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DESDE MAIO DE 1995

"Amigo é aquele que chega 
quando todo mundo já se 
foi" (autor desconhecido). 

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística divulgou na quarta-feira, 30 de agos-
to as estimativas das populações residentes nos 
5.570 municípios brasileiros, com data de refe-
rência em 1º de julho de 2017. Estima-se que o 
Brasil tenha 207,7 milhões de habitantes e uma 
taxa de crescimento populacional de 0,77% en-
tre 2016 e 2017, um pouco menor do que a taxa 
2015/2016 (0,80%).

Nova Esperança aparece na lista dos municí-
pios com um crescimento populacional de 0,35% 
entre 2016 e 2017. No ano anterior a estimativa 
que era de 27.986 habitantes, passou para 28.084.

No Paraná houve crescimento de 3% em re-
lação ao levantamento realizado no ano passado 
e a população saltou de 11,2 milhões para 11,3 
milhões. Ao todo, 39% dos municípios do Estado 
sofreram redução do número de habitantes em 
comparação a 2016, o que corresponde a 155 mu-
nicípios dos 399.

Curitiba segue como a oitava cidade mais po-
pulosa do Brasil com 1,9 milhões de habitantes. 
Londrina é a segunda mais populosa do Paraná, 
com 558.439 habitantes e Maringá está na tercei-
ra colocação estadual com 406.693 habitantes.

Os cálculos realizados pelo IBGE consideram 
as taxas de fecundidade, mortalidade e migração, 
além do crescimento populacional observados 
nos Censos Demográficos de 2000 e 2010.

Muitos nova-esperancenses discordam do 
número apresentado pelo IBGE que coloca a ci-
dade com 28.084 habitantes, inclusive o prefeito 
Moacir Olivatti. No dia 07 de agosto, durante a 
Audiência Pública que discutiu o rezoneamento 
eleitoral, Olivatti sustentou que a população de 
Nova Esperança já ultrapassou os 30 mil habitan-
tes há algum tempo.

O número de habitantes do município interfe-
re diretamente na quantidade de valores recebi-
dos via repasse. É um dos parâmetros utilizados 
pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do 
Fundo de Participação de Estados e Municípios, 
sendo referência para vários indicadores sociais, 
econômicos e demográficos. A divulgação anual 
obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei 
complementar nº 143/2013.

Para que fique mais claro, a estimativa po-
pulacional, por exemplo, é levada em conta na 
divisão do repasse referente ao FPM (Fundo de 
Participação dos Municípios). O rateio do FPM é 
proporcional aos números apresentados.

“Tem dinheiro federal que não chega, repasses 
com valores desatualizados e, em alguns casos, os 
municípios bancam a conta do Estado. Se essa 
tendência de queda da população continuar nos 
municípios menores, isso pode significar a falên-
cia deles. Eles dependem desse recurso”, explicou 
o presidente da AMP (Associação dos Municí-
pios do Paraná, Marcel Micheletto.

As informações do IBGE revelaram outro 
dado importante, a taxa de crescimento popula-
cional do Brasil está em desaceleração e chegou 
a 0,77% neste ano. A explicação para esse dado é 
que as famílias estão tendo menos filhos, além do 
processo de migração populacional, principal-
mente em decorrência da atividade econômica 
para o local onde há oferta de emprego.

Por fim, se observado o Censo 2000, Nova Es-
perança possuía 25.729 habitantes. Em 17 anos, 
nosso crescimento populacional foi de apenas 
2.355 pessoas. Pense na quantidade de loteamen-
tos e construções que surgiram na cidade no mes-
mo período. Seríamos mesmo 28.084 habitantes?

“Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não 
posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir”. 

Albert Einstein (1879 – 1955), físico teórico alemão. 

***

Somos 28.084 habitantes?

“Se soubesse que o mundo se acaba amanhã, eu ainda hoje 
plantaria uma árvore” -  Martin Luther King  (1929-1968) 

***

Praça Salgado Filho – Parquinho infantil

A criançada que frequenta a Praça Salgado Filho está comemo-
rando a instalação de um novo parquinho infantil naquele local. 
Anteriormente havia, quando da remodelação daquele logradouro, 
nos idos dos anos 2000, um parque, muito bem arquitetado, feito 
todo em madeira. Como o tempo passou e o desgaste naturalmen-
te aconteceu, muito também por conta da falta de manutenção, os 
brinquedos se tornaram perigosos, com peças se desprendendo 
uma das outras, colocando em risco a integridade física das crian-
ças.  O novo parque instalado deu um colorido especial à praça e 
é garantia de diversão. Vivemos numa era em que muitas crianças 
e adolescentes ficam, ociosos em frente a uma tela de computador, 
gerando além da dependência tecnológica, danos à saúde física e 
emocional.  As praças são opções de lazer e, quando bem cuidadas, 
atraem os visitantes para elas frequentarem. Parabéns à adminis-
tração municipal em ofertar estas opções à população nova espe-
rancense.

Visitas eleitoreiras
Ano que vem teremos eleições para deputados estaduais, federais, 
governadores, senadores e presidente da república. Na nossa re-
gião já começaram a aparecer políticos que nada fizeram para o 
povo e, às vésperas das eleições, começaram a dar as caras. É bom 
o eleitor ficar esperto e pesquisar o que os postulantes que buscam 
a reeleição, já fizeram. Quanto aos novos candidatos, analisar as 
propostas e a ficha do sujeito são bons parâmetros para definir a 
escolha.

Lixo em via pública
Esses dias, enquanto dirigia flagrei um “cidadão”, jogando lixo pelo 
vidro do carro. Simplesmente jogou uma lata de bebidas na sarjeta 
e seguiu o seu percurso, com som em volume alto. A cena parece 
fato isolado, mas não é! Existem muitas pessoas que ignoram as 
lixeiras e jogam papéis, bitucas de cigarro, plásticos e o que tiver de 
descartável às mãos, na via pública. A cidadania pode ser exercida 
desde pequenos atos até responsabilidades maiores. Infelizmente 
esta cultura tem imperado no nosso meio. São concidadãos que 
não respeitam leis e regras de convivência social, uma lástima!

Ipês floridos
E os Ipês novamente estão dando um show de espetáculo. Nas ruas 
da cidade os tons brancos, amarelos e roxos estão compondo um 
cenário deslumbrante. Centenas de registros fotográficos estão 
sendo feitos e compartilhados via redes sociais. No lado externo 
do entorno do Parque das Grevíleas, existem vários plantados. A 
natureza mais uma vez nos brindando com beleza e majestade! 

Clima seco
O tempo tem ficado bastante seco nos últimos dias. Crianças e 
os idosos são os que mais sofrem com a baixa umidade, mas seus 
efeitos podem atingir toda a população, por isso a Defesa Civil re-
comenda a adoção de medidas protetivas. Enquanto as condições 
climáticas se mantiverem assim, deve-se, por exemplo, evitar ativi-
dades físicas e trabalhos ao ar livre, como coleta de lixo, entre 10h 
e 17h, devido à maior incidência do sol.

Recomendação
O órgão recomenda que a população aumente a ingestão diária de 
líquidos, bebendo pelo menos seis copos de água de tamanho mé-
dio durante o dia; comer refeições leves, incluindo frutas e verdu-
ras; evitar os banhos prolongados com água quente; usar protetor 
solar, creme hidratante ou óleo vegetal em abundância para evitar 
o ressecamento da pele; pingar duas gotas de soro fisiológico em 
cada narina, pelo menos seis vezes ao dia para evitar ressecamento 
e sangramento. O uso de umidificador ou de toalhas molhadas e 
bacias com água nos ambientes fechados, em vez de ar-condicio-
nado, pode ajudar a manter o ambiente menos seco.

Taxa de desemprego cai
Influenciada pelo aumento da informalidade no mercado de tra-
balho, a taxa de desemprego do país caiu 0,8 ponto percentual, em 
relação ao trimestre encerrado em abril e fechou o período maio 
a julho deste ano em 12,8%.Os dados fazem parte da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) 
divulgados hoje (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), que indica ainda que o país tem 13,3 milhões de 
desempregados,No trimestre imediatamente anterior, encerrado 
em abril, a taxa de desemprego havia sido de 13,6%. Na compara-
ção com o mesmo trimestre móvel do ano anterior, houve alta de 
1,2 ponto percentual na desocupação.
Os dados representam uma queda de 5,1% no desemprego frente 
ao trimestre anterior (menos 721 mil pessoas). Mas o desempre-
go cresceu 12,5% (mais 1,5 milhão de pessoas) no confronto com 
igual trimestre de 2016.A população ocupada do país em julho era 
de 90,7 milhões de pessoas, aumento de 1,6% em relação ao tri-
mestre encerrado em abril. O dado atual não apresenta alteração 
em relação ao mesmo trimestre de 2016. As informações são da 
Agência Brasil

INSS inicia profundo pente-fino 
nos benefícios previdenciários 

***

Gabriel Carneiro de Souza - OAB/PR 74.045
Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou uma verdadei-
ra operação pente-fino em milhares de benefícios previdenciários que 
estão sendo atualmente pagos. Estima-se que ao todo serão revistos 1,5 
milhões de benefícios. 

Já estão sendo convocados milhares de pessoas para a realização de 
revisão, especificamente dos auxílios-doença e das aposentadorias por 
invalidez onde o segurado recebe um desses benefícios por incapacidade 
há mais de 2 anos sem passar por avaliação médica. 

Como resultado do pente-fino, há cancelamentos de benefícios ou 
troca, por exemplo, de auxílio-doença para auxílio-acidente, que tem 
valores diferentes.

Até o momento, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, 
cerca de 200 mil benefícios de segurados que recebiam o auxílio-doença 
passaram por auditoria e 160 mil tiveram seus auxílios-doença cance-
lados, proporção de cancelamento esta que chama a atenção, conforme 
comparação abaixo, extraída dos dados do INSS: 

Pente-fino em números:
199.981 perícias realizadas
159.964 benefícios cancelados
Tudo isso tem despertado a preocupação dos segurados que recebem 

tais benefícios previdenciários, especialmente diante do temor de cortes 
de tais auxílios, gerando assim inúmeros questionamentos sobre o tema. 

