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Paraná recebe nota 
AA+ da Fitch, a melhor 
classificação do País

Rubens Bueno visita 
Nova Esperança para 

prestar contas dos 
recursos destinados 

ao município

“Cidadania e Justiça 
também se aprendem na 

escola” será realizado pelo 
terceiro ano consecutivo 

em Nova Esperança

Departamento de Cultura 
abre inscrições para 
produtores culturais, 
fanfarra municipal e 

turmas de teatro

MORTE NO 
DISTRITO

PÁG. 5

Justiça 
marca 

Audiência 
de 

Instrução 
no caso em 

que filho 
matou o pai 
em Barão 
de Lucena

FALA PREFEITO: “Mais de 90% da população diz 
ser feliz morando aqui”, destaca o prefeito de Cruzeiro 
do Sul, Ademir Mulon. Segundo Mulon, a população 
torce para que o prefeito faça um bom trabalho. O pre-
feito recebeu a reportagem em seu gabinete e pontuou 
as principais ações da sua administração. PÁG. 4

OPINIÃO

PÁG. 2

R$ 2,6 bilhões 
para bancar as 
eleições 2018

PINGOS E 
RESPINGOS

PT, o partido mais 
queridinho dos 
brasileiros: 19%!
PÁG. 3

EM FOCO

“A César o que 
é de César”
PÁG. 2

POLICIAL

PÁG. 3

Homem que matou 
idoso no centro de Nova 
Esperança é condenado 

a 27 anos de reclusão
O crime, ocorrido em fevereiro de  2017,  ganhou grande 
repercussão na cidade. Na ocasião o criminoso atirou na 

cabeça de idoso após roubar o celular da vítima

José Antônio Costa
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DESDE MAIO DE 1995

"Se tantos enricam porque não 
admitir que o Fernando Henrique".

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

Quem imaginava que a campanha eleitoral de 
2018 seria minguada em recursos está equivocado.

Embora não possam mais recorrer às doações 
de pessoas jurídicas, os partidos políticos vão dis-
por de R$ 2,6 bilhões para bancar as campanhas 
eleitorais este ano. O montante é a soma entre o 
valor do fundo partidário, de R$ 888,7 milhões, 
divulgado no início de fevereiro, e do novo fundo 
eleitoral, de R$ 1,7 bilhão, aprovado em outubro 
pelo Congresso Nacional.

Somando os valores dos dois fundos, o MDB, 
com maior bancada na Câmara e no Senado, terá 
direito a R$ 304,9 milhões, enquanto o PT, com 
a segunda maior bancada, receberá R$ 300,9 mi-
lhões. Os menores partidos, como PMB (Partido 
da Mulher Brasileira) e Novo, terão direito a R$ 1,9 
milhão, cada um. “A repartição foi totalmente in-
justa. Criaram um fundo público, que usará dinhei-
ro público, em que 90% do montante ficam para os 
partidos grandes e médios”, reclamou o deputado 
Chico Alencar (PSOL – RJ), cujo partido disporá 
de R$ 32,7 milhões.

O Fundo Especial para o Financiamento de 
Campanha (FEFC), chamado pelos políticos apenas 
de fundo eleitoral, está previsto na Lei 13.487/2017. 
Foi criado para substituir as doações de empresas a 
partidos e candidatos, consideradas inconstitucio-
nais pelo Supremo Tribunal Federal. A lei prevê que 
parte dos recursos virá da transferência de 30% das 
emendas de bancadas de deputados e senadores no 
ano eleitoral. O maior montante equivale à renún-
cia fiscal do governo com a compensação tributária 
às emissoras de rádio e TV por veicularem a propa-
ganda partidária obrigatória. Como a propaganda 
em rádio e TV só será feita agora em ano eleitoral, 
o governo deverá recompor a receita da renúncia, 
destinando o dinheiro para o fundo eleitoral.

Outro fato interessante é que muito além dos re-
cursos financeiros recebidos pelos partidos e distri-
buídos entre os candidatos, a guerra virtual aliada 
as notícias falsas (Fake News) favorecerá uma cam-
panha onde o “verbo” prevalecerá sobre a verba. Os 
postulantes aos cargos eletivos precisarão falar ao 
povo, apresentar sua “cara” e demonstrar conheci-
mento.

Ninguém pode garantir hoje qual será o impacto 
das redes sociais no processo eleitoral. Em feverei-
ro, tinha postulante com 5,3 milhões de seguidores 
no Facebook. Serão por acaso todos eleitores fiéis?

O candidato com maior número de curtidas, 
compartilhamentos e comentários vai se sair me-
lhor, mesmo com menor tempo no horário de rá-
dio e TV? Apesar de uma eventual alta do peso das 
redes sociais, a formação de coligações será impor-
tante devido às novas regras eleitorais.

Até sábado, a conta apontava 11 candidatos. 
Mas já se especulava mais quatro nomes. O recorde 
foi estabelecido em 1989, com 22 candidatos dis-
putando o primeiro turno. A propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na televisão vai de 31 de agosto 
(37 dias antes das eleições) e término no dia 4 de 
outubro. O período foi reduzido de 45 para 35 dias.

Curiosamente, a eleição 2018 será um teste se 
o verbo (palavra) conseguirá superar a verba (di-
nheiro).

“A leitura traz ao homem plenitude, o discurso 
segurança e a escrita precisão”.

Francis Bacon (1561 – 1626). Filósofo, ensaísta inglês, 
é considerado como o fundador da ciência moderna.

***

R$ 2,6 bilhões 
para bancar as 
eleições 2018

Durante muitos e muitos anos, várias brasileiras chamadas 
Marias, Joanas, Sílvias, Paulas, Antonias sofreram caladas, sendo 
que muitas foram machucadas e até mortas diante dos abusos 
praticados dentro do seu próprio lar.

No entanto, um dessas brasileiras chamada Maria, dentre 
tantas outras fez de sua história de sofrimento um clamor de  
justiça e  acabou por dar voz a milhares de mulheres brasilei-
ras, provocando o surgimento da Lei Federal  n. 11.340/2006, 
também conhecida como Lei Maria da Penha, hoje aplicada em 
todo o Brasil.

A homenagem à professora cearense Maria da Penha Maia, é 
merecida, diante de todo seu sofrimento e luta  por conta de uma 
tentativa de assassinato pelo seu próprio marido.

Maria da Penha dormia em sua casa quando foi atingida por 
um tiro nas costas. O disparo a deixou paraplégica. 

Seu marido, Marco Antonio Herredia Viveros,  economista e 
professor universitário, também pai de três filhas em comum, foi 
o responsável por este crime. 

Esta foi a primeira tentativa de homicídio que a Sra. Maria da 
Penha sofreu em cerca de vinte anos de violência doméstica que 
a mesma vinha sofrendo.

Depois de cerca de quatro meses internada, Maria da Penha 
retornou ao seu lar e foi submetida a mais abusos, pois o marido  
a manteve  em regime de cárcere e tentou novamente contra sua 
vida, tentando eletrocutá-la durante o banho. 

Maria entrou com processo na Justiça e saiu de casa com suas 
filhas e denunciou seu marido pelos abusos que sofria.

Houve dois júris. O primeiro em 1991, quando os advogados 
do réu anularam o julgamento e o segundo  em 1996, quando o 
réu foi condenado a dez anos e seis meses, mas recorreu e passou 
apenas cerca de dois anos preso.

A decisão judicial que foi prolatada em 1998, originou o pro-
tocolo de uma denúncia conjunta pelo Centro pela Justiça e pelo 
Direito Internacional, pelo CLADEM (Comitê Latino-Ameri-
cano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher) e pela 
vítima Maria da Penha à Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos da Organização dos Estados Americanos. 

Em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
responsabilizou o Brasil por omissão, negligência e tolerância, 
considerando que neste caso se davam as condições de violência 
doméstica e de tolerância pelo Estado definidas na Convenção 
de Belém do Pará.

