se teria algo para
se alimentar no almoço.

Camiseta rasgada, ber-
muda desbotada e pés
descalços. Esse é o triste
retrato do pequeno jovem.
Garoto cuja transição para
a adolescência diagnosti-
cava um futuro tenebroso,
se nada fosse feito para
mudar seu triste destino.
Quando o abordei, ele ca-
bisbaixo, levantou seu
olhar parecendo sugar não
sei de onde, forças para
erguer a cabeça e respon-
der à minha pergunta:
“Quem é você e porque
está aqui na rua”. “Moço,
to com fome’, respondeu
ele sem antes se apresen-
tar. Seu corpo esquálido,
biótipo típico de quem so-
frera muito na vida.

“Meu pai, moço, não
conheci. Minha mãe me
abandonou. Fugiu com
outro homem quando eu
era pequeno. Não sei por
onde anda. Moro com mi-
nha ‘vó’ de quase 80 anos.

Divina Providência mais
08 computadores e 01
GOL para a Associação
Bom Pastor.

Na tarde de hoje, sex-
ta-feira, o deputado
Evandro Júnior estará
em Nova Esperança fa-
zendo a entrega dos
08 computadores para
a Associação Divina
Providência e 01 GOL
para  a  Associação
Bom Pastor.

Os carros serão
usados, por
exemplo, nas
ações do programa
Saúde Para Todo o
Paraná em 63
municípios, para a
educação especial
irão 100 kombis e
56 veículos
menores

RÔNICARÔNICARÔNICARÔNICARÔNICACCCCC
ALEX FERNANDES FRANÇA

alexnoroeste@hotmail.com

À PROCURA DA FELICIDADE ...

Na vida somos eu e ela”, sus-
surrou em tom de choro. “Ela
é quase cega. Não tem for-
ças pra andar. A aposenta-
doria mal dá para comprar
os remédios. Me arruma
algo pra comer”. Enquanto
eu continha as lágrimas que
teimavam em rolar, coloquei
minha mão no bolso de trás
da calça para apanhar a car-
teira e retirar uma nota para
garantir ao menino o seu al-
moço, talvez a única refei-
ção que teria naquele dia, já
início de tarde.

Enquanto ele falava, os
veículos desciam a avenida
e ao parar no semáforo, seus
respectivos condutores ob-
servavam com certa aten-
ção, a cena. Claro, movidos
sobretudo pela curiosidade
inerente a praticamente to-
dos os seres humanos. O que
estaria ocorrendo ali naque-
le local? Poderiam pergun-
tar... O sinal se abria. Um a

um os carros iam deixando
aquele quadro para trás e
cada um seguia o seu desti-
no, talvez bem diferente do
daquele pequenino garoto.

Para muitos, com a visão
recortada apenas daquela
situação, era a de um adul-
to conversando com uma cri-
ança pobre. Para os que se
foram era isto e nada mais.
Porém, quando se está foca-
do no contexto mais profun-
do da história de vida do ga-
roto, a análise é bem mais
forte do que a sociedade vê.
Talvez tão gélidos em rela-
ção àquele triste quadro,
quanto o ar condicionado
que os envolvia em seus car-
ros, alguns luxuosos, outros
nem tanto, os motoristas po-
deriam apenas agir com pre-
conceito ou sentimento de
pena. Ambos pontos de vis-
ta de nada resolveriam
aquele problema social, mui-
to comum em um país em
que boa parte dos recursos fi-
nanceiros, ao invés de serem
investidos na promoção hu-
mana e qualidade de vida da
população, acaba por parar
no bolso dos corruptos que
roubam não só os valores mo-
netários, mas sim os sonhos
de milhares que perambulam
na rua em busca de dignida-
de e respeito.

“Deus pode mudar a sua
vida”, disse eu. Ele me tirou
de uma situação semelhan-
te de dificuldades. Nossas

histórias se parecem, mas
nem por isto desisti de lu-
tar”, disse eu, em tom de
incentivo.

Enquanto nos despedía-
mos vi que o garoto se
apressava para comprar o
seu alimento. Por um bre-
ve momento percebi a feli-
cidade em sua face. Aque-
las canelas secas que sus-
tentavam seu mirrado cor-
po imprimiram uma velo-
cidade sem igual em bus-
ca do restaurante mais
próximo. Mataria a fome
física, momentânea. Novos
desafios bem maiores viri-
am. Conseguiria ele matar
a condição de abandono
na vida que seu triste qua-
dro o predestinaria? Conse-
guiria matar o destino cru-
el de quem poderia enve-
redar-se no caminho das
drogas e da marginalida-
de? Conseguiria ele rever-
ter sua condição de menor
praticamente “abandona-
do”? O panorama era pou-
co favorável para que mu-
danças substanciais ocor-
ressem. As histórias de su-
peração talvez contradi-
gam a lógica. Enquanto
isso ele continuava corren-
do. Atrás de sonhos, em
busca da felicidade! “Cor-
ra garoto”, disse eu... “Até
logo amigo”, respondeu ele
sorridente enquanto desa-
parecia em meio às árvo-
res da praça!