Listamos abaixo uma seleção das principais dúvidas que tem surgi-
do:

• Quem terá o benefício revisto?
Os trabalhadores que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez há mais de dois anos sem passar por avaliação médica serão 
chamados para a realização de perícia.

• Quantos segurados serão convocados?
Segundo o INSS, ao todo serão convocados aproximadamente 530,2 

mil beneficiários com auxílio-doença e 1,1 milhão de aposentados por 
invalidez.

• Como o INSS vai convocar os segurados para a revisão?
Os beneficiários serão chamados por meio de carta e não precisam 

procurar o INSS. Também serão emitidos avisos nos caixas eletrônicos. 
Segurados com endereço indefinido ou que morem em localidades não 
atendidas pelos Correios serão convocados por edital publicado na im-
prensa oficial (www.in.gov.br), como o que ocorreu no dia 1º de agosto 
com 55,1 mil segurados. 

• Se o beneficiário não atender ao chamado do INSS, o que 
acontece?

Ao receber a carta de convocação, o beneficiário tem 5 dias para 
agendar a perícia médica. Caso não o faça, terá o benefício suspenso até 
regularizar a situação. A partir do bloqueio, o beneficiário tem mais 60 
dias para marcar a perícia. Com o agendamento dentro do prazo, o be-
nefício é liberado até a realização da perícia. Se passarem 60 dias sem que 
o beneficiário se manifeste, o benefício será cancelado.

• O que pode acontecer com quem tem o benefício revisto?
Em caso de o segurado estar recebendo o auxílio-doença e for cons-

tatado que ele está apto para trabalhar, ele é encaminhado para reabilita-
ção profissional e tem o benefício cancelado. Os benefícios podem ainda 
ser convertidos em aposentadoria por invalidez, em auxílio-acidente e 
em aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25% no valor do be-
nefício.

Apesar de a revisão de benefício por incapacidade ter como objeti-
vo combater fraudes no sistema previdenciário e eliminar o pagamento 
indevido a pessoas que, na verdade, têm condições de trabalhar, vários 
resultados de perícias têm sido contestados judicialmente. 

Muitos segurados reclamaram que as perícias foram realizadas de 
forma muito rápida, sem que os peritos observassem todos os laudos 
médicos apresentados. Essas perícias deficitárias culminaram em corte 
de muitos benefícios, até mesmo de quem realmente está incapacitado 
para ao trabalho e tinha, no auxílio, a sua única fonte de renda. 

Veja perguntas e respostas sobre 
a revisão do auxílio-doença e da 

aposentadoria por invalidez
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Opinião do Blog
Alimentos que prendem e os 

que soltam o intestino
Muitos leitores desta coluna 

tem  me perguntado  quais os ali-
mentos que prendem (obstipantes/
constipantes) e os que soltam (la-
xantes) o intestino? Há uma relação  
enorme de frutas, verduras, legu-
mes, cereais, etc. Vejamos alguns 
exemplos:

Alimentos Obstipantes (que 
prendem o intestino) - Frutas - ba-
nana maçã, banana prata, goiaba, 
jabuticaba (sem casca), melão, pera 
(sem casca), caju, maçã (sem casca), 
suco de limão (sem açúcar). Le-
gumes e verduras - batata inglesa, 
cará, chuchu, cenoura (cozida), be-
terraba (cozida), batata salsa (batata 
baroa, mandioquinha),  fécula de 
batata. Cereais, farinhas - arroz, 
polvilho, amido de milho, maisena, 
farinha de mandioca, trigo refina-
do; Outros - pães, biscoitos de sal, 
biscoitos de polvilho, chocolates.

Alimentos laxantes (soltam o 
intestino) - Frutas - mamão, laran-
ja, água de coco, kiwi, manga, pera 
com casca, maçã com casca, abaca-
xi, uva, abacate, ameixa seca (fervi-
da ou em molho), melancia, banana 
nanica, figo. Legumes e verduras 
- couve, rúcula,  espinafre, tomate, 
cenoura, beterrabas cruas, abóbo-
ra, broto de feijão, broto de alface, 
almeirão, pepino, ervilha, vagem, 
milho, jiló, amendoim, agrião, fei-
jão, vegetais folhosos. Laticínios - 
iogurte, leite fermentado. Cereais 
integrais - arroz, farinha de aveia, 
milho, trigo, quinoa.  Óleos - azei-
te, óleo de coco. Não esqueça que a 
ingestão de bastante água também 
contribui para que os alimentos fi-
quem mais laxantes.

Reforma Política desejada  é 
inviável no Brasil!

A deputada federal Shéridan 
Stérfany  de Anchieta (PSDB - RR) 
constantemente vítima de machis-
mo na Câmara Federal,  fez uma 
afirmação semelhante a este assunto 
que estamos comentando agora. O 
grande problema para uma reforma 
política desejável é o próprio desin-
teresse dos parlamentares em  fazer 
uma verdadeira reforma política 
que chegue aos anseios da popula-

ção brasileira que deveria ter sido 
convidada em participar.  Exemplo 
clássico do que estamos falando, 
além de ser o desejo da população, é 
limitar em apenas dois mandatos as 
eleições para deputados e um man-
dato para  senador ( que é atualmen-
te de oito anos ), evitando que o par-
lamentar entre cabeludo na Câmara 
ou no Senado e  saia somente quan-
do estiver careca. Outro problema é 
a redução de custos dos parlamen-
tares que hoje gira em torno de seis 
bilhões de reais ano, somente para os 
513 deputados. Não tem como me-
xer neste assunto. Os parlamentares 
tem uma cara de pau tão grande que 
até  os gastos das campanhas políti-
cas deles o povo tem que pagar. Pode 
uma coisa dessa? A reforma política 
que está sendo feita agora, a toque 
de caixa, sem participação do povo 
brasileiro, tem um objetivo: "manter 
pelos menos 90% dos atuais parla-
mentares no poder." Como se vê, a  
reforma política está longe de uma 
realidade. Os partidos maiores e os 
partidos menores só acham bom o 
texto que agrada a cada um e não ao 
nosso povo. Para a deputada Shéri-
dan: "Na Câmara Federal a gente 
não consegue  fazer aquilo que 
gostaríamos de fazer. Apenas ten-
tamos  conseguir algumas coisas 
viáveis."

O homem  e a "Barriga de Cer-
veja"

Loira gelada, com ou sem cola-
rinho, com amigos e no bar. Brasil, 
um pais tropical, beber cerveja é 
muito prazeroso.  Segundo os estu-
diosos na matéria, não há na cerveja 
uma substância específica que cause 
gordura abdominal. As calorias que 
engordam vem do álcool. Um copo 
de cerveja grande gera 150 calorias. 
Como o fígado já está sobrecarre-
gado de suas atividades diárias,  o 
organismo processa menos gordura 
de outros alimentos. Sendo assim, 
quando se bebe de uma maneira 
excessiva e periódica,  o fígado pre-
cisa se concentrar em queimar mais 
álcool e eliminar suas toxinas. Jun-
tando as 150 calorias de cada  copo 
de cerveja com as gorduras e carboi-
dratos dos tira-gostos, churrascos e 
tudo mais, tornando-se infalível  que 
aumente a gordura visceral e você 

terá uma "barriga de cerveja", prin-
cipalmente se  tiver de 30 a 35 anos, 
quando a partir de então, o metabo-
lismo dos alimentos fica mais lento,  
difícil de queimar calorias. Tendên-
cias genéticas familiares também 
podem contribui para a "barriga de 
cerveja" ou de gorduras viscerais.  
Nos homens, os quilos extras acu-
mulam na barriga e cintura, ao pas-
so que nas mulheres acumulam ao 
redor da cintura, músculos e náde-
gas. Dieta rígida e exercícios físicos 
poderão melhorar as suas físicas e 
abdominais.

Síndrome do Pânico
Síndrome do Pânico, o chama-

do Mal do Século, é uma enfermi-
dade que atinge quase 300 milhões 
de pessoas  da população mundial 
e caracteriza-se por um tipo de 
transtorno de ansiedade no qual 
ocorrem crises inesperadas de de-
sespero e medo intenso de que algo 
ruim possa acontecer,  mas que não 
haja motivo algum para  isso ou si-
nais de perigo iminente.  Quem tem 
esse transtorno sofre crises de modo 
agudo, inesperado, fazendo com 
que as pessoas fiquem preocupa-
das com as possibilidades de novas 
crises, de um novo ataque, dificul-
tando sobremaneira a sua rotina de 
vida por entender que a qualquer 
momento poderá sofrer uma nova 
crise, enlouquecer ou até mesmo 
ter um ataque cardíaco. Causas - 
Muito se fala sobre diversos causas 
desencadeantes da doença, acredi-
tando que se trata de um conjunto 
de fatores que possa desencadear a 
crise, tais como: Genética, Estresse, 
Temperamento forte e suscetível 
ao estresse, Mudanças na forma 
como o cérebro funciona e reage 
a determinadas situações. Consti-
tuem  Fatores de Risco - a) Final da 
adolescência e início da idade adul-
ta; b) Mulheres e acima de 30 anos; 
c) Morte ou doença grave  recente 
em alguém da família: d)Mudan-
ças importantes e bruscas na vida; 
e) Situações de estresse extremo; 
f) Histórico de abuso sexual na in-
fância; g) Ter tido uma trauma, um 
acidente; h) Histórico familiar.  Sin-
tomas - De repente, sem uma cau-
sa aparente, a pessoa começa a ter 
ansiedade, um medo extremo,  em 
qualquer situação, dirigindo ou não, 
num mercado ou fazendo compras 
num shopping, numa reunião de 
trabalho, enfim, em qualquer lu-
gar, até mesmo dormindo.  A crise 
geralmente demora de 10 a 20 mi-
nutos, mas pode demorar mais tem-
po. Sensação de perigo iminente, 
medo de perder o controle,  medo 
da morte ou de uma tragédia imi-
nente, sentimentos de indiferença, 
sensação de estar fora da realidade, 

dormência ou formigamento  nas 
mãos, pés, face, corpo, etc., palpita-
ções, taquicardia, sensação de falta 
de ar, ondas de calor, vômitos, cefa-
leia, hiperventilação, dor no peito, 
calafrios, sudorese, dificuldade para 
engolir. Muitas vezes tais sintomas 
podem simular um ataque cardía-
co. Tratamento - O paciente com a 
Síndrome do Pânico deve consultar 
um Psiquiatra que deverá fazer  o 
acompanhamento, orientar medi-
cação. Além disso, apoio familiar, 
apoio de colegas de trabalho, exer-
cícios físicos como ioga, terapias em 
grupos, dormir cedo, leituras, evitar 
o consumo de bebidas alcoólicas e 
drogas, também ajudam no trata-
mento. É um paciente que deverá 
ser monitorado pois o tratamento 
é longo cujos os resultados variam 
de caso para caso. É importante co-
nhecer bem o paciente pois muitas 
vezes ele poderá enveredar para as 
drogas, alcoolismo, depressão e em 
muitos casos, até o suicídio.