 A punição foi aplicada, ensejando na criação de uma lei ade-
quada para este tipo de violência contra a mulher.

A repercussão do caso foi elevada a nível internacional e após 
reformulação  por meio de um grupo de trabalho interministe-
rial, a propostas foi encaminhada ao Congresso Nacional, sendo 
transformada em projeto de Lei.

O resultado foi a confecção de um substitutivo acordado en-
tre os relatores do projeto, o Consórcio das ONGs e Executivo 
Federal, que originou na  aprovação pelo Congresso Nacional, 
sendo sancionada a Lei nº 11.340 em agosto de 2006, pelo então 
presidente da República.

A Lei Maria da Penha criou mecanismos coercitivos contra 
a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do 
art. 226 da Constituição Federal, pois através desta lei, muitas 
vidas foram preservadas.

Mulheres em situação de risco ganharam direito à proteção, 
pois a nova lei criou meios de atendimento humanizado às mu-
lheres, agregando valores de direitos humanos à política pública 
e contribuindo para o bem estar das famílias de toda a sociedade.

 Criou-se também um mecanismo judicial específico nos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres 
com competência cíveis e criminais, trazendo várias medidas 
protetivas de urgência para as vítimas de violência doméstica, 
com maior atuação da Delegacia da mulher e do Ministério Pú-
blico com vistas à atenção à mulher em situação de violência do-
méstica e familiar.

A Lei Maria da Penha reconhece a obrigação do Estado em 
garantir a segurança das mulheres nos locais público e privados, 
através de uma política de prevenção para enfrentamento da 
violência doméstica e familiar contra a mulher, garantindo sua 
emancipação e autonomia.

Com certeza, um grande ganho para todas nós, Marias e to-
das as mulheres do Brasil.

Em Homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher: 

 TODAS NÓS, MARIAS.

“O saber deve ser como um rio, cujas águas doces, 
grossas, copiosas, transbordem do indivíduo, e se espraiem, 
estancando a sede dos outros. Sem um fim social, o saber 
será a maior das futilidades”. - Gilberto Freyre (1900-1987) 

IPTU
Os carnês do IPTU em Nova Esperança em breve serão entregues. 
A previsão é que o primeiro pagamento ocorrerá em maio.  Com 
a atualização da Planta Genérica ocorrida no ano passado, novos 
valores serão praticados, o que não necessita afirmar necessaria-
mente que todos os casos sofrerão aumento.  Imóveis que estavam 
superavaliados em relação a outros em localização mais privi-
legiadas e tamanhos maiores, tudo indica que terão redução no 
valor a ser pago.  Estima-se que 70% dos imóveis tinham valores 
discrepantes, pagando além do que seu valor venal efetivamente 
apontava.

“A César o que é de César”
Esses dias conversando com um cidadão, este me disse que um 
amigo seu estava reclamando que o valor do IPTU seria aumenta-
do. Meu nobre interlocutor, que é aposentado do Banco do Brasil, 
o interpelou e disse: “vamos até a prefeitura e pelo seu endereço 
vamos ver qual o valor a ser lançado para pagamento em 2018. Fo-
ram até o paço e ao invés de uma surpresa, tiveram duas. O valor 
do IPTU a ser pago este ano (retiradas todas as taxas), mesmo so-
mada a polêmica taxa do lixo, sofrera redução de 10% em relação 
ao mesmo período do ano passado. A outra surpresa, pasmem: 
o ‘contribuinte” reclamão, fazia anos que não pagava o imposto. 
Este caso exemplifica o tipo de pessoa que reclama da prestação de 
serviço, mas que não exerce sua cidadania pagando seus tributos. 

Você sabe o que é valor venal?
O valor venal é uma estimativa que o Poder Público realiza sobre 
o preço de determinados bens. A finalidade principal é servir de 
base para o cálculo de certos impostos e — em alguns casos — 
emolumentos judiciais ou administrativos. Para a quantificação, 
são utilizados critérios objetivos estabelecidos em lei que variam 
segundo o tempo e o lugar em que o bem se encontra, e segundo 
o seu gênero e espécie.
Tratando-se de bens imóveis, o valor venal é calculado levando em 
conta o preço que a unidade imobiliária alcançaria em uma opera-
ção de compra e venda simples, considerando a função da área da 
edificação, as características do imóvel (idade, posição, tipologia), 
sua utilização (residencial ou não) e seu respectivo valor unitário 
padrão (valor do metro quadrado dos imóveis no logradouro).

Paranacity - Advogado denun-
ciado
Um advogado de Paranacity foi suspenso cautelarmente do exercí-
cio profissional pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca. O réu foi 
denunciado pela Promotoria de Justiça local por haver falsificado 
um documento no processo de uma cliente, com o objetivo de 
favorecê-la na causa pleiteada.
O advogado já havia sido condenado em ações penais de 2012 e 
2015, por estelionato e apropriação indébita. Além disso, responde 
a cinco outras ações criminais – por apropriação indébita, recep-
tação, falsidade ideológica e patrocínio infiel (quando o advogado 
trai o dever profissional em prejuízo do próprio cliente). Além da 
suspensão cautelar já determinada pela Justiça, o MPPR requer, 
no julgamento da denúncia, a condenação do réu por falsificação 
de documento público e uso de documento falso, em concurso de 
pessoas e em concurso material, com a circunstância agravante de 
violação de dever inerente a sua profissão. As informações são do 
Ministério Público

Febre amarela – mortes
O Brasil confirmou 920 casos e 300 mortes no período de 1º julho 
de 2017 a 13 de março deste ano. No mesmo período do ano pas-
sado, foram registrados 610 casos e 196 mortes. Ao todo, foram 
notificados 3.483 casos suspeitos, sendo que 1.794 foram descar-
tados e 769 permanecem em investigação.Os maiores números de 
mortes foram registrados em Minas Gerais (130), São Paulo (120) 
e Rio de Janeiro (49). Dados preliminares enviados pelas Secreta-
rias de Saúde dos estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo ao 
Ministério da Saúde apontam que os três estados, antes de inicia-
rem a campanha de vacinação, já tinham imunizado cerca de 11,3 
milhões de pessoas.

Vendas do comércio
Comerciantes de Nova Esperança comemoraram as boas vendas 
na Feira Ponta de Estoque, acontecida no último fim de semana no 
Ginásio Poliesportivo Bruno Benatti. As expectativas foram satis-
feitas assim como os clientes, que puderam comprar mercadorias 
a preços mais baixos. Dados da Pesquisa Mensal do Comércio, di-
vulgados esta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), mostram um avanço de 4,8% nas vendas do varejo 
em janeiro na comparação com o mesmo período do ano passado. 
As vendas cresceram principalmente entre bens duráveis, como 
móveis e eletrodomésticos, com aumento de 15% na comparação 
com o janeiro do ano passado. As vendas de veículos, motocicle-
tas, partes e peças aumentaram 9,3% e de material de construção, 
8,9%.A comercialização de artigos farmacêuticos, médicos, orto-
pédicos e de perfumaria e cosméticos aumentaram 8,5% na mes-
ma base de comparação. As vendas de hipermercados, supermer-
cados, produtos alimentícios, bebida e fumo subiram 1,1%.