  * Alex Fernandes França é
Diretor do Jornal Noroeste,
formado em Administração

de Empresas pela Faculdade
de Ciências e Letras de

Paranavaí, estudante de
Teologia pelo Instituto

Teológico do Paraná (ITE-
PAR) e Membro titular  da

ACEP – Associação
dos Cronistas do

Estado do Paraná.

AEN
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Fiat Freemont e Grand Siena são expostos durante
Jantar de 17º Aniversário do Jornal Noroeste

Aproximadamente 500 pessoas formadas pelas classes A
e B, prestigiaram o concorrido Jantar de Aniversário do

Jornal Noroeste
Representante da FIPAL para Nova Esperança, Almir Pazzinato, sorteando

um brinde entre os convidados e com sua esposa Lucrécia

O gerente geral da FIPAL – Paranavaí, Robson de
Andrade e sua família foram recepcionados pelos

promotores do Jantar

Durante grandioso
evento que reuniu
aproximadamen-

te 500 pessoas entre
lideranças empresari-
ais, políticas e sociais,
onde se comemorou o
17º Aniversário do Jor-
nal Noroeste de Nova
Esperança, a FIPAL
de Paranavaí expôs
para os seletos convi-
dados, os veículos Fre-
emont e Grand Siena,
tops da linha Fiat, que
vão de encontro com o
poder aquisitivo do pú-
blico A e B, presentes
no evento.

O gerente geral da
FIPAL de Paranavaí,
Robson de Andrade,
e, o representante
para Nova Esperança
e região, Almir Pazzi-
nato, com suas famí-
lias, estiveram presti-
giando e recepcio-
nando os convidados
que se interessavam
em observar os deta-
lhes dos belos e mo-
dernos veículos, que
representavam na
ocasião os novos lan-
çamentos da Fiat.

A FIPAL expôs em alto estilo seus veículos durante
evento acontecido em Nova Esperança

FOTOS: RAPHAEL GUIMARÃES
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Em convenção realiza-
da na noite de sábado,
30 de junho no Salão

Paroquial de Uniflor, o PP
(Partido Progressista) in-
dicou o nome do ex-pre-
feito Miguel Pettenazzi à
disputa da prefeitura de
Uniflor para o pleito de 07
de outubro e como vice
José Carlos da Silva “Car-
linhos”.

A convenção aconteceu
em clima de otimismo e
reuniu mais de 400 pes-
soas, onde contou com a
presença e adesão dos
partidos PP, PR e DEM
que formaram a “Coliga-
ção da Vitória”, além de
correligionários e lide-
ranças locais de outras
siglas partidárias.

O PP estava representa-
do por seu presidente Ju-
lie Pettenazzi, o PR (Parti-
do da República) pelo jo-
vem Lucas Miguel e o DEM
(Democratas) por Alan
Rogério Pettenazzi e tam-
bém presentes o presiden-
te do PPS (Partido Popu-
lar Socialista), José Bassi
e o presidente do PSC
(Partido Social Cristão),
Haroldo Marajolli, os
quais também manifesta-
ram apoio a candidatura de
Miguel Pettenazzi para
prefeito e Carlinhos a vice.

Com um discurso entu-
siasmado, Miguel lem-
brou as grandes realiza-

Convenção do PP indica Miguel Pettenazzi
a prefeito e Carlinhos a vice em Uniflor

FOTOS: DIVULGAÇÃO E JORNAL “O REGIONAL”

O PP (Partido Progressista) indicou o nome do ex-prefeito Miguel Pettenazzi à disputa da prefeitura de
Uniflor para o pleito de 07 de outubro e como vice José Carlos da Silva “Carlinhos”

A convenção aconteceu em clima de otimismo e reuniu mais de 400 pessoas, onde contou com a presença e adesão dos partidos PP,
PR e DEM que formaram a “Coligação da Vitória”, além de correligionários e lideranças locais de outras siglas partidárias

ções e conquistas durantes
os seus 08 anos de man-
dato frente a administra-
ção pública de Uniflor na
época junto ao então vice
Valentim Merenda, e rea-
firmou um novo compro-
misso com toda a popula-
ção tendo por metas prin-
cipais a Saúde, Habitação,
Esporte, Educação, Agri-

cultura, Urbanismo e As-
sistência Social, agradeceu
ainda a presença de todos
no evento, principalmen-
te dos convencionais, fili-
ados e lideranças políti-
cas, comunitárias, dos
bairros Guarani, Birigui e
Vila Rural Santa Cruz,
além dos partidos que o
apóiam destacando a con-

fiança da população em
geral que não mediu esfor-
ços para prestigiar a con-

venção. Finalizando Mi-
guel disse a todos que seu
compromisso será em fa-

zer uma administração
pautada pela honestidade,
transparência e lealdade.

www.jornalnoroeste.com

Acompanhe o Jornal Noroeste
pelas Redes Sociais:

https://twitter.com/#!/JornalNoroeste1

Além do Site:

 http://www.facebook.com/JornalNoroeste
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Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Nova Esperança e outras
cidades mais próxi-
mas das usinas vêm

enfrentando nos últimos
anos, vários problemas com
a queima da palha de cana-
de-açúcar, onde os princi-
pais prejudicados são as cri-
anças com problemas respi-
ratórios e as donas de casa
devido ao fato de toda a su-
jeira oriunda dessas queima-
das que além de poluir, pro-
vocam uma imensa sujeira.
De acordo com relatos co-
lhidos juntos às donas de
casa, elas têm que limpar
a casa várias vezes ao dia
em decorrência da sujeira
deixada por um pó preto.
Não se podem colocar rou-
pas limpas, especialmente
as brancas no varal para
que, no auge das queima-
das, estas fiquem comple-
tamente tomadas pela pa-
lha queimada.