Coisas do Cotidiano
• No Salão de Catequeses - No 

dia 29 de Agosto último, a psicóloga 
Vanessa Amadeu fez uma brilhante 
palestra sobre a  "Importância do 
Homem na Família e na Socieda-
de", recebendo muitos  aplausos e 
elogios. Em seguida, o médico dr. 
Juarez de Oliveira falou sobre "As 
Doenças da Próstata", bastante elu-
cidativa e esclarecendo  dúvidas.  As 
palestras foram em homenagem ao 
Agosto Azul, dedicado ao homem. 
Além dos participantes,  estiveram 
presentes a Secretária Municipal 
de Saúde, Jessica Pini  e toda a sua 
equipe. Após as palestras, foi servi-
do um lanche aos presentes;

• Brasil inteiro ligado na Globo 
durante a novela A Força do Querer 
no dia 29 de agosto último, quando 
a atriz Carol Duarte (no papel de 
Ivana) reuniu a família para dizer 
que era um transgênero e que a par-
tir daquela data seria chamado de 
Ivan. Esse assunto de LGBTT sem-
pre gera polêmica;

• IBGE divulga: o Brasil possui 
hoje 207 milhões e seiscentos mil 
habitantes. São Paulo Capital com 
12,2 milhões de habitantes e o Esta-
do de São Paulo com 45 milhões de 

habitantes são os mais populosos do 
país. Brasília, com 3 milhões de ha-
bitantes,  é a 3ª capital do país mais 
populosa. Curitiba, com mais de 1,9 
milhão de habitantes é a sexta capi-
tal em população, sendo maior que 
Porto Alegre que possui pouco mais 
de 1,4 milhão de habitantes. Nosso 
Estado do Paraná tem 11,320 mi-
lhões de habitantes, perdendo por 
dois mil habitantes para o Rio gran-
de do Sul que possui 11,322 milhões 
de habitantes, sendo o 6º estado 
mais populoso da nação. São Paulo 
e Rio de Janeiro continuam sendo as 
mais populosas cidades.  Fora as ca-
pitais, Guarulhos (SP) é a maior ci-
dade do interior do Brasil, com mais 
de 1,3 milhão de habitantes.

• Espaço - Cultura -Cinema - 
Música - "Caravanas",  álbum mu-
sical de Chico Buarque de Holanda, 
após seis anos sem voltar ao cená-
rio musical nacional. Apresentado 
à imprensa no começo da semana 
passada, Caravanas" já colhe elo-
gios e algumas polêmica. Aos  73 
anos, Chico coloca nas prateleiras 
reais e virtuais o seu novo álbum, 
que morde e assopra, afaga e  sofre 
de desamor. E pincela  subliminar-
mente uma visão política enquanto 
navega por mares. Chico já tem o 
seu lugar cativo na música popular 
brasileiro por tudo aquilo que já 
fez  não precisa provar nada mais à 
ninguém. Mesmo assim, Chico gos-
ta de colocar a sua cabeça para fora 
da toca, como contestador que sem-
pre foi, participando ativamente de 
campanhas políticas, sempre contra 
as classes dominantes. Cinema - 
"Bingo", o filme brasileiro do ano. 
"Bingo - O Rei das Manhãs",  traz 
nostalgias a todos que cresceram 
na década de 1980 ao reconstruir a 
grande atração infantil da época, o 
Bozó. Bastante carismático, ele unia 
a safadeza e a inocência para entre-
ter as crianças, explorando sensuali-
dade e apostando em tiradas sutis e 
elegantes. Na realidade, o filme res-
gata um momento da TV que acon-
teceu há pouco tempo e fez parte de 
uma geração. Na realidade, o filme 
não é sobre o Bozó, e sim, sobre o 
ator por traz do nariz de palhaço, 
aqui chamado Augusto Mendes, 
apresentando um programa contro-

lado por um executivo  americano 
que não entendia nada de humor e 
entreter as crianças brasileiras e ai 
resolve improvisar, com a presença 
do palhaço Bingo. O filme já  em 
cartaz nos cinemas!

Pingos e Respingos Internatio-
nal news from Brazil

*Clandestine boat sinks and at 
least 19 people die in northern Bra-
zil, in the Xingu river, State of Pará. 
Another accident with boat  happe-
ned  in the State of Bahia where a 
boat sank near Salvador proceeding 
from the Island of Itaparica, killing 
23 people;

*Rio de Janeiro has 100 police of-
ficers assassinated this year until Au-
gust of 2017.  Reasons: fights against 
drugs smugglers;

*Brazil adapts to try to attract 
Chinese tourists;

*São Francisco river accumula-
tes projects abandoned halfway th-
rough construction;

*Government believes Brazilians 
are being used as guinea pigs by fo-
reigner laboratory;

*Brazil imports yellow fever vi-
rus from the North of South Ameri-
ca.

Words of the week: sink/ guinea 
pig/through

Que absurdo o fim de reserva 
na Amazônia!

Quando  se vê uma atitude 
como esta do presidente  Michel 
Temer, golpista e corrupto, que vai 
de mal a pior, destruindo a Ama-
zônia em prol do crescimento 
econômico, fica a pergunta: qual o 
preço que  nós e as gerações futu-
ras iremos pagar por tal atitude de 
um presidente não eleito? Afinal 
a quem isso interessa? Quais são 
os projetos que poderão surgir em 
razão do fim de uma reserva na 
Amazônia? Num país tão corrupto 
como o nosso, quem vai fiscalizar o 
desmatamento? Quem vai fiscalizar 
o fluxo de garimpeiros e de minera-
doras? O que o país irá receber em 
troca desse desmatamento? A ideia 
do presidente Temer é acabar com a 
reserva da Amazônia para a explo-
ração de minérios por grades mine-
radoras  entre o Amapá e o Pará.

ENTRELINHAS
***O Paraná  venceu o Flamengo e o Londrina venceu o Fluminense pela primeira liga. Dependendo de 
vitórias de ambos na próxima rodada, poderemos ter uma final da primeira liga entre times paranaenses e 
ainda da Série B.***Circulando nas redes sociais essa frase que diz tudo sobre as falcatruas dos parlamentares 
para as próximas eleições: "Fundo eleitoral é um dinheiro que será roubado de você para  você eleger 
quem vai te roubar". Pura verdade! Como somos trouxas!***Assembleia do Paraná vota a favor da 
venda de cerveja nos Estádios e Arenas. Isso é que se chama incentivar a violência dentro dos campos de 
futebol!***"Nada é mais humilhante do que ver os tolos vencerem naquilo que fracassamos" (Gustave 
Flaubert - 1821-1880 - Grande prosador e  escritor francês autor do romance Madame Bovary).

Região
A reportagem apurou que todos 

os quatro elementos presos já 
possuem passagens pela Polícia, 

principalmente por furto.

Grupo é preso logo após deixar carro 
roubado em frente à Prefeitura de Uniflor

Minutos depois de deixarem o carro estacionado, 
os 04 homens foram detidos em frente ao Hospital 
Municipal. A cena da prisão chamou a atenção 
de quem passava pelo local. O carro havia sido 

roubado no mês de junho, em Maringá.

Um grupo composto 
por quatro homens 
foi preso, na ma-

nhã de terça-feira (29) em 
Uniflor. Os elementos são 
acusados a princípio pela 
receptação de um carro rou-
bado em junho na cidade de 
Maringá. A Polícia acredita 
que o veículo estaria sendo 
usado para a prática de rou-
bos e outros crimes. O veícu-
lo vinha de Maringá sentido 
à rodovia deputado Branco 
Mendes (PR463) quando fu-
rou um bloqueio policial. Em 
seguida, a Polícia Rodoviária 
avisou a equipe da Polícia 
Militar que efetuou ronda 
e localizou, mediante as ca-
racterísticas dos elementos, 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

os integrantes do grupo que 
mesmo após tentativa de dis-
suadir os Políciais, acabaram 
sendo presos e levados à De-
legacia de Nova Esperança 
onde seguem detidos. 

Segundo o delegado da 
Polícia Civil, Dr. Leandro Far-
nese Teixeira, “após a aborda-
gem eles foram questionados 
acerca do que estariam fazen-
do em Uniflor. As respostas 
foram contraditórias entre si. 
O veículo por sua vez havia 
sido anteriormente estacio-
nado em frente à prefeitu-
ra municipal. As placas não 
condiziam com a característi-
ca do carro e, após a análise 
do chassi, foi constatado que 
o mesmo havia sido roubado 
no mês de junho, em Marin-
gá”, explicou. O carro é um 
Prisma, cor preta, com placas 
de Campo Mourão, porém 

seu dono reside em Matinhos, 
no litoral Paranaense.

Um flagrante de recepta-
ção do carro roubado foi feito 
na sequencia da prisão. “Ain-
da não sabemos se eles foram 
os responsáveis pelo roubo. 
A vítima veio até a delegacia 
para recuperar seus perten-
ces que estavam no interior 
do carro, incluindo o som, já 
que o seguro já o  havia in-
denizado acerca do bem. Em 
seguida a vítima reconheceu 
um dos quatro presos como 
tendo participado do roubo 
do automóvel”, explicou o de-
legado. 

“A equipe de furtos e rou-
bos de Maringá conduz o caso 
do roubo, haja vista o crime 
original ter sido cometido na-
quela cidade e quem foi iden-
tificado como autor possivel-
mente será responsabilizado”, 

Alex Fernandes França

Quatro homens foram presos esta semana em  Uniflor

complementou Farnese.  
A reportagem apurou que 

todos os quatro elementos 
presos já possuem passagens 
pela Polícia, principalmente 
por furto. 