***



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 16 de março de 2018

GERAL - 3JORNAL NOROESTE

Opinião do Blog
PT, o partido mais queridi-

nho dos brasileiros: 19%!
Pesquisa CNI/Ibope divul-

gada no domingo, 11 de março, 
pelo jornal o Estado de São Paulo 
e que a Rede Globo omitiu em seu 
jornalismo,  19% dos brasileiros 
de todo país votaram no PT entre 
os 35 partidos existentes, como o 
partido mais querido. Apesar de  
inúmeras irregularidades,  men-
salão e  acusações de corrupção e 
a própria "criminalização do par-
tido", os brasileiros reconhecem a 
melhoria da nossa sociedade em 
todas as frentes nos governos de 
Lula e Dilma,  além do reconhe-
cimento público de crescimento 
do Brasil  por todos os cantos do 
mundo. Pena que tudo isso foi 
no passado, pois agora e o futuro 
são cheios de incertezas. Em se-
gundo lugar ficou o MDB, com 
7%, seguidos do  PSDB com 6% 
e o PSOL com 5%. Partidos como 
o DEM, PC do B, PDT, PR, PPS, 
PSB, PSC, PSD, PTB, PV e NOVO 
tiveram apenas 1% da preferência 
nacional. Os demais partidos jun-
tos, conseguiram apenas 3%. 

Mais álcool na gasolina: até 
quando?

Por volta de 1975, o presiden-
te Ernesto Geisel, criou o Progra-
ma Pró - Álcool, cuja a finalidade 
era ter um combustível alterna-
tivo no Brasil, em conseqüência 
dos altos preços das importações 
do Petróleo, gerando um grande 
desequilíbrio na balança comer-
cial do país.  Com o incentivo  do 
governo brasileiro às indústrias 
automotivas para a fabricação 
de carros movidos à álcool ( eta-
nol ) e também o incentivo aos 
grandes produtores de cana-de-
-açúcar, grandes canaviais sur-
giram pelo país afora,  gerando 
inúmeras usinas e empregos. O 
primeiro carro a álcool no Brasil 
foi um Fiat 147, em 1978. Com o 
aumento da produção do álcool 

etanol, os usineiros  exigiram que 
a Petrobrás comprasse o produto 
para revenda, facilitando a comer-
cialização, principalmente com 
o advento do motor flex fuel em 
2003 ( álcool, ou gasolina, ou uma 
mistura dos dois produtos), sendo 
o Gol, da  Volkswagen, o primeiro 
flex produzido no Brasil.  Durante 
mais ou menos 10 anos, o carro a 
álcool teve vários problemas, ne-
cessitando de sua mistura com a 
gasolina para um melhor desem-
penho.  A mistura do álcool na ga-
solina teve várias fases, chegando  
hoje aos 27%. Como no Brasil, a 
ganância de nosso empresariado, 
aliada a corrupção e incompe-
tência dos nossos políticos, gerou 
um verdadeiro comércio  de livre 
concorrência entre gasolina, ál-
cool, diesel e preços nas bombas. 
E agora que o presidente Michel 
Temer quer ser candidato a reelei-
ção, e o ministro da Fazenda Hen-
rique Meirelles, que também quer 
o cargo, estudam as possibilidades 
eleitoreiras de redução da alíquota 
do PIS e Cofins da gasolina, dimi-
nuindo sensivelmente o seu preço 
nas bombas, cuja a redução do 
preço  também pode ser ocasio-
nado pelo aumento  do percentual 
de álcool na gasolina, redução na 
poluição do ar,    exigido pelos usi-
neiros, em até 40% ( alguns falam 
em 50% ) até 2030. Diante de ta-
manha diluição da gasolina, como 
ficarão os carros importados, 
carros antigos,  motos, etc., que 
exigem gasolina  de melhor octa-
nagem. Há anos  existe um acordo 
internacional da Petrobrás com os 
demais produtores de petróleo do 
mundo, que a obriga a continuar 
comprando petróleo e produzin-
do gasolina. Como o preço nas 
bombas não vai cair, é questão de 
tempo o preço da gasolina vai su-
bir  e  estará custando de cinco a 
seis reais o litro. 

Coisas do Cotidiano
• Domingo último, dia 11 de 

março, minha esposa Emília Ri-
beiro Arruda de Oliveira  e  a nos-
sa filha Bruna Arruda de Oliveira 
participaram da prova de 5 km na 
Meia Maratona Internacional de 
São Paulo. Emília, novamente, fi-
cou em primeiro lugar em sua ca-
tegoria e a Bruna em sexto, graças 
a um "sprint" na reta final. Para-
béns família!

• Vergonha Nacional - Juízes 
federais em manifestações pelo 
Brasil porque estão querendo tirar 
deles o auxílio-moradia ( R$4300). 
Será que um juiz federal não tem 
casa para morar?

• Vereadora do PSOL é exe-
cutada no Rio de Janeiro por PMs 
porque sabia demais;

• Jovem de 19 anos,  Mikael 
Tavares Medeiros, funcionário co-
missionado do Ministério do Tra-
balho, indicado pelo partido PTB, 
era responsável por transações de 
milhões de reais ( mais de R$400 
milhões de reais ), foi denunciado 
por falcatruas no cargo. Foi exone-
rado. Cá entre nós, pode um par-
tido nomear um jovem com essa 
idade para tamanha responsabili-
dade?

• Jovem grávida morre após ser 
baleada dentro de casa em favela 
no Rio; Seu filho  de 900 gramas 
foi retirado as pressas e é grave seu 
estado geral. Nessa onda de vio-
lência no Rio, um policial militar 
também foi baleado e morto. Um 
jovem que saia da casa da noiva 
depois de um culto, também foi 
baleado e morto. Anda sábado úl-
timo, mais de 80 feridos em brigas 
num baile funk também no Rio. 
Ao que parece, as Forças Armadas 
ainda estão perdidas no Rio;

• Henrique Meirelles e Rodri-
go Maia em campanha presiden-
cial usando aviões da FAB.  o que 
você acha disso?

• Além do álcool etanol, mui-
tos proprietário de Postos usam 
solventes, acrescentam água  na  
gasolina; 

• Coisa antiga que se repe-
te: deslizamento de encosta pelas 
incessantes chuvas em Petrópo-
lis mata duas pessoas. Você está 
lembrado quando num passado 
não distante morreram dezenas 
de pessoas soterradas pelo mesmo 
motivo e nada foi feito?

• "Habemus  papam" - No dia 
13 de março último, o Papa Fran-
cisco comemorou 05 anos  de 
pontífice. O primeiro papa latino-

ENTRELINHAS
***Pelo que estou sentindo , o Executivo Municipal vai ter uma chuva de reclamações contra os valores dos IPTUs - 
2018.***O ministro e empresário Gilmar Mendes (STF) está processando em 100 mil reais um repórter por ter divulgado 
o número do celular do ministro.***Romero Jucá, líder do governo no senado, acaba de ser denunciado e tornado réu na 
Lava Jato. Demoraram pra pegar o homem que queria porque queria acabar com a Lava Jato com a história de sangria. 
Lembram-se?. Mas ele ainda está gozando nas instituições ao dizer que fazer uma denúncia por apenas R$ 150 mil reais é 
muito pouco.***Muitas faculdades brasileiras adotando em suas grades de ensino,  " O Golpe de 2016". Na aula inaugural na 
Universidade de Brasília, de onde partiu a ideia, faltou espaço para a multidão de alunos.***O presidente Temer também é 
réu em um de seus diversos processos, bem como teve o seu sigilo bancário pelo STF. Como pode um presidente 
ladrão, golpista, mentiroso, chefe de quadrilha criminosa ( segundo Janot) ser presidente de um país?***O enriquecimento 
ilícito do senador Aécio Neves chamou a atenção  de seus correligionários. Até os mineiros ficaram surpresos onde Aécio 
arrumou tanto dinheiro e patrimônio em tão pouco tempo de vida parlamentar?***" Olhemos para cima, em direção às 
estrelas, não para baixo, em direção aos pés" ( Stephen Hawking - 76 anos -  O mago da física moderna, que faleceu esta 
semana, na Inglaterra- 1942-2018).