Observados inúmeros fa-
tos foi que o Ministério Pú-
blico, por meio do Promo-
tor de Justiça da Comarca,
Dr. Nivaldo Bazoti instaurou
um Inquérito Civil, que tra-
ta de sujeira e poluição pro-
vocadas pelas queimadas de
lavouras de cana-de-açúcar
no município de Nova Espe-
rança e também sobre a
eventual contaminação de
águas devido à pulverização
de agentes químicos nos ca-
naviais.

“Não restam, portanto
quaisquer dúvidas de que a
fuligem e a fumaça, provo-
cadas pela queima da cana-
de-açúcar geram inúmeros
incômodos à população”,
enfatizou o Promotor de Jus-
tiça.

Estudos revelam que de-
vido à queima de toda essa
biomassa por longo período,
são lançados na atmosfera
grandes quantidades de par-
tículas e diversos gases po-
luentes, que influenciam di-
reta e indiretamente o meio
ambiente e, consequente-
mente, na saúde da popula-
ção em geral.

A fuligem das queimadas
da cana-de-açúcar pode
provocar vários problemas
de saúde, causados pelos
diversos produtos químicos
inclusos nessa fumaça.

Análises realizadas por
pneumologistas, biólogos e
físicos, confirmam que es-
sas partículas na atmosfe-
ra, especialmente as finas
e ultrafinas, penetram no
sistema respiratório pro-
vocando reações alérgicas
e inflamatórias. Ainda as-
sim, os poluentes vão até
a corrente sanguínea, cau-
sando complicações em di-
versos órgãos.

“Os poluentes têm causa-

DENÚNCIA

Fumaça e fuligem provocadas pela queima da cana-
de-açúcar geram inúmeros incômodos à população

O Ministério Público
instaurou um
Inquérito Civil, que
trata de sujeira e
poluição provocadas
pelas queimadas de
lavouras de cana-de-
açúcar em Nova
Esperança e também
sobre a eventual
contaminação de
águas devido à
pulverização de
agentes químicos
nos canaviais

“A queimada da cana-de-açúcar prejudica a população
de um modo geral, mas principalmente as pessoas com

doenças pulmonares, como bronquite, asma, sendo
crianças e idosos mais atingidos, isso também não quer

dizer que evita um mal estar em pessoas jovens e
sadias, eu atendo na maternidade, no Hospital

Municipal e na Santa Casa e nas épocas de queimadas
é comum as doenças pulmonares devido à poeira e as

micro cutículas das queimadas.  O que agrava os
problemas respiratórios é o aumento de gás carbônico

lançado na atmosfera, prejudicando as vias respiratórias
e o pulmão”, declarou o médico

Dr. José Máximo da Costa

Se você está sofrendo ou
sendo incomodado com a fu-
maça e fuligem da despalha
da cana-de-açúcar  através
de queimadas controladas,
se identifique, dizendo seu
endereço/cidade e telefone e
explicar exatamente no que/
porque se sente incomodado
pela fumaça ou fuligem, re-
meta suas reclamações para
o e-mail nbazoti@mp.pr.gov.br
ou via Correios para o ende-
reço da Primeira Promotoria
de Justiça da Comarca de
Nova Esperança, na Rua
Marins Alves de Camargo, nº
1587 – Fórum – Nova Espe-
rança/PR

PARA
RECLAMAÇÕES

do inúmeras internações e,
consequentemente,

altos gastos para o Siste-
ma Único de Saúde (SUS).
Porém, por serem efeitos

indiretos da queima da
cana-de-açúcar, acabam não
sendo considerados”, ressal-
tou O Promotor de Justiça.

O aumento no número de
canaviais, devido à crescen-
te demanda dos biocombus-
tíveis, pode gerar graves
problemas ao meio ambien-
te. Além da pressão sobre
áreas florestais, ocorre tam-
bém a formação e a emissão
de compostos de nitrogênio
gerados pelo uso de fertili-
zantes para o plantio da
cana.

Um estudo divulgado
pela doutora em química
da UFMS, Sônia Hess, de-
monstra que a queima da
palha de cana-de-açúcar
afeta a saúde de trabalha-
dores e população das ci-
dades próximas. A com-
bustão incompleta resulta
na formação de substânci-
as potencialmente tóxicas,
tais como monóxido de
carbono, amônia e metano,
entre outros, que causam
sérias complicações respi-
ratórias. As condições am-
bientais de trabalho do cor-
tador de cana queimada
são muito piores que as
condições de corte da cana
crua, pois a temperatura
no canavial queimado che-
ga a mais de 45ºC. Além
disso, a fuligem do insumo
penetra na corrente san-
guínea do trabalhador por
meio da respiração. As
queimadas também cau-
sam grande impacto sobre
a fauna. Grande número de
animais silvestres encontra
abrigo e alimento em meio
ao canavial, formando ali
um nicho ecológico.