Em Nova Esperança vão 
responder por receptação, en-
quanto, concomitantemente a 
apuração por roubo vai acon-

tecer pela equipe de Maringá. 
“Os indícios apontam que fo-
ram eles que roubaram o car-
ro. Se houver uma condena-
ção pelo roubo, a questão de 
receptação perde o sentido, já 
que não houve receptador e 
portanto, seriam eles respon-
sáveis por tal autoria’, finali-
zou o delegado, Dr. Leandro 

Farnese Teixeira. 
Para a Polícia tudo indica 

que foram eles que de fato 
roubaram o veículo Prisma. 
Nenhum dos quatro presos 
são residentes em Uniflor e 
sim adentraram no muni-
cípio apenas por ocasião da 
fuga. A Polícia segue apuran-
do o caso. 
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EXPECTATIVAS DE SUCESSO

A palavra OTIMISMO pode ser traduzida 
como uma inclinação para antever o me-
lhor resultado possível. Em outra pers-

pectiva podemos definir como uma extensão em 
que as pessoas têm expectativas favoráveis sobre 
o futuro. São expectativas do que de fato,  acredi-
tamos  que acontecerá. 

Os benefícios do otimismo são espantosos 
a ponto de serem inacreditáveis se não fossem 
comprovados por pesquisas. Os estudos nos 
mostram que pessoas otimistas enfrentam com 
mais eficácia o estresse  e se protegem melhor 
contra seus efeitos adversos, tomam mais inicia-
tivas para proteger a saúde e o bem- estar futuro e 
também  mantêm-se mais saudáveis e são menos 
propensos à depressão em comparação com os 
menos otimistas.

Em suma, o otimismo é uma benção a se al-
mejar, desde que seja razoavelmente realista.

Para avaliar o otimismo e ver se de fato ele 
funciona, comparamos com o seu oposto, o pes-
simismo. O pessimismo é a tendência de con-
centrar-se no negativo, de esperar o pior ou de 
fazer as interpretações mais sombrias possíveis. 
As pessoas pessimistas sempre se veem na pior 
situação e se dizem incapazes de serem donos da 
sua própria vida, ficando assim a mercê das cir-
cunstâncias da vida.

A principal diferença entre as pessoas otimis-
tas e pessimistas é que as pessoas otimistas  lidam 
com o fracasso de maneira construtiva, enquanto 
os pessimistas usam as mesmas experiências para 
confirmar suas expectativas sombrias, se sentem 
culpados e ainda se lamentam dizendo que não 
há nada o que fazer.

É possível deixar de ser uma pessoa pessimista 
e se tornar um otimista, se assim quisermos. E a 
melhor forma para que isto aconteça é começar 
olhar para as situações diárias em nossas vidas 
com um outro olhar, ou seja, sempre nos ques-
tionando se aquilo é realmente tão ruim quanto 
parece ou se eu estou fazendo com que realmente 
fique ruim.

A mensagem é clara: os otimistas em geral se 
saem melhor que os pessimistas, mas um pessi-
mista aumentam suas perspectivas quando veem 
que eles também podem alcançar o sucesso.

“Coaching” comigo!
@parezza | Master coach integral sistêmico

Avenida Rocha Pombo, 493 | telefone: 44 3252-4488

Essa foi uma semana 
recheada de estreias, 
mas dentre elas um 

filme tem se destacado posi-
tivamente. Atômica (ou no 
original Atomic Blond, Loira 
Atômica em tradução livre) 
destoa de tudo o que já co-
nhecemos em relação a filmes 
de ação e a atuação de sua 
protagonista representa mui-
to bem o período de empode-
ramento feminino que temos 
vivenciado no cinema nestes 
últimos anos.

O que esperar da obra de 
um dublê que virou diretor 
de cinema? Só de ouvir isso 
os mais céticos já demonstra-
riam uma série de inseguran-
ças em relação a qualidade do 
longa, mas o que acontece é o 
inverso, o filme é uma obra de 
primeira grandeza, gerando 
uma química perfeita entre 
os personagens e a história 
que se pretende contar. Esse 
ex-dublê que virou diretor é 
David Leitch, que, com cer-
teza, conseguiu impor uma 

impressão positiva com um 
filme que tinha tudo pra ser 
mais do mesmo, mas que sur-
preende em cada sequência.

Após um longo período de 
letargia, parece que o cinema 
despertou mais uma vez seu 
interesse pelas tramas que se 
desenvolvem no período da 
Guerra Fria, pois, nos últimos 
anos, pelo menos uma grande 
produção trazia essa temática, 
alguns até mesmo recebendo 
indicações ao Oscar, como foi 
o caso de Ponte para Espiões, 
de 2015. Atômica coloca essa 
temática no centro das aten-
ções novamente e situa o ex-
pectador num período desse 
conflito explorado pouquíssi-
mas vezes, o final dos anos de 
1980, mais precisamente no 
ano de 1989, próximo à queda 
do muro de Berlim. 

Isso faz com que o filme 
seja uma delícia de assistir, 
tanto pela trilha sonora típica 
da época e rica em grandes 
sucessos (bem diferente dessa 
coisa que nos impõem hoje 

em dia e que insistem em cha-
mar de música), quanto pela 
reconstrução de uma Ber-
lim suja, mas extremamente 
atraente com seus neons bri-
lhantes. Tudo isso remete ao 
saudosismo, menos a atuação 
da protagonista que está mui-
to antenada à nossa atualida-
de.

Digo isso porque a pro-
tagonista do filme Lorraine 
Broughton, interpretada pela 
talentosa Charlize Theron, 
é uma personagem muito à 
frente de seu tempo. Forte, 
destemida e apresentando to-
das as características que já 
nos acostumamos a ver nos 
personagens masculinos des-
se tipo de história, seja ele um 
James Bond, um Ethan Hunt 

ou um Jason Bourne (citan-
do respectivamente os filmes 
007, Missão Impossível e a 
franquia Bourne), ela distoa 
do papel imposto ao sexo fe-
minino neste tipo de história, 
haja vista que as mulheres 
nessas tramas são, na maioria 
das vezes, indefesas e vulnerá-
veis.

Charlize Theron vem ga-
nhando espaço no cinema da 
atualidade, após ter brilhado 
em filmes menores na segun-
da metade dos anos 1990 e ter 
ressurgido em nossa década 
como uma atriz multifaceta-
da, capaz de trazer brilho para 
qualquer personagem. Desde 
a caricata e circense Raven-
na, do filme Branca de Neve 
e o Caçador, à destemida e 
valente Furiosa, de Mad Max 
– Estrada da Fúria. Ela vem 
se impondo como uma das 
grandes atrizes de Hollywood, 
Lorraine Broughton vem ape-
nas acrescentar mais brilho a 
essa trajetória de sucesso que 
Theron tem trilhado nos últi-
mos anos.

Outro destaque do elenco é 
James McAvoy, pois é incrível 
como ele cresceu profissional-
mente. A diferença entre seus 
primeiros papeis em Holly-
wood e os atuais é gritante, de 
forma que, após ter surpreen-
dido a todos com as múltiplas 

personalidades de Fragmen-
tado (filme lançado esse ano), 
ele traz agora um personagem 
complexo, suspeito e com ares 
de agente duplo. Seus diálogos 
com Lorraine abrem espaço 
para que ela destile toda a sua 
acidez irônica, tão típica dos 
britânicos (no filme ela é uma 
agente do MI6, o Serviço Se-
creto Britânico).

Sobre os aspectos técnicos 
não há o que criticar em Atô-
mica, pois, além de um ritmo 
alucinado e muitos tiros, ele 
traz sequências eletrizantes 
de ação, muito bem coreogra-
fadas e recheadas de socos e 
pontapés, levando a um rea-
lismo exagerado. É muito bom 
ver que após uma sequência 
intensa de briga é possível en-
contrar olhos roxos, hemato-
mas e afins, pois isso confere 
um tom de veracidade muito 
bem vindo ao filme. 

Como já citado antes, a 
trilha sonora é outro ponto 
positivo. Nada de orquestra, 
Atômica investe na riqueza 
pop das músicas dos anos de 
1980, o que permite uma se-
quência de abertura intensa de 
luta embalada por um grande 
sucesso de George Michael, só 
isso já vale o ingresso. Outro 
ponto positivo é o esmerado 
trabalho de fotografia, geral-
mente negligenciado nos fil-

Pauta da 22ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

- PROJETO DE LEI EM 2ª 
DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei nº 43/2017, 
de autoria do executivo Muni-
cipal, que dispõe a efetuar a 
abertura de Crédito Adicio-
nal Especial no orçamento do 
Município de Nova Esperança, 
para o exercício de 2.017.

2) Projeto de Lei nº 44/2017, 
de autoria do Vereador Carlos 
Roberto da Silva, que dispõe 
sobre a colocação de banheiros 
químicos adaptados às necessi-
dades de pessoas com deficiên-
cia, nos eventos realizados no 
Município de Nova Esperança, 
Estado do Paraná, e dá outras 
providências.

- PROJETO DE LEI EM 1ª 
DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei nº 46/2017, 
de autoria do Vereador Brayan 
Oliveira Pasquinil, que dispõe 
sobrea instituição do prêmio 
Aluno Nota 10 na rede pública 
municipal de ensino.

PROJETOS DE LEIS 
DANDO ENTRADA:

1) Projeto de Lei nº 47/2017, 
de autoria do Vereador Carlos 
Roberto da Silva, que torna 
obrigatório a gravação em áu-
dio e vídeo dos processos licita-
tórios e sua transmissão ao vivo, 
por meio da internet, no portal 
da transparência da Prefeitura 
do Município de Nova Espe-
rança, e dá outras providências.

2) Projeto de Lei nº 48/2017, 
de autoria dos Vereadores Car-
los Roberto da Silva, Brayan 
Oliveira Pasquini e Maurício 

Alexandre Marin Gaona, que 
dispõe sobre a denominação de 
logradouros públicos e dá ou-
tras providências.