-americano  (Argentina ) continua 
encontrando resistências as sua 
ideias, bem como uma crise de po-
der entre padres, bispos e cardeais 
dentro e fora do Vaticano. O as-
sunto pedofilia é inesgotável e de 
solução difícil na Igreja Católica;

• Estudo - Espaço - Ciência - 
Aos 76 anos, morre em Cambrid-
ge, Inglaterra, Stephen Hawking, 
o cientista mais popular da atua-
lidade, que desde os 26 anos sofria 
de Esclerose Lateral Amiotrófica, 
uma doença degenerativa. Mesmo 
assim,  Stephen continuou os es-
tudos de outros famosos cientista 
dentro da mecânica quântica, teo-
ria da relatividade, o espaço, etc. 
Música - A cantora Anitta, con-
tinua fazendo sucesso em todo o 
mundo. Recentemente acaba de 
ganhar o título de maior cantora 
pop nos Estados Unidos, tendo 
as suas músicas tocadas em todas 
as rádios americanas. A votação 
foi por via Facebook, Instagram, 
Twitter, Internet,etc.,   chegando 
a milhões de fãs que votaram e 
elegeram a cantora pop brasileira. 
Acho um feito musical extraordi-
nário e  independente da qualida-
de das músicas, Anitta é  realmen-
te um fenômeno musical, pois é 
dona de uma boa voz,  criou o seu 
estilo e ritmo, além da sua própria 
dança.

Endometriose 
A endometriose é uma condi-

ção na qual o endométrio, muco-
sa que reveste o interior do útero, 
pode  desenvolver em outras re-
giões do corpo como pelves, trom-
pas, ovários, intestino e bexiga.  
Já foi encontrada a doença até 
em pulmões.  Causa - Discute-se 
muito as causas da endometriose, 
sendo a atualmente aceite a teoria 

de que o endométrio, espessa to-
dos os meses para receber o ovo, ( 
fruto da fecundação entre o óvulo 
e o espermatozóide ). Quando isso 
não acontece, ocorre a  menstrua-
ção que é a eliminação via vagina 
das descamações do  endométrio 
preparado para a gravidez. Por 
razões que não se sabe, muitos 
resíduos dessa menstruação não é 
eliminado e por mecanismo retró-
grado, atingem a trompa, ovários 
ou cair na cavidade abdominal, 
atingindo outros órgãos como in-
testino, bexiga, formando a endo-
metriose.  Hoje, no país, há cerca 
de seis milhões de mulheres com 
endometriose, ou seja, 10 a 15% 
das mulheres reprodutivas entre 
os 13 e os 45 anos, sendo a idade 
dos 30 anos o período mais co-
mum da doença, e 30 a 50% das 
mulheres com a doença podem se 
tornar estéreis. Sintomas - Dor e 
infertilidade. Cólicas menstruais 
intensas pré e durante a menstrua-
ção. Dor na relação sexual, Fadiga, 
exaustão, Fluxo menstrual intenso 
e irregular, Alterações intestinais e 
urinárias durante a menstruação, 
Dificuldade para  engravidar.-
-Diagnóstico - Uma boa história 
clínica, história familiar e mui-
tas vezes o toque, faz o médico 
suspeitar da doença, pois o diag-
nóstico é difícil.  Exames comple-
mentares se faz necessário como 
os de rotina laboratorial, exames 
como os marcadores e os exames 
de imagem como Ultrassonografia 
Transvaginal, Ressonância Mag-
nética , Tomografia Computadori-
zada, Laparoscopia, Laparotomia, 
etc. Tratamento: é possível o tra-
tamento clínico, mas muitas vezes 
sem sucesso. Neste caso apela-se 
para o tratamento cirúrgico. De 
qualquer maneira, é  uma paciente 

que dever se acompanhado pelo 
ginecologista.-

Ministro da Justiça defende o 
presidente Michel Temer

Em matéria divulgada na Fo-
lha de São Paulo de domingo, 11 
de março, o ministro da Justiça 
Torquato Jardim, afirmou que  não 
justifica  a atitude do ministro do 
Supremo Tribuna Federal (STF), 
Luis Barroso, ao solicitar a quebra 
do sigilo bancário do presidente 
Temer. Jardim alega que nunca 
aconteceu isso com um presiden-
te e até porque  o presidente está 
no exercício de uma função rele-
vante,  Por que não ministro? A 
Constituição , diz senhor minis-
tro, "que todos são iguais perante 
a Lei". Até a procuradora Raquel 
Dodge entrou nessa história por 
ter pedido a inclusão de Temer 
em um dos diversos processos 
contra o presidente.  Como  se 
sabe, Temer  tem dezenas de  pro-
cessos contra ele e por duas vezes 
só não perdeu o seu mandato de 
presidente porque  gastou o nos-
so dinheiro  ( quase dez bilhões 
de reais ) para comprar os parla-
mentares votantes. O que estão 
esperando para cassar Michel Te-
mer? Diante de tudo isso, eu me 
pergunto, o que fez Dilma para ser 
cassada?  Lula é condenado sem 
provas cabais e vai para a cadeia 
antes da Páscoa.  E Romero Jucá, 
Padilha, Alckmin, José Serra, Re-
nan Calheiros, Michel Temer e 
tantos outros quando serão pre-
sos? Vale a pena acrescentar que 
Lula  foi retirado do jogo político 
porque seria o próximo presiden-
te conforme pesquisas e a mando 
de grupos e partidos interesseiros  
bem como forças judiciárias  que 
querem continuar no poder.

Homem que matou idoso no 
centro de Nova Esperança é 

condenado a 27 anos de reclusão
O crime, ocorrido em fevereiro de  2017,  ganhou grande 
repercussão na cidade. Na ocasião o criminoso atirou 

na cabeça de idoso após roubar o celular da vítima

Um dos autores do cri-
me de latrocínio, prati-
cado em face do idoso 

Erminio Ferreira dos Santos, 
foi condenado nesta semana 
pela Vara Criminal de Nova 
Esperança, à pena de 27 (vinte 
e sete) anos, 01 (um) mês e 15 
(quinze) dias de reclusão, em 
regime inicial fechado, pela 
prática dos crimes de latrocínio 
consumado, roubo duplamente 
qualificado e receptação.

O réu, que está preso peran-
te a carceragem da Delegacia 
de Polícia local, já foi intimado 
quanto à sentença condenató-
ria proferida.

RELEMBRE O CASO:
De acordo com a denúncia 

oferecida pelo Ministério Pú-
blico, e integralmente acolhida 
pelo Poder Judiciário, no dia 
15 de fevereiro de 2017, em ho-
rário noturno, na zona central 
desta cidade, a partir de atua-
ção conjunta, dois assaltantes 
conduziram e se utilizaram 
de uma motocicleta furtada, e 
mediante utilização de arma 
de fogo, abordaram a vítima, 
que à época contava com 78 
(setenta e oito anos) de idade, 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

À época, o assassinato do idoso resultou em um manifesto da população que saiu às ruas exi-
gindo mais Segurança. O latrocínio aconteceu na quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017 na região 
central de Nova Esperança

e dela subtraíram um aparelho 
celular. Restou apurado que o 
bem móvel encontrava-se no 
bolso da calça da vítima e, en-
quanto esta tentava pegá-lo, um 
dos denunciados ordenou que o 
comparsa atirasse, o que de fato 
ocorreu. O disparo da arma de 
fogo atingiu Ermínio e lhe cau-
sou a morte.

Também restou demonstra-
do que no mesmo dia, instantes 
anteriores ao latrocínio, nova-
mente com atuação conjunta e 
valendo-se de idêntica forma 
de abordagem, com utilização 
de uma motocicleta e, portanto 
arma de fogo, ambos os denun-
ciados roubaram um celular de 
um adolescente que circulava 
pela via central da cidade.