POSIÇÃO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
De acordo com o Repre-

sentante do Ministério Pú-
blico da Comarca, Dr. Nival-
do Bazoti, no que se refere
aos procedimentos adota-
dos, “trata-se do ICP MPPR-
0093.11.000068-9, provo-
cado pela Câmara Municipal
de Nova Esperança, em
agosto de 2011, solicitando
providências quanto à 'po-
luição provocado pela quei-
mada de lavoura de cana-
de-açúcar e 'eventual conta-
minação de águas devido à
pulverização de agentes quí-
micos nos canaviais'. Inici-
almente requisitamos infor-
mações junto ao IAP
(26.8.2011) e a Sanepar
(26.08.20111). Quanto às
águas, a SANEPAR comuni-
cou que exerce intensa pes-
quisa de análise dos parâme-
tros realcionados a pestici-
das, herbicidas e agrotóxi-
cos em geral, não tendo sido
revelado resíduos nas águas
do manancial que abastece
a cidade. Quanto à queima-
da, a Secretaria Estadual do
meio Ambiente expediu a
Resolução n. 051/2008 -
SEMA, estabelecendo con-
dições para despalha da cana
de açuar no Estado do Para-
ná, regulamentando sua prá-
tica, dizendo, inclusive, em
seu artigo 2º, § 1º que 'ne-
nhuma despalha poderá ser
efetuada quando a direção
do vento coincidir com a
localização de áreas urba-
nas, terras indígenas, unida-
des de conservação, ferrovi-
as, rodovias ou aeroportos'.
Quanto à despalha (queima-
das) em si, o artigo 7º esta-
belece que a Secretaria de
Estado do meio Ambiente e
Recursos Hídricos e suas
autarquias estabeleceriam
parcerias com os Municípi-

os, sindicatos Rurais, para
desenvolvimento de progra-
mas destinados á erradica-
ção da despalha da cana-de-
açúcar. O IAP expediu a
PORTARIA IAP n. 160/08
tratando do mesmo tema.
Foi firmado um PROTOCO-
LO AGROAMBIENTAL en-
tre o IAP e a ALCOPAR -
Associação de Produtores de
Bionergia do Estado do Pa-
raná, datado de 26.03.2010,
onde, dentre outras, conso-
lidam no item 2.4 - NO QUE
SE REFERE A REDUÇÃO
GRADATIVA DA DESPA-
LHA DOS CANAVIAIS
ATRAVÉS DA QUEIMA
CONTROLADA: devido à
complexidade e caráter mul-
tifacetado do tema, deverá
ser objeto de discussão e
protocolo específico envol-
vendo, além do IAP, outras
instituições, tais como Se-
cretaria de Estado da Agri-
cultura e Abastecimento,
Secretaria de Estado do Tra-
balho, Secretaria de Estado
da Indústria e Comércio,
Secretaria de Estado do meio
Ambiente, Federação da
Agricultura do Estado do
Paraná e Federação dos Tra-
balhadores na Agricultura do
Estado do Paraná e Sistema
OCEPAR. Por fim, consta no
item 4.1 do referido PRO-
TOCOLO que "4.1 - Para
fins de concretização dos
objetivos deste protocolo,
as partes deverão disponibi-
lizar, reciprocamente, infor-
mações e dados a ele relaci-
onados, bem como se reu-
nir, no mínimo 01 vez a cada
06 meses, para fins de ava-
liação e discussão dos avan-
ços na implementação das
medidas ora convenciona-
das.”

2. De forma que o MP lo-
cal oficiou ao Presidente do
IAP solicitando esclareci-
mentos sobre os avanços
obtidos na perspectiva do
indicado protocolo, estando
a a guardar resposta. Também
oficiamos ao Alcopar solici-
tando indicar se as empresas
que exploram cana-de-açú-
car nesta comarca estão in-
tegrando dita Associação.
Estamos também estudando
recente decisão na Justiça
Federal de Jacarezinho (ACP
n. 2007.70.13.000412-9) so-
bre o tema e suas repercus-
sões.

3. Oficiamos aos órgãos
de comunicação da comar-
ca solicitando manifestação
da população a respeito de
serem incomodados com
resíduos da de palha de
cana-de- açúcar”, finalizou
o Promotor de Justiça.

QUAL A SUA OPINIÃO
SOBRE AS QUEIMADAS
DE CANA-DE-AÇÚCAR?