3) Projeto de Lei nº 49/2017, 
de autoria da Vereadora Maria 
Isabel Cardoso Leal Escobar, 
que dispõe sobre a obrigatorie-
dade da publicação dos saldos 
de estoques de medicamentos e 
insumos para a atenção à saúde 
no Portal da Transparência do 
Município de Nova Esperança e 
estabelece outras providências.

REQUERIMENTOS:
1) Requerimento nº 

58/2017, de autoria dos Verea-
dores, Maria Eunice Zacharias 
Zacarias e Maurício Alexandre 
Marin Gaona, requer, após ou-
vido o plenário, seja oficiado o 
senhor Prefeito Municipal, so-
licitando informações quanto 
ao projeto para a construção do 
teatro municipal/casa da cultu-
ra, inclusive se foram disponi-
bilizados recursos para início 
da construção o qual foi citado 
diversas vezes na administração 
da ex-prefeita Maly Benatti.

2) Requerimento nº 
59/2017, de autoria do Verea-
dor, Carlos Roberto da Silva, 
requer, após ouvido o plenário, 
seja oficiado o senhor Prefeito 
Municipal, solicitando da ad-
ministração qual é o planeja-
mento com relação ao centro de 
atendimento especializado, que 
hoje atende às áreas de Surdos, 
Cegos, Deficientes Intelectuais 
e etc, que hoje está na escola 
Municipal Ana Rita de Cássia, 
com fechamento da escola no 

final de 2.017, para onde será 
levado este Centro?

3) Requerimento nº 
60/2017, de autoria da Verea-
dora, Maria Isabel Cardoso Leal 
Escobar, requer, após ouvido o 
plenário, seja oficiado o senhor 
Prefeito Municipal, solicitando 
que em conformidade com o 
artigo 134, inciso III (segunda 
parte) do Regimento Interno, 
informe por escrito a essa casa 
de leis para fins de esclareci-
mento público se existe no mu-
nicípio um planejamento sobre 
as vagas de estacionamento nas 
vias centrais de nossa cidade, 
pois a forma existente hoje é 
ineficaz e há muitas reclama-
ções por partes dos usuários.

4) Requerimento n° 
61/2017, de autoria do Verea-
dor Carlos Roberto da Silva, 
requer, após ouvido o plenário, 
seja oficiado o senhor Prefeito 
Municipal, solicitando do setor 
de Esportes a prestação de con-
tas de todos os gastos do Mu-
nicípio referentes a torneios, 
campeonatos oficiais do estado 
e município em que a Prefeitura 
faz repasse de verba

- INDICAÇÕES:
1) Indicação nº 152/2017 

de autoria do Vereador Carlos 
Roberto da Silva, requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, solicitando ao 
executivo que os quadro negros 
do Ensino Municipal de Edu-
cação sejam substituídos por 
“Quadro Versátil” com canetão 
e regulagem de tamanho, como 

está sendo adotado em diversos 
municípios do Paraná.

2) Indicação nº 153/2017 
de autoria da Vereadora Maria 
Isabel Cardoso Leal Escobar 
requer, após a tramitação regi-
mental, que seja encaminhado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
a seguinte Indicação: solicitan-
do a construção ou a reforma 
da ponte na Estrada Três Ir-
mãs, pois a mesma se encontra 
em situação precária, trazendo 
transtornos para os usuários.

3) Indicação nº 154/2017 
de autoria do Vereador Carlos 
Roberto da Silva requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Prefei-
to Municipal, a seguinte Indica-
ção: solicitando a implantação 
de um jardim na entrada do 
Conjunto Habitacional Jardim 
das Flores onde foi retirada a 
Seringueira

4) Indicação nº 155/2017 
de autoria do Vereador Carlos 
Roberto da Silva requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, a seguinte In-
dicação: solicitando a inclusão 
de um técnico de laboratório e 
a nomeação de um responsável 
técnico para o laboratório mu-
nicipal.

5) Indicação nº 156/2017 
de autoria do Vereador Brayan 
Oliveira Pasquini requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Prefei-
to Municipal, a seguinte Indica-
ção: solicitando uma operação 
tapa buracos na Rua Florianó-
polis no Conjunto Capelinha.

PLANTÃODASEMANA

09/08 ATÉ 01/09

mes de ação, aqui ele salta aos 
olhos apresentando verdadei-
ras pinturas na tela grande.

Vamos à trama! Lorrai-
ne Broughton é uma agente 
disfarçada do MI6, que foi 
enviada para Berlim durante 
a Guerra Fria para investigar 
o assassinato de um oficial e 
recuperar uma lista perdida 
de agentes duplos. Com o de-
senrolar dos acontecimentos 
políticos essa lista pode ser 
revelada, tornando-se uma 
grande dor de cabeça. Ao 
lado de David Percival, papel 
de James McAvoy, chefe da 
localidade, essa assassina bru-
tal precisa usar todas as suas 
habilidades para obter êxito 
nesse confronto de espiões.

Por que ver esse filme? 
Porque ele é capaz de agradar 
a um público muito variado. 
Com seus poucos diálogos e 
muita ação, é capaz de mergu-
lhar o expectador numa trama 
rápida e cheia de reviravoltas, 
criando tensão e satisfação ao 
mesmo tempo. Apresentando 
uma trama simples, que se 
demonstra complexa com o 
desenrolar dos fatos, ele per-
mite que todos possam apre-
ciar, do começo ao fim, tudo 
o que o filme pode oferecer de 
melhor e por isso entenda-se 
muita porrada e sensualida-
de. Boa sessão! 
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NO MEIO DO CAMINHO 
EXISTEM PEDRAS

Na semana passada, um dos 
colunistas deste jornal Dr. 
Juarez, transcreveu em sua 

coluna um texto escrito por Cora 
Rónai, que viralizou na internet. O 
título desse texto é “A caminho do 
brejo” e nele a autora mostra como 
não é de uma hora para outra que 
nos vemos no brejo, mas há um 
longo caminho a ser transcorrido 
até ele. O texto citado fala do país, 
mas podemos colocar uma lupa 
para analisar o caminho que Nova 
Esperança vem percorrendo ao 
longo dos anos.

A Folha de São Paulo fez um 

Ranking de Eficiência dos Muni-
cípios brasileiros – REM (www1.
folha.uol.com.br), tendo coletado 
dados sobre investimentos em 
Saúde, Educação e Saneamento, 
encontrando a média dos muni-
cípios brasileiros e comparando 
com os dados de cada município, 
classificando-os como “Ineficien-
te, Pouco Eficiente, Alguma Efi-
ciência e Eficiente”. Além disso, 
mostrou dados como a renda per 
capita, a quantidade de servido-
res de cada município e a varia-
ção desse número no período de 
2004/2014 e Nova Esperança foi 

considerada Pouco Eficiente.
Nosso município está corren-

do um sério risco de ficar sem 
Certidão junto ao TCE e isso quer 
dizer que não poderemos receber 
repasses de verbas de outros ór-
gãos governamentais, o que agra-
vará ainda mais nossa situação 
econômica e impedirá que novos 
investimentos venham para a ci-
dade, já que mais da metade da 
nossa arrecadação paga apenas o 
funcionalismo, restando pouco 
dinheiro para fazer outros inves-
timentos, tão necessários para a 
melhoria dos serviços públicos 
prestados.

Cabe à administração atual fa-
zer a lição de casa e diminuir esse 
gasto com o funcionalismo, para 
que consiga a referida Certidão 
Liberatória do Tribunal de Con-
tas, afinal, seus mandatários foram 
eleitos para solucionar os proble-
mas e melhorar os serviços presta-
dos. Mas temos que saber que essa 
é uma herança recebida de admi-
nistrações anteriores a ela, pois a 
Folha de São Paulo, nesse REM, 

mostra que no período de 2004 a 
2014, houve um aumento de 33% 
na quantidade de funcionários 
municipais, que são cerca de 968 
funcionários, havendo 3,5 funcio-
nários para cada 100 habitantes.

Isso quer dizer que num perío-
do de 10 anos foram contratados 
1/3 a mais de funcionários, que 
em números, passa de 300 funcio-
nários. E se nos aprofundarmos, 
iremos constatar que existem seto-
res da administração que sobram 
funcionários, enquanto em outros 
faltam. Os motivos para isso acon-
tecer desconhecemos, mas imagi-
namos.

Os políticos passam, mas suas 
ações deixam marcas, que muitas 
vezes se estendem por várias gera-
ções. Por isso, independentemente 
do partido e do grupo político que 
os elegem, o prefeito e os vereado-
res devem pensar nos seus atos, 
evitando aparelhar a prefeitura 
com o intuito de manterem-se 
no poder, contratando familiares, 
apadrinhados políticos, eleitores 
com promessas de campanha, etc. 

O voto e o apoio político deve vir 
da crença nos mesmos ideais e não 
de promessas envolvendo cargos 
públicos.

Também devem valorizar o 
bom funcionário, incentivando-
-o a melhorar e dar exemplo aos 
demais, dar continuidade ao tra-
balho do antecessor quando de 
qualidade, independentemente de 
quem vai levar o crédito, evitando 
deixar dívidas para a próxima ad-
ministração e sempre tendo como 
escopo o bem comum.

Sabemos o quanto o municí-
pio precisa investir na melhoria 
de prédios públicos, principal-
mente no Hospital Municipal, 
alguns Postos de Saúde, no NIS, 
em Escolas Municipais, na mo-
dernização da frota de veículos e 
maquinários, na implantação do 
Almoxarifado Central, na refor-
ma de praças, em locais de espor-
te, cultura e lazer para as famílias e 
jovens e isso só se viabilizará com 
o alcance da Certidão Liberatória 
e para isso, ou deve haver redução 
da folha de pagamento do funcio-

nalismo ou aumento das receitas. 
Mas também existem serviços 

que independem de atos de ante-
cessores e de receitas extras, como 
por exemplo o de limpeza das vias 
públicas, pois isso é o dia-a-dia e 
hoje nossa cidade nos envergo-
nha. Além das folhas das árvores 
que não estão sendo devidamente 
varridas e recolhidas, pois chega-
mos a encontrar montes de mais 
de um metro de altura, são copos e 
sacolas plásticas espalhadas, papel 
e toda ordem de lixo esparrama-
do.