A condenação acima men-
cionada se refere a um dos 
acusados, já que em relação ao 
segundo comparsa houve des-
membramento do processo 
em virtude de ter se evadido 
na época dos fatos. Apesar da 
fuga, foi capturado no Estado 
de São Paulo, o que permitiu o 
prosseguimento da ação penal 
também em relação a ele, a qual 

se encontra em fase final.  
Ao ser questionado pela 

reportagem quanto ao tem-
po de duração do processo, o 
Promotor de Justiça que atual-
mente acompanha o caso, Dr. 
Marcelo Alessandro da Silva 
Gobbato, respondeu que “ao se 
questionar acerca do tempo de 
duração de algum processo ju-
dicial, importante que haja uma 

análise a partir das peculiari-
dades e complexidade do caso 
concreto, bem assim da estru-
tura existente. Quanto ao caso 
concreto, em pouco menos de 
13 (treze) meses, houve início, 
aprofundamento e conclusão 
da investigação policial realiza-
da pela Delegacia de Polícia de 
Nova Esperança; oferecimento 
de denúncia pelo Ministério 

Público, que iniciou o processo 
criminal e atuou na qualidade 
de autor ação penal; além da 
atuação do Poder Judiciário/
Vara Criminal local que se deu 
também desde a ocorrência do 
fato, até a prolação da senten-
ça. E tal processo se insere em 
um contexto de outros 404 ca-
sos julgados e concluídos pela 
Vara Criminal no ano de 2017, 

Arquivo Jornal Noroeste

em cujo ano houve, inclusive, a 
prolação do elevado número de 
3.891 decisões judiciais na refe-
rida Vara. Portanto, a entrega 
da prestação jurisdicional neste 
caso de enorme gravidade e re-
percussão social, com a prática 
de 225 atos processuais/pro-
cedimentais, aliado ao cenário 
de grande volume processual, 
ocorreu de forma bastante ra-
zoável. Aliás, tal como preconi-
za a Constituição Federal e a lei 
brasileira”.

Ainda, perguntado ao re-
presentante do Ministério Pú-
blico quanto ao resultado do 
processo e a sanção imposta, 
ele acrescentou: “do ponto de 
vista jurídico-processual, a res-
posta estatal ocorreu de ma-
neira bastante eficiente, com 
a atuação dos diversos órgãos 
que integram o sistema de jus-
tiça. A pena aplicada observou 
os estritos limites da legalida-
de, razoabilidade e adequação. 
A firme e profunda análise 
do magistrado criminal, Dr. 
Arthur Cezar Rocha Cazella 
Junior, redundou em uma sen-
tença com criteriosa avaliação 
do caso concreto e irretocável 
fundamentação técnico-jurídi-
ca. Aliás, esta tem sido a praxe. 
Já em relação ao ponto de vis-
ta humanitário e social quanto 
aos crimes praticados, especial-
mente o de latrocínio, o fato é 
repulsivo a ponto de causar 
perplexidade. E não há nenhu-
ma pena capaz de reparar a dor 
imensurável vivenciada pelos 
familiares e amigos da vítima, 
notadamente diante da baliza-
ção, por parte dos agentes do 
crime, do maior bem jurídico 
tutelado pelo Direito, qual seja 
a vida humana, em relação a 
uma pessoa que sequer reagiu 
ao assalto”. 
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“Mais de 90% da população diz 
ser feliz morando aqui”, destaca 

o prefeito Ademir Mulon

2º Campeonato 
Maringaense de Muay thai Nathália 

Monesi vai 
representar 

Nova Esperança 
no Miss Paraná

Segundo Mulon, a população torce para que 
o prefeito faça um bom trabalho. O prefeito 

recebeu a reportagem em seu gabinete e pontuou 
as principais ações da sua administração.

FALA PREFEITO

BELEZA

Dando sequência à 
série “Fala Prefei-
to”, o entrevistado 

da semana é Ademir Mulon 
(PSDB), prefeito de Cruzei-
ro do Sul e que cumpre seu 
terceiro mandato, sendo o 
segundo consecutivo, tendo 
como vice-prefeito Marcos 
César Sugigan do PSD. Lo-
calizado a trinta quilômetros 
de Nova Esperança, o muni-
cípio de Cruzeiro do Sul de 
acordo com estimativas de 
população produzidas pelo 
IBGE/2016, possuía 4.628 
habitantes e 4.188 eleitores, 
segundo o TSE/2016. 

A avicultura poedeira co-
loca Cruzeiro do Sul como a 
2ª maior produtora de ovos 
do Estado, atrás apenas de 
Arapongas que possuía até 
final de 2015 mais de 3,8 
milhões de aves produtoras 
(poedeiras). A referência na-
cional da produção de ovos é 
a cidade paulista de Bastos. 
As granjas da cidade são res-
ponsáveis pelo abastecimen-
to de supermercados, pani-
ficadoras da região e até de 
outros estados como Minas 
Gerais. O Paraná é o terceiro 
maior produtor de ovos do 
Brasil, atrás de São Paulo e 
Minas Gerais. 

Jornal Noroeste: Ade-
mir, você esta entrando no 
segundo ano deste novo 
mandato. O o que a popu-
lação de Cruzeiro do Sul 
pode esperar da sua admi-
nistração?

Ademir Mulon: ‘Esse 
mandato foi uma reeleição. 
Felizmente fizemos 2 por 
1. Até antes da eleição não 
esperávamos por isso e fica-
mos animados com a grande 
renovação. Pra se ter uma 
ideia, dos 28 municípios so-
mente 7 prefeitos se se ree-
legeram. Nos anos de 2013 
á 2016 nós cumprimos pra-
ticamente 80% daquilo que 
prometemos em campanha. 
Isso repercutiu e fomos ree-
leitos. Eu espero nesse nosso 

Atletas do C.T. Aisha 
Ninja - Hemmers Gym 
Brasil de Nova Espe-

rança, estiveram no último 
final de semana em Maringá 
participando do 2º Campeona-

to Maringaense de Muay thai. 
Parabéns a equipe que ficou em 
2º lugar geral por equipe pelo 
desempenho.

Parabéns Atletas e Professor 
Everton Ninja pelo excelente 

trabalho desenvolvido nas Ar-
tes Marciais no município. Os 
Atletas se preparam agora para 
o Paranaense de Muay thai que 
será no  em  Junho também na 
cidade de Maringá.

A Miss Nova Espe-
rança Nathália 
Monesi, 20 anos, 

estudante de Direito, filha 
de Paulo Monesi e Teresa 
Machado, irá participar do 
Concurso  Miss Paraná que 
será organizado em Ma-
ringá pela BMW. Eventos e 
realizado pela Band Paraná 

no dia 22 de março de 2018 
no Teatro Calil Haddad.

O concurso em Nova 
Esperança (fase munici-
pal) é organizado e reali-
zado pela coordenadora 
Ivalina Cancian Grespan e 
Marcus Vinicius Carvalho, 
bailarino e coreógrafo do 
Miss Paraná. 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

“Aplicamos 32% dos 
recursos na Saúde, muito 

mais do que o mínimo 
preconizado”, disse 

Ademir Mulon – prefeito 
de Cruzeiro do Sul

novo plano de governo de 
2017 á 2020, cumprir prati-
camente tudo, 80% ou 90% 
daquilo que prometemos’. 

Jornal Noroeste: Quais 
os principais pontos que vo-
cês desenvolveram e avanços 
almejados?

Ademir Mulon: “Além 
de trabalhar muito, também 
acredito em alguns alicerces 
na administração como: Saú-
de, Educação, Agricultura, 
Assistência Social. Um muni-
cípio do nosso porte compa-
rado aos municípios da região 
tem a maioria das ruas recu-
peradas, falta apenas uma 
meia dúzia para recuperar. 
Fizemos uma enquete o ano 
passado para saber o nível de 
satisfação da população nos-
sa e descobrimos que é muito 

alto. Foram mais de 90% da 
população que diz ser feliz 
morando em Cruzeiro do Sul 
e ficamos contentes com isso. 
A nossa Saúde tem servido de 
modelo para os outros mu-
nicípios. Aplicamos 32% na 
Saúde, muito mais do que o 
mínimo preconizado. Todos 
os outros departamentos e 
setores dependem da saúde, 
e temos Hospital Municipal 
que praticamente faz todos os 
procedimentos da área. Nossa 
Saúde é referencia, com bons 
médicos e com a população 
satisfeita. Em 2017 buscamos 
trazer uma base centralizada 
do SAMU, que hoje funciona 
ao lado do Hospital Munici-
pal, com isso a população se 
sente segura. Houve vezes em 
que até um helicóptero foi 
acionado para socorrer um 

cidadão e o tempo que leva-
ram pra atendê-lo e socorrê-
-lo foi muito rápido, isso não 
tem preço. 

