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AS MELHORES CAPAS DO IMPACTO EM 2017
MUITAS FORAM AS EDIÇÕES DO IMPACTO QUE REPERCUTIRAM MAIS DO QUE OUTRAS, COM SOBRAS DE MANIFESTAÇÕES

TANTO NA EDIÇÃO IMPRESSA QUANTO CONHECIDAS NA INTERNET EM NOSSO SITE, MAS AS PRINCIPAIS FORAM ESTAS:

MUITAS OUTRAS, CERTAMENTE MERECERAM A ATENÇÃO DO PÚBLICO,
MAS ESTAS FORAM SELECIONADAS DE ACORDO COM A VOTAÇÃO DA EQUIPE COMO AS MELHORES DO ANO.

AS MELHORES CARICATURAS
A atuação de um senhor profissional na área das charges, Douglas Mayer, teve valorizado mais uma vez o seu trabalho com centenas de caricaturas
que enfeitaram mais uma vez as nossas páginas no corrente ano. Difícil destacar entre tantas as melhores, mas algumas selecionadas identificam
muito bem o trabalho de Douglas Mayer, especial para esta edição dos Melhores do ano.

PUBLICAÇÃO LEGAL

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

NOTA DE
RETRATAÇÃO PÚBLICA

Ralph Durval Moreira de Souza, advo-
gado e jornalista radicado na cidade de São
José dos Pinhais/PR, vem de público re-
gistrar que, em respeito à r. Decisão do d.
Juízo do 3º. Juizado Especial Criminal do
Foro Regional de São José dos Pinhais/PR,
procederá RETRATAÇÃO acerca de texto
publicado no jornal ImpactoPR entre os dias
1º. e 7 de agosto de 2014, no qual teceu
comentários críticos à atuação dos Defen-
sores Públicos Carlos Augusto Silva Morei-
ra Lima, Renan Thomé de Souza Vestina e
Dezidério Machado Lima, que se sentiram
ultrajados pelos comentários ali expendidos.

Com efeito, Ralph Durval Moreira de
Souza reconhece que suas crítica foi des-
cabida, por não retratar a realidade dos
fatos, eis que é de seu conhecimento que
os três defensores públicos nominados
exercem seu mister com denodado es-
forço, dedicação e competência profissi-
onal, mantendo com todos os demais
servidores do Fórum Regional de São
José dos Pinhais uma relação de respei-
to e urbanidade.

Nesse entendimento, no decorrer do
mês de janeiro de 2018, neste mesmo
jornal ImpactoPR, Ralph Durval Moreira
de Souza publicará um texto completo
sobre a questão, esclarecendo todos os
seus aspectos, e reconhecendo, como já
faz desde agora, que cometeu equívoco
ao imputar aos citados defensores públi-
cos condutas que não refletem o seu
modo de agir, seja no campo pessoal ou
na esfera profissional.

São José dos Pinhais/PR, em 21 de
dezembro de 2017.

Ralph Durval Moreira de Souza
Advogado e jornalista.