De certo que a população deve 
fazer sua parte, jogando lixo na 
lixeira e varrendo suas calçadas, 
mas a prefeitura tem a obrigação 
de manter a cidade limpa, sem 
desculpas, sem apontar proble-
mas, mas buscando soluções. A 
população paga seus impostos e 
tem direito a uma boa prestação 
de serviço e a uma cidade limpa, 
prevenindo doenças e melhoran-
do a alta estima de todos.

Afinal, esperamos soluções e 
não lamentações.

DIVERSÃO GARANTIDA

Festival Folclórico acontece neste 
sábado no distrito de Barão de Lucena

O evento surgiu com o intuito de resgatar a cultura 
popular brasileira, representando todas as regiões do país

O distrito de Barão de 
Lucena está em fes-
ta. Acontece, na noite 

deste sábado (02), a partir de 
18 horas, um festival folclórico 
contando um pouco a tradição 
das mais variadas regiões do 
país. 

Os alunos estão já há algum 
tempo ensaiando as danças o 
que assegura o bom nível das 
apresentações culturais. O tra-
balho conjunto envolvendo a 
equipe pedagógica do Colé-
gio é que está proporcionando 
aos visitantes a diversão, que é 
gratuita. O folclore brasileiro é 
bem diversificado e conta com 
influências das culturas portu-
guesa, africana e indígena.

De acordo com a diretora, 
Rosemery Toná Ribeiro, “todo 
o preparo foi realizado em 
equipe, pois os profissionais da 
escola não mediram esforços 
para que o melhor seja feito. 
Entretanto, destacamos a pro-
fessora de Vivência Corporal 
e Educação Física, Aparecida 
Ivonete Merenda Souza, que 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

idealizou o festival e conseguiu 
contagiar a todos com suas 
ideias.Toda a comunidade es-
colar abraçou a ideia e após um 
trabalho minucioso de estudos 
e pesquisas, o resultado será 
visto neste sábado. Teremos 04 
barracas onde todas as regiões 

estarão representadas. Através 
de pesquisas realizadas foram 
descobrindo como são os cos-
tumes, as tradições, as danças, 
as músicas, os pratos típicos, 
entre outros”, explicou.

Roupas e costumes regio-
nais, além das danças típicas vão 

compor os enredos das apre-
sentações: “todos os 65 alunos 
do colégio vão participar. Para 
nós é motivo de grande alegria 
proporcionar conhecimento e 
entretenimento tanto aos nos-
sos alunos quanto à comunida-
de.”, enfatizou a diretora.

EXPRESSÕES CULTU-
RAIS:

Um dos objetivos do evento 
e nos dias que o antecederam, é 
trabalhar com os alunos o con-
junto de expressões culturais 
populares que englobam aspec-
tos da identidade nacional.

“O festival estava agenda-
do para acontecer em agosto, 
que é o mês em que o folclore 
é comemorado. Devido às chu-
vas do mês passado decidimos 
mudar a data da Festa. O que 
era pra ser uma festa agostina, 
se transformou em setembrina”, 
frisou Toná. 

O folclore pode ser dividido 

em lendas e mitos. Muitos deles 
deram origem às festas popula-
res, que ocorrem pelos quatro 
cantos do país. 

“Não poderíamos ficar de 
fora. Resgatar nossas tradições 
é papel da escola. O festival terá 
ainda exposição em barracas, 
que vem demonstrando como 
é a cultura de cada região, com 
imagens, objetos, utensílios, 
para os visitantes adquirirem 
um pouco do conhecimento 
que a escola teve durante o pro-
cesso de pesquisa. Todos são 
convidados a prestigiar. Venha 
e traga sua família”, finalizou a 
diretora Rosemery Toná Ribei-
ro. 

“Nas danças teremos 
roupas confeccionadas 
para representar as culturas 
regionais, com ritmos 
específicos, destacando 
uma determinada região”, 
explicou a diretora do 
Colégio, Rosemery Toná 
Ribeiro

Bumba-meu-boi: Pesquisadores acreditam que o festejo teve 
origem no nordeste no século XVII, durante o Ciclo do Gado, 
quando o boi tinha grande importância simbólica e econômica. 
Na época, o animal era criado por colonizadores que faziam uso 
de mão de obra escrava. A lenda na qual se baseia o Bumba-
meu-boi reflete bem essa organização social e econômica e 
será uma das atrações do Festival Folclórico

Fotos: Hauney C. Malacrida

Superação de barreiras

*Marcello Richa é presidente do Instituto 
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)No dia 30 de agosto foi co-

memorado o Dia Nacio-
nal de Conscientização 

sobre a Esclerose Múltipla, doen-
ça autoimune que compromete o 
sistema nervoso central, cérebro e 

medula espinhal, causando dificul-
dades motoras, sensitivas e cogniti-
vas. É um tema que no Brasil ainda 
carece de atenção, especialmente 
referente à questão de classificação 
da doença e garantia de direitos.

De acordo com dados da As-
sociação Brasileira de Esclerose 
Múltipla (ABEM), cerca de 35 mil 
brasileiros possuem Esclerose Múl-
tipla, que é considerada a principal 
causa de invalidez em pessoas com 
menos de 50 anos no mundo e, 
muitas vezes, contribui para a ex-
clusão e preconceito.

Visualizar isso na prática não é 
difícil. A Esclerose Múltipla acarre-
ta situações de dor, fadiga, reações 
ao calor excessivo, dificuldades 
para andar, enxergar e falar que 
progridem por meio de surtos até 
alcançar a invalidez. São barreiras 
que deixam a pessoa em desvan-
tagem na hora de pleitear um em-
prego, ter acesso aos estudos ou 
até mesmo de locomoção, muitas 
vezes sem encontrar nas políticas 

públicas o auxílio adequado.
Apesar dos avanços promovi-

dos pela Lei Brasileira de Inclusão, 
o trabalho para garantir a inclusão 
da pessoa com Esclerose Múltipla 
ainda exige mudanças e melhorias 
na análise sobre o que é deficiência 
(e suas causas e consequências). O 
Brasil adota o Código Internacio-
nal de Doenças (CID), que classi-
fica a pessoa com Esclerose Múlti-
pla com doença neurológica e não 
obrigatoriamente com deficiência, 
o que as impedem de usufruir de 
diversos benefícios que poderiam 
contribuir para a sua autonomia, 
reabilitação, socialização e inserção 
no mercado de trabalho.

Para mudar esse cenário uma 
opção que tem ganhado força é a 
substituição do CID pela Classi-
ficação Internacional de Funcio-
nalidade (CIF), que deixa de ser 
focada apenas no impedimento 
físico, intelectual ou mental e se 
torna mais ampla para trabalhar 
as questões de superação de bar-

reiras para o exercício pleno da 
cidadania.

Nesse sentido o senador Cás-
sio Cunha Lima (PSDB) apresen-
tou o projeto de lei 84/2017, que 
adota o conceito biopsicossocial 
de pessoa com deficiência e ana-
lisa a deficiência como resultado 
de limites impostos pela socieda-
de que geram exclusão. O proje-
to cria mecanismos de avaliação 
emitidos por profissionais habili-
tados para o reconhecimento de 
condições físicas, mentais, senso-
riais ou funcionais que, em razão 
de barreiras físicas, normativas ou 
operacionais, possam gerar restri-
ções no acesso a bens, serviços e 
espaços.

Somado a CIF e análise biop-
sicossocial de pessoa com defi-
ciência, é necessário dar atenção 
a outras áreas como a melhoria 

da via de acessos, incentivo a in-
serção no mercado profissional e 
fortalecimento de programas que 
promovam a prática de atividades 
físicas, de fisioterapia e acompa-
nhamento médico. São ações que 
contribuem para a independência 
e trabalho de reabilitação multi-
disciplinar, diminuindo o impac-
to da enfermidade.

As políticas públicas precisam 
ser constantemente adequadas 
para atender as diferentes formas 
e causas de deficiências, que in-
cluem o tratamento, garantia de 
direitos e a disseminação de infor-
mação para combater o precon-
ceito. Quanto mais conhecemos 
sobre a realidade e potencial da 
pessoa com deficiência, mais re-
ceptivos seremos às diferenças, 
valorizando a inclusão social e 
cidadania.
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

O Depósito de Santi, presente em Nova Espe-
rança há três anos com a direção de Eduardo 
de Santi, e sua equipe traz aos seus clientes 
produtos de ótima qualidades e com preços di-
ferenciados e facilidades na forma de pagamen-
to, com agilidade na entrega e com atendimen-
to voltado há atender a necessidade do cliente.
Pensando no bem estar dos clientes e amigos, 
oferece todos os sábados um delicioso café da 
manhã, faça uma visita e conheça a loja com um 
ambiente confortável e aproveite as ofertas. 
O Depósito de Santi, informa aos clientes e ami-
gos que estará presente na FEIRA PONTA DE 
ESTOQUE, nos dias 14/09 das 16h às 21h, dia 
15/09 das 09h às 21h e dia 16/09 das 09h às 14h 
no Ginásio Bruno Cesar Benatti, com um mix de 
produtos e ofertas imbatíveis. Venha conferir.

Os cumprimentos deste 
colunista para o casal 

Barbara e Carlos 
Felipe de Paule que 

estão completando dia 
03 de setembro, 1 ano 
de casados (Bodas de 

Papel). Dr. Carlos Felipe 
é cirurgião plástico, 

atendendo em Nova 
Esperança na Clínica 

Dimartini.

Netos de famílias 
tradicionais de 
Nova Esperança, 
os primos 
Matheus Lazarini 
Vidual e Maria 
Clara Vidual 
Ardengue, são 
acadêmicos do 
primeiro ano 
de Medicina no 
UniCesumar. 

Imprimindo uma gestão que vem de encontro aos anseios da população, o 
prefeito de Atalaia, Fabio Vilhena entregou juntamente com o Deputado 

Federal, Enio Verri, um ônibus 0km, para o transporte de escolares.

Divulgação Facebook
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Você está acostumado a ir a eventos ou mesmo registrar tudo para colocar nas redes sociais? 
Agora, você tem mais uma chance de mostrar para a sua galera os passeios legais que você 
tem realizado ou seu dia a dia colocando sua foto gratuitamente no Jornal Noroeste. Para 

participar é muito fácil, você só precisa escrever #tônoNoroeste, tirar uma foto, dizendo onde 
está e postar no Facebook ou Instagram. As primeiras fotos da semana serão publicadas!!! 