“As queimadas da cana-
de-açúcar trazem problemas
pra mim, pra minha família,
pois tenho crianças, e elas
podem ter problemas de res-
piração, a sujeira também
incomoda bastante, pois uso
muitas roupas brancas e te-
nho sempre que ficar limpan-
do” - Karina Gibertoni Bas-
so

“Você coloca uma roupa no
varal, principalmente roupa
branca, quando você vai re-
colher, a roupa está toda man-
chada de preto, devido a po-
eira da cana queimada, a gen-
te também se sente mal com
aquela poeira, com proble-
mas respiratórios, outra coisa
também, quando você vai var-
rer a poeira da cana, a faísca,
não sai, fica grudado no chão,
me sinto prejudicada com
isso”. - Tereza Rodrigues da
Costa

“Hoje em dia, é muito fala-
do sobre a questão ambien-
tal, como devemos nos preve-
nir, o desmatamento, as quei-
madas, essa questão das quei-
madas da cana-de-açúcar é
totalmente contrária a todas
essas idéias que vem sendo
discutidas, a principal questão
são os problemas respiratóri-
os, que juntamente com o in-
verno, alavancam muito esses
problemas, como pneumonia,
asma, bronquite, principal-
mente nas crianças”. - Sara
Busch Cardia

“Olha, além da sujeira,
principalmente de sexta-fei-
ra, pois pagamos uma pes-
soa pra limpar e percebemos
a sujeira que ela faz dentro
de casa, nas calçadas, a
poeira, as roupas no varal
você não pode colocar, tem
o problema respiratório tam-
bém, o ar parece que fica
carregado com a fumaça,
acho que faz mal até mes-
mo para os trabalhadores”. -
Mirian da Silva Barizon

“É muita sujeira que fica
na área, acho que precisa ser
feito algo para mudar isso,
todo mundo reclama dessa
poeira, já ouvi muitas pesso-
as reclamando da sujeira que
vem da cana, me sinto mui-
to incomodada com isso e
isso gera problemas pra todo
mundo”. - Dolores Picão da
Silva

“Por eu trabalhar de do-
méstica, na parte da tarde,
quando eu acabo meu servi-
ço, que começa a cair aque-
la sujeira preta, então, ao in-
vés de eu ir embora, eu te-
nho que voltar a fazer tudo
de novo, traz problemas ao
trabalho e a saúde”. Roseli
Souza de Oliveira

“Essas queimadas são
horríveis, o cheio é

desagradável, as
crianças nas escolas

reclamam, pacientes e
seus pais reclamando de
problemas respiratórios,

principalmente os que
moram perto de

canaviais” - Aline da
Cruz de Oliveira

FOTOS: JOSÉ ANTÔNIO COSTA
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A suntuosidade do
Amazon Eventos somado
às parcerias: Buffet Rosa
de Ouro, Supermercado
Popular, Sicoob, Cerveja
Devassa, Fipal-Fiat para
Paranavaí e região, Merlos
Imóveis, Rica’s Decora-
ções, Flor e Art, e  Rapha-
el Gimarães Fotografias,
colaboraram para juntas
promoverem o maior
evento social da região
noroeste em Nova Espe-
rança.

Personalidades Empre-
sariais, Políticas e Sociais,
deram um brilho especial
ao evento, onde na noite
de 30 de junho, durante
grandioso jantar para cer-
ca de 500 convidados, foi
comemorado o 17º Jantar
de aniversário do Jornal
Noroeste, acontecimento
tradicional que faz parte
do calendário social do
município.

Além do delicioso e im-
pecável cardápio servido
pelo Buffet Rosa de Ouro
que colocou toda a sua es-
trutura à serviço do even-
to, cerveja Devassa, vinhos
finos, whisky importado,
com decoração discreta
porém marcante da Rica’
Decorações e o registro
dos fatos pelo expert fotó-
grafo Raphael Guimarães,
tudo colaborou para o
mega sucesso de mais esse

Comemoração do 17º Jantar de aniversário do Jornal
Noroeste, reúne personalidades empresariais, políticas e

sociais de Nova Esperança e demais municípios do Noroeste

Jantar, que teve seus con-
vites disputados pela so-
ciedade de Nova Esperan-
ça e região.

Agradecimentos ao par-

ceiros e também às empre-
sas: Alpha Turismo de
Maringá, Auto Center Pi-
colli, Bless Modas, O Bo-
ticário, Boys and Girls,

Brotinho dos Calçados,
Farmácia Coração de Jesus,
Farmácia Top Farma, Fido
Dio, Grazy Modas, Livra-
ria Atual, Medida Exata,

Moderna Presentes, Mó-
veis Brasil, Mundo Ani-
mal-Pet Shop, Radade Ro-
deo, S.O.(Sociedade Ocul-
ta) e Travessura Moda

Country, pela doação de
valiosos brindes que foram
sorteados entre os vips que
lotaram as dependências do
Amazon Eventos.

FOTOS: RAPHAEL GUIMARÃES

Zanchetti e Reginaldo foram
indicados como candidatos a

prefeito e vice em Uniflor
No dia 30 de junho,

o PSD (Partido So
cial Democrático),

realizou sua Convenção
e firmou a candidatura
de Antonio Zanchetti
Neto à prefeitura de Uni-
flor. Reginaldo Pacheco
de Sá (PSDB), irá compor
a chapa como Vice.