Na Educação avançamos 
bastante.  Fizemos uma re-
forma em uma escola muni-
cipalizada no valor de R$500 
mil reais, como apoio do 
governador do Estado. Nós 
temos agora mais R$400 mil 
reais destinados a duas es-
colas, R$200 mil para uma 
e R$200 mil para outra.  O 
apoio que o Estado tem nos 
dado tem sido fundamental. 
A Educação e a Saúde estão 
muito bem. Um dos nossos 
fortes é a produção de ovo, 
produzimos muito os anos 
passados, e hoje Cruzeiro do 
Sul é um grande produtor 
de ovo do estado. Tivemos 
a média de R$48 milhões de 

vendas no ano de 2016, uma 
média de R$4 milhões por 
mês. Temos 15 granjas e elas 
estão em uma área de 50 al-
queires, e 4,500 alqueires de 
cana da R$10 milhões a me-
nos, cerca de R$37 milhões. 
Isso consequentemente gera 
emprego no campo. Ainda 
temos os outros meios como 
produção de laranja, urucum, 
sericicultura. Na sericultura 
temos mais de 50 barracões, 
perdendo apenas para Nova 
Esperança e Alto Paraná. Ano 
passado fizemos um encon-
tro estadual de sericultura em 
Cruzeiro do Sul,  em que es-
tiveram presentes o secretá-
rio da agricultura .Norberto 
Ortigara e o nosso deputado 
Tiago Amaral”. 

Jornal Noroeste: Qual é a 

sua história com o municí-
pio?

Ademir Mulon: “Estou 
em Cruzeiro desde os meus 
5 anos de idade. Conheço 
bem a realidade da nossa 
área rural pois comecei aqui. 
Me considero um homem 
comprometido com o muni-
cípio, com muita disposição 
e sempre atrás de recursos”. 

Jornal Noroeste:  Como 
está seu relacionamento 
com as lideranças estaduais 
e federais?

Ademir Mulon: “Temos 
dois ótimos deputados fe-
derais nos apoiando e sem 
falar do nosso governador 
que sempre tem nos presta-
do atenção. O atendimento 
do Beto Richa para municí-
pio é uma coisa espetacular. 
É um governo municipalista. 
Em novembro em tive uma 
marcha em Brasília promo-
vida pela CNN, eu estava 
num grupo de prefeitos de 
cidades pequenas com cerca 
1.700 prefeitos, estávamos 
pleiteando uma verba. E 
dai me perguntaram acerca 
do governador do Paraná 
e quando eu respondi que 
estava marcado para o dia 
16/12 o pagamento do dé-
cimo terceiro e 22/12 o pa-
gamento do mês o pessoal 
ficou espantado. Além disso, 
o ano passado o governa-
dor passou R$460 milhões 
em relação ao ICMS, eles 
ficaram surpreendidos. Para 
mim, o estado do Paraná está 
bem governado”. 

Jornal Noroeste:  Suas 
considerações finais. Fique 
à vontade; 

Ademir Mulon: “Finali-
zando, agradeço toda a po-
pulação pelo apoio e pela 
confiança de sempre, além 
do apoio recebido  da Câma-
ra de Vereadores,  de meus 
secretários municipais , dos 
funcionários, além de que 
a população torce para que 
façamos um bom trabalho 
e isso ajuda muito  tanto o 
nosso psicológico quanto às 
ações governamentais a se-
rem empreendidas”.

José Antônio Costa
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Esta coluna abordará 
semanalmente, esclareci-
mentos a fatos ocorridos 
no município e dúvidas da 
população sobre os diver-
sos setores.

Taxa de Gerencia-
mento de Resíduos Só-
lidos Domiciliares pode 

ser excluída da fatura 
de água, saiba como:

De acordo com a in-
formação já constada 
em boleto, a qualquer 
momento a cobrança da 
Taxa de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos Do-
miciliares poderá ser ex-
cluída da conta de água/

esgoto. Porém, é necessá-
rio ser o titular da conta 
e comparecer ao Setor de 
Tributação do município 
ou Sanepar para efetuar o 
preenchimento do termo e 
retirada da taxa. A exclu-
são não isenta o cliente do 
pagamento, pois caso opte 
pela retirada, terá que fa-
zer o recolhimento dos va-
lores através de boleto. O 
não pagamento do mesmo 
implica na aplicação de 
multa, juros e inscrição em 
dívida ativa (protesto).

A inclusão da Taxa de 
Lixo na conta de água/es-
goto faz parte do convênio 
firmado entre a Sanepar 

e a Prefeitura, autoriza-
do por lei municipal para 
facilitar ao contribuinte o 
pagamento dos valores de 
forma parcelada.

1. Como faço para 
bloquear a cobrança da 
Taxa de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos Do-
miciliares para que não 
venha anexado à minha 
fatura de água?

Você tem direito de ex-
cluir essa cobrança da sua 
fatura de água da Sanepar 
a qualquer momento. Para 
isso é necessário se dirigir 
a prefeitura ou Sanepar e 
preencher o termo de blo-

queio de cobrança.

2. Quais os docu-
mentos necessários?

• cópia da conta de água
• cópia da identidade 

do solicitante
• cópia do último carnê 

do IPTU do imóvel

3. Preenchendo esse 
termo, me isento do paga-
mento da “Taxa de Lixo”?

Não. O preenchimento 
do o termo apenas blo-
queia a cobrança desta 
taxa na sua fatura de água 
da Sanepar, gerando um 
novo boleto a você.

4. Se eu não pagar o 
boleto, o que acontece?

O não pagamento do 
boleto implica na apli-
cação de multa, juros e 
inscrição em dívida ativa 
(protesto).

O Setor de Tributação 
do município está à dis-
posição dos contribuin-
tes para esclarecimentos 
de dúvidas. O horário de 
atendimento acontece 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h30min às 11h e das 
13h30min às 16h30min. 
A taxa pode ser paga com 
15% de desconto à vista até 
o dia 26 de março de 2017.

Justiça marca Audiência de 
Instrução no caso em que filho 

matou o pai em Barão de Lucena
Tadeu Alves de Oliveira, atualmente com 33 anos, 
disparou contra o pai, José de Oliveira, conhecido 

por “Lodi”, então com  58 anos. O crime aconteceu no 
dia 13 de novembro de 2015. Audiência de Instrução 

acontece na próxima quinta-feira, 22 de março.

MORTE NO DISTRITO

Um crime cometi-
do pelo filho con-
tra o próprio pai 

gerou grande repercussão, 
no ano de 2015, no distrito 
de Barão de Lucena – Nova 
Esperança. O fato chocou 
os moradores do pacato lu-
garejo.  Segundo consta no 
Inquérito Policial, à época, 
os dois teriam discutido e, 
no dia 13 de novembro de 
2015, por volta das 19 horas, 
Tadeu Alves de Oliveira dis-
parou contra seu pai, José de 
Oliveira. O projétil acabou 
atingindo o pescoço da ví-
tima. 

Segundo consta nos au-
tos, o motivo seria uma 
discussão entre ambos que 
acabou culminando na tra-
gédia. A vítima acabou sen-
do socorrida e levada ao 
Hospital Municipal de Nova 
Esperança e em seguida ao 
Metropolitano de Sarandi, 
ficando internada por 25 
dias aonde, no dia 08 de-
zembro de 2015 veio a óbito.