A leitora Sidinéia Ernegas 
Rodriguesmandou  As 
princesas Lara e Valentina, 
lindas de viver, arrasaram 
como damas de honra. 
#tônonoroeste

#PagodeDaOfensa estamos preparados para a III Edição da 
Cervejada da Ofensa!! 02/09/2017 no C.C.C.#tônonoroeste
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.
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Prefeito de 
Floraí visita 

Governadora 
em exercício

Presidente Castelo 
Branco recebe viatura 

de polícia com apoio da 
deputada Maria Victoria

O gestor municipal quando comprometido com sua gente 
e sua administração corre atrás de seus ideais de prefeito 
e vai a busca dos projetos que vem de encontro as neces-

sidades de seu povo.
Estando em Curitiba na busca de recursos e projetos de futu-

ro, o prefeito Fausto Herradon, visitou a vice governadora Cida 
Borghetti que atualmente é governadora em exercício.

Na oportunidade, o prefeito levou a ela solicitações necessá-
rias a administração de nossa cidade, enquanto prefeito, pediu a 
ela apoio da vice prefeita Edna Contin, dos senhores vereadores e 
também da comunidade Floraiense.

Fausto disse a atual governadora da luta pela qualidade de 
vida do povo Floraiense, na saúde, na educação, no esporte, e em 
todos os setores que envolvem nossa sociedade.

Fez comentários a ela que tem interesse imediato de fazer co-
bertura de uma quadra no futuro centro esportivo a ser inaugura-
do ainda este ano, e que seria de suma importância essa conquista.

Imediatamente a então vice governadora acionou sua assesso-
ria e autorizou em sua agenda o compromisso de estar atendendo 
a solicitação do prefeito Fausto, que agradeceu a pronta decisão 
da senhora Cida Borghetti.

Fazer administrar uma cidade é isso, é correr atrás de recursos 
e fazer politicas públicas que vem sempre de encontro a melhoria 
de nossa cidade. ASCOM

Desde o mês passado, o município de Presidente Castelo 
Branco conta com uma viatura Duster novinha em fo-
lha, à disposição da Polícia Militar, para auxiliar no pa-

trulhamento da região. O veículo foi liberado no fim de junho 
pelo Governo do Estado, com o apoio da deputada Maria Victoria 
(PP), em parceria com prefeita Gisele do Tilera (DEM). No últi-
mo dia 24, Maria Victoria iniciou pela cidade a maratona em que 
percorreu 21 municípios da região Noroeste em dois dias, e con-
feriu in loco a entrega do veículo. A deputada trabalhou também 
para implementar uma Academia ao Ar Livre, no valor de R$ 25 
mil, que está em processo de licitação.

“Fiz questão de verificar pessoalmente se correu tudo bem na 
entrega do veículo, e foi com grande alegria que constatei que 
a viatura já está a serviço da comunidade de Presidente Castelo 
Branco”, declarou a deputada. “O lado mais gratificante da ativi-
dade parlamentar é poder constatar o seu lado concreto, palpável, 
ajudar a melhorar a vida das pessoas na vida real.” Maria Victoria 
foi recebida na cidade pela prefeita Gisele do Tilera, pelo vereador 
Emerson Fontinhas (PP) e pela presidente do Partido Progressis-
ta local, Maria Bilatti.

Luigi Poniwass - Assessor da deputada Maria Victoria

Iniciativa da deputada Maria 
Victoria em parceria com a 

prefeita Gisele do Tilera viabilizou 
o envio de um veículo Duster para 

reforçar o patrulhamento na região

Deputada Maria Victoria foi recebida na cidade pela prefeita 
Gisele do Tilera, pelo vereador Emerson Fontinhas (PP) e pela 
presidente do Partido Progressista local, Maria Bilatti.
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ESCOLA MUNICIPAL FILOMENA 
MONARO ZANUSSO

DIREÇÃO: Aparecida Biggi dos Santos
COORDENAÇÃO: Elizabete Ferreira dos 

Santos Brito e Maria Ap. Alves da Silva
PROFESSORA: Rosangela Ap. Pissinate Sanches

ALUNOS 5º ANO “A”: Aimê Ciccheto Fim, Álvaro Regiani Sabatino, Emanuelly Abrão Alves, Evellyn Eduarda Pontes Pereira, 
Fabrício Gabriel da Silva Soares, Fernanda Mattos, Fernando Henrique de Souza Silva, Gabriela Beatriz Boaventura, Gabriel 
dos Santos Dantas, Giovanna Santos, Guilherme Ambrozim Messias, Hadassa Negri Rocha, João Pedro de Almeida Campos, 
João Pedro de Oliveira, Jonathan Kauã Fernandes, Kaio Henrique Rolla Jorge, Kauã Henrique Negri Cardoso, Larissa dos Santos 
Camargo, Letícia Campos, Lucas Galvão, Pablo Ricardo Leal Costa, Pedro Henrique Castelari P. Barbosa, Pedro Henrique Rod-
rigues da Silva, Poliana de Padua Coelho Bonadio, Rafael Guedis Milléo Ferrett, Sarah Subtil Pedroso, Sidney Sales da Costa e 
Stephany Galdino Tomadon.

ALUNOS 5º ANO “B”: Adrian Felipe de Souza, Amanda de Moura R. Cabral, Bruna Sobrinho de Morais, Elany Cardoso 
Bruneli Rampim, Felipe Alves Rampim, Gabriela da Silva Lourenço, Giovanna Molina Gonçalves, Giulia Silva de Barros Costa,
Gustavo Henrique S.de Oliveira, Igor da Silva Soares, João Antonio Custódio G. de Souza, João Arthur Lopes Farias, Kathelynn 
Casali Ribeiro, Kauan Bedutti Oliveira, Laisa de Melo Rodrigues, Lucas Gabriel dos S. Matos, Lucas Gabriel R. Roncoletta, Maria 
Eloísa Porfírio Lopes, Mariana da Silva Lopes, Mateus Borges da Silva, Nathalia Wisenfad Casoti, Pedro Henrique Orelio Cor-
reia, Saray Noemy Silva Barros e Mickael dos Reis S. R. de Paula.
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Futebol & Memória

Nesta edição seguem 
duas fotos memoráveis, 
de times que marcaram 

época na década de 70. Comer-
cial Futebol Clube e a Seleção de 
Futebol de Salão (atual Futsal) 
de Nova Esperança. Alguns dos 
atletas ainda residem na cidade 
e outros já se mudaram para ou-

tros lugares. Entre os jogadores 
amadores, dois já nos deixaram: 
Adroaldo Mário Araújo e Pro-
fessor Odair Ardengue. E aí? 
Reconhece alguém nas fotos?  O 
presente acervo é de proprieda-
de de Zeca Perez que comparti-
lhou com os leitores deste jornal 
as memoráveis imagens.

Arquivo Zeca Perez

Seleção de Nova Esperança Futebol de Salão: em pé – Zeca 
Perez, Gaúcho, Álvaro, Laércio e Adroaldo (in memorian).
Agachados: Heitor, Rosin, Jarbas, Yamada, Odair Ardengue (in 
memorian)

Comercial 
Futebol 
Clube- em 
pé: João 
Perez, Onor, 
Patrão, 
Panizza. 
Agachados: 
Décimo, 
Aldo, Paulo 
Assis, Zeca 
Perez

POLÍTICA

Anibelli Neto participa de reunião regional 
com Peemedebistas em Nova Esperança

Desfile Cívico de Sete de Setembro contará 
com a apresentação de mais de 25 temas

Com representantes do 
PMDB de mais de 12 ci-
dades próximas a Nova 

Esperança, uma grande reunião 
ocorreu no prédio da Câmara 
Municipal na tarde de sábado, 
26 de agosto, com a recepção do 
presidente local da sigla Silvio 
Chaves, com o plenário prati-
camente lotado a reunião serviu 
para uma troca de experiências 
entre os companheiros e discutir 
o futuro do Partido no Paraná.

O Deputado Estadual Ani-
belli Neto, vice-presidente do 
PMDB do Paraná explicou aos 
presentes, que os companheiros 
de todas as regiões do Paraná 
estão se organizando para as 

Em Nova Esperança, a 
Semana da Pátria será 
marcada por diversas ati-

vidades. Nas escolas, os alunos 
devem cantar o Hino Nacional, 
realizar o hasteamento da ban-
deira e também a leitura de con-
teúdos informativos sobre a tão 
importante data. Da mesma for-
ma, acontecerá nas Secretarias e 
Paço Municipal. O encerramen-
to deve acontecer na quinta-feira 
(7), com o Desfile Cívico onde 
participarão escolas, entidades e 
instituições do município.

SEMANA DA PÁTRIA
A Semana da Pátria ocorre 

de 1 a 7 de setembro e nos faz re-

fletir sobre o nosso patriotismo. 
Durante essa semana é relem-
brada a história da Independên-
cia do Brasil que aconteceu no 
ano de 1822, às margens do Rio 
Ipiranga, nesta data, celebra-se a 
emancipação brasileira do reino 
de Portugal.

DESFILE CÍVICO
O Desfile Cívico Munici-

pal terá seu ponto de partida 
às 8h30min saindo da Concha 
Acústica percorrendo a Av. 14 
de Dezembro até a Praça Melo 
Palheta; o tema deste ano será 
“Brasil: Questões da Atualidade 
e Ações Sociais”. O objetivo é 
reforçar o espírito patriota, de-

Fotos Osvaldo Vidual

“O PMDB está cada vez mais 
forte e juntos vamos nova-
mente vencer as eleições e 
fazer um Governo exemplar 
para o Brasil”, avaliou o Ani-
belli Neto.

Representantes do PMDB de mais de 12 cidades próximas a 
Nova Esperança compareceram na reunião

próximas eleições, lembrou da 
importância dos companheiros 
estarem presentes em grande 

número. “O PMDB está cada vez 
mais forte e juntos vamos nova-
mente vencer as eleições e fazer 

um Governo exemplar para o 
Brasil”, concluiu o Anibelli Neto.