O evento contou com
a participação dos mili-
tantes do PSD, PMDB,
PSDB e PT, que forma-
ram a coligação denomi-
nada “PAZ E PROSPERI-
DADE”, firmando como

Chapa completa da coligação “PAZ E PROSPERIDADE”

Ao se pronunciar, ZANCHETTI agradeceu o apoio recebido e prometeu, se eleito, continuar
trabalhando por  Uniflor, sempre buscando a paz em sua comunidade

candidatos a Vereadores
os seguintes nomes: Jair
Nascimento de Souza,
José Aparecido Bocarite,
Osvaldo Oliveira Zam-
bon Junior, Rosilda Izi-
doro da Silva e Valdeci
Bezerra dos Anjos, pelo
PSD; Francisco Momes-
so, Irene de Alencar Nu-
nes e  Juarez Fernandes,
pelo PMDB; Ana Maria
Ocanha, Antonio Me-
renda Neto, Deucides
Derenzo, Maycon Rodri-
go Rodrigues de Souza e
Marlene Jorge Ferrari,

pelo PSDB; Aparecida
Ponzenato da Silva, Do-
rival Davanço e José Pe-
reira da Silva, pelo PT.

Todos os partidos pre-
sentes se compromete-
ram em apoiar, com mui-
ta garra, a campanha de
Zanchetti e Reginaldo.
Zanchetti, na opinião de
todos, teve como maior
destaque em sua adminis-
tração, além das obras re-
alizadas, o mérito de ter
trazido de volta a PAZ,
num município que vivia
em guerra política.

FOTOS: DIVULGAÇÃO



A convenção do PT re-
alizada na noite de 29
de junho nas depen-

dências da câmara muni-
cipal definiu a candidatu-
ra de Tereza Rozin Ronca-
glio para prefeita (PT)  e
Armando Ortiz (PMDB)
vice, juntos formaram a
coligação “Alto Paraná for-
te a caminho do desenvol-
vimento.

Contando com o apoio
de familiares,  lideranças
e partidos políticos que
sempre estiveram discu-
tindo e pensando em uma
Alto Paraná melhor para
todos (PT, PMDB, PV,
PRB, PSD), o grupo for-
mou duas chapas propor-
cionais para vereadores

Coligação: “Alto Paraná forte a caminho do
desenvolvimento”, escolheu Terezinha Roncaglio

(PT) prefeita e Armando Ortiz (PMDB) vice

uma com 16 candidatos
(PV, PRB, PSD) e outra
com 15 candidatos (PT,
PMDB) num total de 31
candidatos a vereadores
que se colocaram a dispo-

sição da população para
representá-los.

De acordo com Terezi-
nha, “a  decisão de colocar
o nome a disposição, não
foi uma decisão particular,

foi  uma decisão do  gru-
po, que atendeu   a voz
expressiva  das pessoas
que anseiam pelo seu re-
torno do Governo Popular.
Quem me conhece sabe de

meu compromisso comu-
nitário  como professora,
liderança religiosa e polí-
tica. Coerente  aos meus
ideais, minha decisão não
poderia ser diferente, es-

tou disposta, junto com o
grupo a  realizar um ex-
pressivo trabalho em favor
do povo altoparanaense”.

O nome escolhido para
compor a chapa como vice
é Armando Ortiz, agricul-
tor empresarial com mui-
tos anos de experiência
profissional e política en-
fatizou, “acredito que a
professora Terezinha tem
plenas condições de fazer
o melhor por Alto Paraná,
pois em seu primeiro
mandato demonstrou
transparência, honestida-
de e trabalho democratiza-
do a toda população, sua
maior qualidade como pre-
feita foi zelar pelo dinhei-
ro público”, finalizou.

ACINE parabeniza o Jornal Noroeste
pelos 17 anos de fundação

Aproximadamente 500 convidados que formam a liderança empresarial e industrial de Nova
Esperança e região prestigiaram o Jantar do Jornal Noroeste

O Jornal Noroeste divulga o comércio e o empresariado de Nova
Esperança para toda a região, atraindo consumidores de outras cidades.

O Presidente da Aci-
ne, empresário Mauro
Cerezuela participou no
sábado, 30 de junho, do
Jantar comemorativo aos
17 anos de fundação do
Jornal Noroeste. Na
oportunidade parabeni-
zou seus diretores, Alex
Fernandes França, Os-
valdo Vidual e José An-
tônio Costa pela confi-
ança e credibilidade ad-

LEANDRO CARDOSO LEAL

CARICATURAS DA SEMANA
POR PAULO NUNES

SILVIO CHAVES

quiridas em todos estes
anos.

Segundo pesquisas
realizadas durante os úl-
timos anos, o Jornal No-
roeste é sempre aponta-
do como o mais lido e
com maior credibilidade
junto à população local.

“O Jornal Noroeste é
parte da história da po-
pulação novaesperan-
cense, fruto do trabalho

sério que desenvolve ao
longo dos anos, divul-
gando o comércio e o
empresariado de Nova
Esperança para toda a
região, atraindo consu-
midores de outras cida-
des. O compromisso do
Jornal é com a ética e a
transparência de mostrar
a população que faz um
trabalho sério”, definiu
Mauro Cerezuela.