 A Polícia, que esteve à 
época dos fatos no atendi-
mento à ocorrência, após 
busca minuciosa na residên-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

cia do autor, encontrou sete 
munições intactas de pistola 
calibre 40 e uma munição 
intacta no revolver calibre 
38, arma esta usada no dis-
paro que vitimou o senhor 
José de Oliveira. 

Por sua vez, o Ministério 
Público denunciou Tadeu 
Alves de Oliveira por homi-
cídio qualificado, conside-
rando o crime doloso (em 
que há a intenção de matar) 
com detalhes específicos 
que são as qualificadoras.  
A primeira fase, chamada 
de Audiência de Instrução 
Designada do Júri vai acon-
tecer na quinta-feira (22) no 
Fórum de Nova Esperança. 

Para esta audiência, o 
Ministério Público indicou 
08 testemunhas, além do in-
terrogatório do acusado. Por 
sua vez, a defesa do réu indi-
cou 03 testemunhas. 

O Promotor Dr. Marcelo 
Gobbato disse que o proces-
so apura, além do crime de 
homicídio qualificado, ou-
tro, de porte ilegal de arma 
e munição de uso restrito, 
ou seja, um crime autônomo 
em relação ao outro. 

O réu está preso, reco-
lhido na Cadeia Pública de 
Nova Esperança. O caso po-
derá ir a Júri Popular.

O crime aconteceu no 
dia 13 de novembro 

de 2015 e chocou os 
moradores do Distrito 

de Barão de Lucena

O que diz a defesa do acusado: O que diz o Ministério Público: 
Procurados pela reportagem 

os advogados de defesa do acu-
sado Tadeu Alves de Oliveira, 
Dr. Sérgio Junior Rizzato e Dr. 
Rafael Antonio Rizzato disse-
ram: “no caso o acusado atingiu 
o pai ao tentar se defender, nes-
sa fase do processo serão ouvi-
das as partes e testemunhas bem 
como serão realizadas a juntada 
de documentos, e diante das 
provas restará demonstrado que 
o denunciado agiu em legitima 
defesa. A defesa vai sustentar 
que o filho apenas defendeu-se 
de uma agressão injusta de seu 
pai/vítima. Ele matou o pai em 
legitima defesa, situação em que 
poderá levar ou não o réu a jul-
gamento pelo Tribunal do Júri”, 
destacaram os advogados de de-
fesa do réu.

O Promotor de Justiça Dr. Marcelo Gobbato disse à reportagem: 
“O Ministério Público ofereceu denúncia à partir dos elementos da 
investigação trazidos  pela autoridade policial. Concluída a apuração 
do Inquérito Policial, o MP forma o convencimento à partir do que 
existe de elementos de prova obtidos nesta investigação. A denúncia 
foi oferecida apontando a existência de um crime de Homicídio Qua-
lificado por motivo fútil. A denúncia não surge a partir do que eu pes-
soalmente acho, por um convencimento puro e simples. A denúncia 
é uma peça técnica da Ação Penal, levando em conta o que de fato 
existe em termos de elementos de investigação. Neste caso aponta-se a 
existência de um crime premeditado, em que o inicialmente suspeito, 
depois denunciado e atualmente acusado premeditou a morte do pró-
prio pai, foi até a residência da vítima munido de arma de fogo, carre-
gada, onde teria provocada uma discussão relacionada a um violão e 
a partir disso matou a vítima. O crime se deu por motivo fútil, tendo 
em conta que embora tenha havido a existência de uma discussão an-
terior, não seria o suficiente para se matar o próprio pai. Não dá pra se 
falar em tese porque a prova ainda está sendo produzida e continuará 
a ser. Temos o elemento de investigação que é o Inquérito, que uma vez 
concluído  Ministério Público avalia a necessidade em se designar no-
vas diligências,onde pode-se denunciar ou promover o arquivamento. 
Neste caso houve elementos de crime e autoria, então, ofereceu-se a 
denúncia. O caso concreto indicava a existência de qualificadoras, mas 
não há ainda um entendimento à submissão do acusado perante o 
Tribunal do Júri. Isso vai depender da prova a ser produzida nessa au-
diência, no dia 22. Se houver a manutenção daquele cenário existente 
na ocasião em que houve a denúncia, então existe a lógica do sistema 
penal que o acusado seja submetido a Júri Popular. Isso dependerá do 
que vier de provas nesta fase”, finalizou Dr. Marcelo Gobbato.

Dr. Marcelo Gobbato 
– representante do 
Ministério Público

Fotos: José Antônio Costa

Dr. Sérgio Junior Rizzato e 
Dr. Rafael Antonio Rizzato 
- advogados do acusado

Alex Fernandes França
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Departamento de Cultura abre 
inscrições para produtores culturais, 
fanfarra municipal e turmas de teatro

“Cidadania e Justiça também se aprendem 
na escola” será realizado pelo terceiro ano 

consecutivo em Nova Esperança

Os produtores culturais 
residentes em Nova 
Esperança já podem 

se cadastrar no site da Secre-
taria de Educação e Cultu-
ra para participar de cursos, 
exposições de artes, feiras de 
artesanato, festivais, feira do 
livro, galerias, entre outros 
oferecidos pelo departamen-
to. Para isso basta acessar o 
endereço eletrônico: www.
seceducacaone.com.br/cultu-
ra, clicar em SMIIC (Sistema 
Municipal de Informações e 
Indicadores Culturais), de-
pois é preciso entregar uma 
foto 3x4 na Casa da Cultura e 
retirar a carteirinha que dará 
acesso aos cursos e certifica-
dos.

A Diretora da Cultura, 
Roberta Fernandes Martins, 
informa que podem se inscre-
ver: artesãos, atores, músicos 
instrumentistas, artistas plás-
ticos, desenhistas, escultores, 
fotógrafos, organizadores de 

eventos culturais, bandas, 
dançarinos, grupos de dança, 
pequenos empreendedores 
que atuam no ramo de arte-
sanatos, academias de dança 
e ballet. As inscrições ficarão 
abertas durante o ano todo, 
mas quem tiver interesse em 
participar das atividades pre-
vistas no cronograma deste 
ano devem realizar o cadastro 
até o dia 30 de abril.

Teatro e Fanfarra Muni-
cipal

Desde 2017, o Departa-
mento de Cultura tem ofere-
cido aulas de teatro infantil e 
resgatado a FAMUNE (Fan-
farra Musical de Nova Espe-
rança). O grupo musical fez 
uma belíssima apresentação 
no desfile cívico de 7 de se-
tembro do ano passado e está 
com inscrições abertas para 
interessados. “Para fazer parte 
da fanfarra musical não é pre-
ciso saber tocar nenhum ins-

trumento; a única exigência é 
ter mais de 14 anos e disponi-
bilidade para ensaios notur-
nos com acompanhamento de 
um adulto, lembrando que os 
adultos também podem parti-
cipar”, destacou, Roberta.

Aos pais que buscam ati-
vidades recreativas, educa-
cionais e culturais para ma-
tricular os filhos no contra 
turno escolar, estão abertas as 
inscrições para as turmas de 
teatro infantil. Podem se ma-
tricular crianças entre 8 e 12 
anos, que gostem de ler, escre-
ver e representar.

Para ambos os casos, as 
inscrições e matrículas devem 
ser realizadas até o dia 15 de 
abril pelos pais ou responsá-
veis, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h e das 13h às 17h, 
na Casa da Cultura (em cima 
do Banco do Brasil).

Clube do Artesão
Não é novidade, já aconte-

Numa iniciativa coorde-
nada pela juíza de Di-
reito do Juizado Espe-

cial Cível de Nova Esperança, 
Ana Lúcia Penhalbel Moraes, 
pelo terceiro ano consecutivo, 
o município terá o programa 
“Cidadania e Justiça também 
se aprendem na escola”.