Assessoria de Comunicação

Dando continuidade ao 
projeto “Justiça e cidada-
nia também se aprende na 
escola” e focando o tema 
RESPONSABILIDADE E 
COMPROMISSO, a escola 
“Filomena Monaro Zanus-
so” convidou a coaching 
Patrícia Vicentini Silva para 
palestrar o referido tema, 
junto aos pais dos alunos 
do 5º Ano, que estão envol-
vidos no projeto, com o ob-
jetivo de  reforçar a impor-
tância do trabalho conjunto 
escola / família.

Parabéns Patrícia Vicen-
tini !!! Você desempenhou 
esse trabalho maravilhosa-
mente bem!!!

monstrando o trabalho que vem 
sendo desenvolvido nas escolas 
e entidades no nosso município.

Neste ano, o desfile será di-
vidido por alas para abordar te-
mas da atualidade e cotidiano, 

a Fanfara Municipal deve puxar 
o desfile que está repleto de no-
vidades. A previsão é de tempo 
bom, mas em caso de chuva, o 
evento fica adiado para o domin-
go seguinte, dia 10. ASCOM
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Ipês brancos e 
amarelos dão o 
tom da estação

Produção Rural de Nova Esperança em 2016:

Você gosta de morar em Nova Esperança?

A Capelinha dos 
tempos passados

Ipês brancos e amarelos no entorno do Parque das Grevíleas de 
Nova Esperança

Hauney C. Malacrida

Fonte: SEAB/ DERAL 2016 – Emater Nova Esperança

Fotos: Alex Fernandes França

Regis Trissolde Iervenes

José Antônio Costa

A música Ipê Florido, en-
toada pelos mais famo-
sos nomes da Música 

Brasileira fez com que a planta, 
exuberante por essência, tives-
se versos em sua homenagem, 
cantados pelo Brasil inteiro. No 
auge do rádio nos anos 70 e 80, 
os programas sertanejos usu-
fruíam de grande audiência e 
esta canção figurou por muito 
tempo nas paradas do sucesso. 
Muitos se lembram da seguinte 
estrofe:

“Meu ipê florido junto à mi-
nha cela

Hoje tem altura de minha 

janela
Só uma diferença há entre 

nós agora
Aqui dentro as noites não 

tem mais aurora
Quanta claridade tem você 

lá fora”

Justa homenagem à planta, 
cuja coloração varia entre bran-
co, amarelo e roxo.  A semana 
em Nova Esperança foi marca-
da pelos belíssimos Ipês, que 
formaram extensos tapetes de 
flores. O fato chamou a atenção 
dos transeuntes que pararam a 
fim de registrar as imagens. As 
vésperas da Primavera, a esta-
ção, mesmo sem oficialmente 
estar aberta, já dá o tom da tem-
porada.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O Jornal Noroeste conti-
nua a série denominada: 
“Cidade em que circula-

mos”. A intenção é apresentar aos 
leitores um município da região 
onde o Noroeste é entregue as 
sextas-feiras. Por ordem alfabé-
tica, a reportagem está na quin-
ta cidade, a casa do “Noroeste”, 
Nova Esperança.

O município de Nova Es-
perança de acordo com estima-
tivas de população produzidas 
pelo IBGE/2017, divulgadas na 
quarta-feira, 30 de agosto, pos-
sui 28.084 habitantes e 21.263 
eleitores, segundo o TSE/2016. A 
quantidade de habitantes é con-
testada com veemência pelo pre-
feito Moacir Olivatti, que acredita 
que cidade esteja há tempos com 
mais de 30 mil habitantes.

Moacir Olivatti foi eleito 
prefeito para o mandato (2017/ 
2020), tendo como vice, Rafael 
Kreling. A Câmara de vereado-
res é composta pelo presidente 
da mesa, vereador Dirceu Tre-
visan, vice-presidente Carlos 
Roberto da Silva, tendo como 1º 
secretário Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar (Bel Cardoso), 2º 
secretário Mauro Sabino da Silva 
(Índio) e os demais vereadores: 
Brayan Oliveira Pasquini, Euri-
des Fernandes, Laércio Mazzo-
catto Salvaterra, Nice Zacarias e 
Maurício Gaona. Com uma área 
territorial de 402,329 km2, o mu-
nicípio possui dois distritos Ba-
rão de Lucena e Ivaitinga, sendo 
ainda sede do Foro Regional que 
abrange os municípios de Atalaia, 
Floraí, Presidente Castelo Branco 
e Uniflor. Estão instalados na 
cidade: Ciretran, INSS, Fórum 
Eleitoral, Vara do Trabalho, Samu 
Regional, Subseção da OAB den-
tre outros importantes órgãos 
públicos, entidades e prestadores 
de serviços.

Sericicultura e diversifica-
ção agrícola

O município de Nova Espe-
rança é conhecido como a “Ca-
pital nacional do casulo de seda” 
e nos últimos anos consolidou 
a sua posição no estado. A seri-
cicultura ainda é fonte de renda 
para pequenas e médias famílias.

Dados oficiais do Departa-
mento de Economia Rural da Se-
cretaria Estadual da Agricultura 
(DERAL/SEAB 2016), obtidos 
junto ao extensionista da Emater 
e coordenador macrorregional 
da sericicultura, Oswaldo da Sil-
va Pádua, o bicho da seda (casu-
lo) em 2016, ocupou 534,30 hec-
tares. “A produção foi de 328,06 
toneladas de casulos, chegando 
ao valor de R$ 5.380.184,00. A 
melhoria do manejo permite que 
pequeno produtor seja mais efi-
ciente que em anos anteriores", 
analisa Pádua.

A produção agropecuária de 
Nova Esperança ultrapassou o 
valor bruto nominal em mais de 
R$ 245 milhões. O frango de corte 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

correspondeu com a produção de 
1.535.000,00 kg, através do abate 
de 9.076.167 aves, resultando em 
mais de R$ 73 milhões. Já a cana 
de açúcar numa área de 7.549,00 
hectares produziu 496.739,28 to-
neladas e representou mais R$ 33 
milhões de reais. O boi gordo mo-
vimentou mais de R$ 25 milhões, 
com 10.202 animais abatidos/ 
comercializados num total de 
33.463,00 kg. A mandioca (indús-

tria) representou para a economia 
mais de R$ 19 milhões, numa pro-
dução de 54.000 toneladas na área 
de 2.000 hectares. Veja no quadro 
abaixo algumas das principais 
culturas que compõe a produção 
rural de Nova Esperança.

Comércio forte:
Nova Esperança é considera-

da uma cidade micro pólo regio-
nal dos municípios em que o No-

Nova Esperança é a cidade polo dentre os 
municípios de circulação do Jornal Noroeste

Movimento na Avenida 14 de Dezembro, via central que leva 
no nome, o aniversário da cidade fundada em 1952. 

Caixa de casulo em propriedade rural do município. Cidade é a 
“Capital nacional do casulo de seda”

roeste circula.
Com 58 anos, a Associação 

Comercial e Empresarial de Nova 
Esperança (ACINE) estimula o 
crescimento socioeconômico da 
cidade e região, promovendo a 
integração e o fortalecimento das 
empresas e do capital humano.

Cidade com o comércio atuan-
te e forte demonstra crescimento 
social, afinal, através do comércio 
que se movimenta a maior parte 
da economia de uma cidade.

Atualmente a ACINE conta 
com aproximadamente 330 asso-
ciados nos mais diversos segmen-
tos com membros de sua diretoria 
participando ativamente de im-
portantes conselhos municipais 

que visam o desenvolvimento do 
comércio e indústria local.

Como diz o hino, “Capelinha 
dos tempos passados, guardava 
essa terra de bonança”. Nos últi-
mos anos, a cidade experimentou 
um grande crescimento através 
dos novos bairros e loteamentos. 
Diversos prédios foram também 

construídos. Mesmo com proble-
mas existentes em todos os muni-
cípios do Brasil, Nova Esperança é 
terra amada por seu povo hospita-
leiro e trabalhador. 

A série: “Cidade que circu-
lamos” continua daqui a três se-
manas. O sexto município será 
Paranacity. 

“Gosto, gosto muito! Estou 
há trinta anos aqui. Um lugar 

que oferece tudo o que preciso. 
Não penso em mudar daqui”. 
Agnaldo Raimundo da Silva 

“Sou morador daqui há algumas 
décadas. Nasci em Cruzeiro do Sul, 
cidade próxima, na Fazenda Marília. 
Nos criamos por lá e viemos para cá 
na adolescência. Nova Esperança é 

uma cidade que adotei como minha 
segunda cidade depois de Cruzeiro 
do Sul. Gosto muito das pessoas, da 

profissão que exerço, e minha família, 
a maioria está aqui. Sem duvida 
é um lugar em que tenho muito 

apreço, me sinto bastante satisfeito 
e com certeza gosto muito de Nova 

Esperança”. Sidnei Ernegas

“Essa cidade é meu berço, onde 
nasci, onde tenho meu filho e onde 
tive uma família. Nova Esperança vai 

ser sempre maravilhosa. A cidade 
cresceu e proporcionalmente ao seu 
tamanho, vem a preocupação com 
a violência, o assalto, e isso causa 

algumas preocupações, mas vale a 
pena viver em Nova Esperança”. 

José Valdeci Zanolli

“Nasci aqui e me criei aqui.Gosto 
muito de morar em Nova Esperança. 

A maioria dos meus familiares 
moram aqui, mas acho que ainda 
falta alguma coisa, principalmente 

na área da saúde, precisava ter uma 
UTI e mais médicos especializados. 

Tirando isso eu adoro morar aqui”. 
Elizabete Aguiar Santos

“Gosto bastante. Nasci aqui e 
nunca saí. Tenho meu trabalho e 
estou muito satisfeita. Só penso 

em mudar em caso de estudo, mas 
não teria motivo para sair daqui”. 
Luana Chiaramonte Rodrigues

“Nasci em Osvaldo Cruz (SP), mas 
fui criado em Nova Esperança e me 
considero filho desta cidade, onde 
eu destaco a área de edificações, 
por ter vários prédios pelo porte 
da cidade. Tenho esperança de 

melhoras, num futuro próximo, por 
ser uma cidade de povo hospitaleiro 

e trabalhador que batalha e não 
se cansa, por isso sou de Nova 
Esperança”. Antonio Matias