NOVA ESPERANÇA: PPS, PT, PHS e PP definem Moacir
Olivatti (PPS) à prefeito e Vera do PT como vice

Os partidos políticos PPS, PT,
PHS e PP oficializaram no dia
30 de Junho de 2012, coligação
denominada “NOVOS RUMOS”
para concorrer às eleições mu-
nicipais do dia 07 de Outubro
de 2012, tendo como candidato
a prefeito MOACIR OLIVATTI
(PPS) e vice VERA BOREGAS
do PT.

A chapa de vereadores foi
composta pelos seguintes candi-
datos:

• Célia Maria Baldim Pelosi;

• Cezídio da Silva;
• Daniela Aparecida Garcia;
• Eliana Ammar Cavalcante;
• Everaldo Alves dos Santos;
• Flávio Rogério Dias;
• João Gonçalves Laroca;
• José Cosmo de Castro;
• Maria Aparecida Alves;
• Moyses de Almeida;
• Olinda Brisola;
• Paulo Floriano Monessi;
• Sandra Faria Silva;
• Thiago Amorim da Silva;
• Valdemar dos Santos;

• Wagner Melhado Bera;
• Waldemar José Gonçalves;

A coligação “NOVOS RU-
MOS” vem recebendo manifes-
tação de apoio de todos os seg-
mentos da população de Nova
Esperança, que vê nestes candi-
datos a esperança de uma admi-
nistração comprometida com a
melhoria do desenvolvimento
econômico e social de nossa ci-
dade, com ênfase na valorização
do ser humano.
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Notícias sobre crises políticas e
corrupções governamentais acabam
polarizando a opinião pública dos
países afetados. É curioso ver, de um
lado, políticos questionáveis se fa-
zendo de vítimas para continuar re-
cebendo o apoio popular e, do outro
lado, oposicionistas que aproveitan-
do a situação para se autoproclama-
rem os únicos salvadores da pátria.
A o mesmo tempo em que vários
políticos tradicionais vão perdendo
a credibilidade, algumas denomina-
ções evangélicas tem-se mobilizado

ENTRE O PÚLPITO E O PALANQUE
Candidatos que usam o púlpito das igrejas para proveito político pessoal, com a permissão de “líderes religiosos”

politicamente, a ponte de montarem
sua próprias bancadas em câmaras
de vereadores, nas assembléias le-
gislativas na Câmara dos Deputados
e mesmo no Senado Federal, sob o
pretexto de que os políticos evangé-
licos são mais honestos e confiáveis.

A crescente militância política
evangélica tem suscitado algumas
indagações importantes entre os pró-
prios cristãos:

1ª) Deveriam os cristãos conti-
nuar politicamente passivos ou as-
sumir uma postura mais agressiva
diante das crises governamentais?

2ª)Como a  encara a candidatura
de alguns de seus membros a cargos

políticos através de eleições públi-
cas?

3ª) Que critérios devem ser usa-
dos na escolha dos candidatos em
quem votar?

Organização apolítica
Existem pelo menos três princí-

pios fundamentais que regem a po-
sição da Igreja sobre a política. Um
deles é o princípio da separação en-
tre Igreja e Estado, levando cada uma
dessas entidades a cumprir suas
respectivas funções sem interferir
nos negócios da outra. A Igreja crê
que só poderá preservar esse princí-
pio por meio de uma postura
denominacional apolítica, não se
posicionando nem a favor e nem
contra quaisquer regimes ou parti-
dos políticos. Essa postura deve
caracterizar, não apenas a organiza-
ção em todos os seus níveis, mas
também todas as instituições por ela
mantidas, todas as congregações lo-
cais, bem como todos os obreiros
assalariados pela organização.

A Igreja encontra nos ensinos de
Cristo e dos apóstolos base suficiente
para evitar qualquer militância polí-
tica institucional. O cristianismo
apostólico cumpria sua missão evan-
gélica sob as estruturas opressoras
do Império Romano sem se voltar
contra elas. O próprio Cristo afirmou
que o Seu reino “não é deste mun-
do” e que, por conseguinte, os Seus
“ministros” não empunham bandei-
ras políticas (João 18:36). Qualquer
compromisso político ou partidário
por parte da denominação dificulta-
ria a pregação do “evangelho eterno”
a todos os seres humanos indistinta-
mente (Mat. 24:14; Apoc. 14:6).

Outro princípio fundamental é
que o nível de justiça social de um
país é diretamente proporcional ao

nível de justiça individual de cada
um dos seus cidadãos, e que esta
justiça individual, por sua vez, deri-
va do interior da própria pessoa. Re-
conhecendo as dimensões sociais do
pecado, a Igreja apóia e mesmo parti-
cipa de projetos sociais e educacio-
nais que beneficiam a vida comuni-
tária sem conflitarem com os princí-
pios bíblicos. No entanto, a Igreja não
deve participar de quaisquer greves e
passeatas de índole política e parti-
dária que acabariam com prometen-
do sua postura apolítica.

A validade de uma perspectiva que
parta do interior para o exterior do
ser humano é destacada por Cristo
ao afirmar que “de dentro, do cora-
ção dos homens, é que procedem os
maus desígnios, a prostituição, os fur-
tos, os homicídios, os adultérios, a
avareza, as malícias, o dolo, a lascívia,
a inveja, a blasfêmia, a soberba, a lou-
cura” (Mar. 7:21, 22). Conseqüente-
mente, a solução cabal para esses pro-
blemas não está na mera formulação
de novas leis ou no ativismo revolu-
cionário, e sim, na conversão interior
do ser humano. Nas palavras de Cris-
to, “limpa primeiro o interior do copo,
para que também o seu exterior fique
limpo!” Mat. 23:26.

Um terceiro princípio funda-
mental é que cada cristão possui uma
dupla cidadania ele é, acima de tudo,
cidadão do reino de Deus e, em se-
gundo plano, cidadão do país em que
nasceu ou do qual obteve a cidada-
nia. Conseqüentemente, deve exer-
cer sua cidadania terrestre com base
nos princípios cristãos de respeito
ao próximo. Mesmo desaprovando
situações de injustiça e exploração
social, a Igreja procura se relacionar
respeitosamente com o governo ci-
vil e os partidos políticos de cada país

em que exerce suas atividades, sem
com isso comprometer os princípi-
os bíblicos.

Que o cristianismo não isenta os
cristãos dos seus deveres civis é evi-
dente na ordem de Cristo: “Dai a César
o que é de César e a Deus o que é de
Deus.” Mar. 12: 17. O Novo Testa-
mento apresenta várias orientações a
respeito do dever cristão de honrar os
governos civis como instituídos por
Deus (ver Rom. 13:1-7; Tito 3:1 e 2; I
Pedro 2:1317). Somente quando tais
governos obrigam seus súditos a
transgredirem as leis divinas é que o
cristão deve assumir a postura de que
“antes, importa obedecer a Deus do
que aos homens”: Atos 5:29.

A Igreja espera os que se candida-
tam a cargos políticos elegíveis se-
jam honestos em sua campanha e,
se eleitos, também no exercício de
suas funções políticas. Cada candi-
dato deve conduzir o seu processo
eleitoral-político (1) sem assumir
posturas ideológicas e partidárias
contrárias aos princípios cristãos; (2)
sem se valer de recursos financeiros
inapropriados; (3) sem prometer o
que não possa cumprir; (4) sem de-
negrir a reputação de outros candi-
datos igualmente honestos e (5) sem
se envolver com coligações não con-
dizentes com a fé cristã.

Conheço igrejas locais que en-
frentaram sérias desavenças inter-
nas pelo fato de alguns dos seus
membros se candidatarem a verea-
dores por partidos rivais. É certo que
os membros da igreja têm o direito,
como cidadãos, de se candidatarem
e concorrerem a cargos elegíveis, bem
como de procurarem convencer ou-
tros a neles votarem. Mas nenhuma
programação oficial de qualquer con-
gregação deve ser usada como plata-
forma política que comprometa a
postura apolítica da denominação.
Candidatos que usam eventualmen-
te o púlpito devem pregar o evange-
lho, sem jamais falar sobre política.
Deus poderá abençoar ricamente os
candidatos que exercerem honesta-
mente sua cidadania, respeitando a
posição apolítica da igreja e de seus
obreiros, e promoverem a cordiali-
dade e a unidade de nossas congre-

gações.
Um dos maiores problemas na

escolha de candidatos é a teoria de
que “os fins justificam os meios”:
Se determinado candidato, mesmo
sem compromisso com os princípios
acima mencionados, promete bene-
ficiar financeira ou politicamente a
Igreja, alguns líderes julgam perti-
nente apoiar tal candidato em troca
desses favores. Mas esse tipo de bar-
ganha política jamais deveria ser to-
lerado nos meios cristãos. Acima de
quaisquer benefícios coletivos ou
individuais, deve estar o compromis-
so com os princípios cristãos.

Nenhum púlpito e nenhuma reu-
nião promovida oficialmente pela
denominação jamais deveria desfral-
dar qualquer bandeira política. Ele é
um lugar onde o evangelho eterno
deve ser proclamado com o propósi-
to de conduzir à salvação em Cristo
pessoas de todas as etnias e de todos
os partidos políticos, sem preferên-
cias e discriminações.

Por contraste, a Igreja faculta aos
seus membros o direito individual de
exercer sua cidadania, inclusive a de
se candidatar a cargos políticos e de
exercê-los dignamente. Tanto no pro-
cesso eleitoral como no exercício da
função, espera-se que cada cristão
engajado em tais atividades mante-
nha uma postura digna de verdadeiro
cristão. Todos os políticos cristãos
deveriam considerar a José e Daniel
como seus modelos políticos. Deve-
riam sentir ser seu dever zelar pessoal
e publicamente pela liberdade religio-
sa e pelos princípios cristãos em um
mundo carente dos valores absolu-
tos da verdadeira religião bíblica.

Todos os membros da igreja de-
veriam votar conscientemente nos
candidatos que melhor refletem os
ideais cristãos. A escolha dos candi-
datos não deveria ser tanto por par-
tido político, mas pela ideologia e os
valores pessoais de cada um.
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