Na tarde de quarta-feira, 14 
de março, durante reunião no 
Salão do Júri da sede do Foro 
Regional de Nova Esperança, 
a magistrada apresentou a di-
retoras, coordenadoras, equi-
pe pedagógica e professoras 
das escolas municipais parti-
cipantes, além da imprensa as 
diretrizes para os trabalhos na 
edição 2018.

Para o trabalho, os profes-
sores distribuem aos alunos 
duas cartilhas, uma com o 
tema Justiça e outra Cidadania. 
O material é produzido pela 
Associação dos Magistrados 
do Brasil (AMB), após consta-
tarem o desconhecimento da 
maior parte da população das 
atribuições e do funcionamen-
to do Poder Judiciário brasilei-
ro.

Ainda durante a apresen-
tação foi oportunizado aos 
participantes voluntários do 
ano anterior relatarem as ex-
periências e também algumas 
novidades que agregaram ao 
Programa como a criação de 
um “Diário”, ideia do colabora-
dor Celso Antonio Gonçalves 
que atuou com os alunos do 
5º ano da Escola Nice Braga 

Diretora da Cultura, Roberta Fernandes Martins

ce desde o ano passado, mas 
vale a pena reforçar o “Clube 
do Artesão” que funciona to-
das as terças-feiras, na Casa da 
Cultura, das 13h às 17h e das 

18h às 22h com oficinas de ar-
tesanato, trocas de experiên-
cias com ênfase na criação de 
trabalhos manuais a base de 
matéria prima de seda (casulo, 

fios e tecido). Para participar 
é necessário estar cadastrado 
no sistema e possuir a cartei-
rinha.

ASCOM/PMNE

NOVA ESPERANÇA

PROGRAMA

Para a magistrada Ana Lúcia Penhalbel Moraes o Programa Cidadania 
e Justiça é uma forma inteligente de pensar o futuro das crianças

O programa que é coordenado pela magistrada Ana Lúcia Penhalbel de Moraes foi apresentado na quarta-feira, 14 de março, a 
diretores, equipe pedagógica e professoras da rede municipal 

em parceria com as professoras 
Sidineia Ernegas Rodrigues e 
Isaura Aparecida Medeiros dos 
Santos.

JUSTIÇA E CIDADANIA:
Sobre o tema Justiça, o ob-

jetivo do programa é cons-
cientizar professores e alunos, 
alcançando também seus direi-
tos e deveres, mostrando como 
exercê-los, informando a es-
trutura e o funcionamento do 
Poder Judiciário, do Ministério 
Público, da Defensoria Pública, 
Conselho Tutelar e dos demais 
servidores judiciários.

Já na questão Cidadania, as 
crianças aprendem a desenvol-
ver valores como a solidarie-
dade, e a consciência de seus 
direitos e deveres como cidadão 
brasileiro, a ética, moral e polí-
tica contidas na Constituição 
Federal e demais dispositivos 
legais. 

“O Programa traz benefí-
cios não apenas para a comu-
nidade escolar, mas para toda 
a comunidade local. É voltado 
aos alunos de 5º ano visando 
um melhor esclarecimento 
destes sobre os direitos, deve-
res e competências do Poder 
Público, separação dos Poderes 
– Executivo, Legislativo e Judi-
ciário, visando principalmente 
dar início a criança ao processo 
de construção da cidadania. O 
programa é uma forma inteli-
gente de pensar o futuro para as 
crianças através da construção 
de valores”,ressaltou a magis-
trada Ana Lúcia Penhalbel de 
Moraes.

ETAPAS:

Completando 24 anos de atuação, 
o Programa “Justiça e Cidadania 

se Aprendem na Escola”, coor-
denado pela 2ª Vice-Presidência 
do Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJ-PR), finalizou 2017 atingindo 

a marca de 14.775 crianças atendi-
das em 36 comarcas do Estado.

Todo o programa é dividido 
em etapas, sendo a primeira a 
organização, motivação e mul-
tiplicação através de reunião 
com equipes pedagógicas, pro-
fessores das escolas e demais 
participantes. Na segunda eta-
pa são realizadas visitas dos 
alunos e professores ao Fórum, 
no entanto, desde 2016, a juíza 
visita cada uma das escolas par-
ticipantes e fala com os alunos 
sobre os temas relacionados a 
justiça. Para esse terceiro ano, 
a proposta da magistrada é que 
semelhante ao ano passado 
onde pessoas voluntárias que 
estudaram nas escolas partici-
pantes, relataram seus exem-
plos de vida seja estendido. O 

programa ainda compreende a 
produção cultural, premiação e 
avaliação final de todos os par-
ticipantes para o aprimoramen-
to no próximo ano.

A magistrada convidou a 
população a participar do Jus-
tiça e Cidadania. “O que se per-
cebe atualmente é que além de 
valores e competências, falta 
para várias de nossas crianças 
a visão prática do exemplo, e 
para isso, muitas pessoas po-
dem voluntariamente contri-
buir”, finalizou.

O Jornal Noroeste é par-
ceiro do Programa e além de 
divulgar todas as etapas con-
tribuirá também com palestras 
nas escolas.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

José Antonio Costa

Arquivo JN
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Paraná recebe nota AA+ da Fitch, 
a melhor classificação do País

A agência internacional 
de classificação de risco 
Fitch, uma das maiores 

do setor, anunciou na quinta-
-feira (15) que manteve o rating 
nacional de longo prazo do Pa-
raná em AA+ (bra), com pers-
pectiva estável. Com isso, o Es-
tado garante a melhor nota entre 
as unidades avaliadas pela insti-
tuição no Brasil, e fica a apenas 
um degrau do nível AAA, que é 
o grau máximo de classificação 
de risco da agência.

“É um reconhecimento 
muito importante para o Para-
ná, e que reafirma o acerto das 
medidas de ajuste fiscal que 
implantamos no Estado. Com 
austeridade e responsabilidade, 
mantivemos o equilíbrio das 
contas públicas e hoje temos 
uma situação financeira muito 
diferenciada em comparação 
com os demais estados brasilei-
ros”, afirmou o governador Beto 
Richa.

Para o secretário estadual da 
Fazenda, Mauro Ricardo Costa, 
a nota positiva reflete todos os 
esforços realizados pelo governo 
para evitar que a crise econômi-

ESCOLA MUNICIPAL FILOMENA 
MONARO ZANUSSO

DIREÇÃO: Maria Aparecida Alves da Silva
COORDENADORA: Lucimeire de Freitas Tokumoto

PROFESSORA: Maria Aparecida Freitas Santos
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Os alunos do 5º ano B, 
da professora Maria Apa-
recida Freitas Santos, ins-
pirados nos estudos dos 
poemas de Ricardo Aze-
vedo, que fazem parte do 

livro “Meu material Esco-
lar”, cada aluno do “5º ano 
B” produziu uma estrofe 
ou mais sobre um item es-
colar a sua escolha. Depois 
juntando os seus versos 

com os de outros colegas 
que escolheram o mesmo 
item, formou-se estas lin-
das poesias, que constam 
no caderno de produção 
da turma. Confira!

A BORRACHA
A borracha apaga a flor
Que eu desenhei,
Só não apaga a dor,
Por perder o que eu  criei.
A borracha pode apagar 

os erros do caderno, mas não 
pode apagar os erros da vida.

(Gabriel Cardoso An-
drade e Isadora Silgueiro 
Nunes Pereira)

A RÉGUA
A régua mede muita coisa:
Mede gente,
Bicho,
Mesa,
Cadeira
E muitas outras coisas,
Mas não pode medir Deus
Nem o tamanho do seu amor!
(Lucas Delfino Cardoso de 

Souza)

O LIVRO
O livro é colorido,
E guarda muito saber,
Ele é bem divertido,
E faz a gente aprender.   
(Samily de Lima Silva)

O LÁPIS DE COR
Gosto muito de pintar,
De usar lápis de cor,
Quando eles ficam sem 

ponta,
Eu uso meu apontador.

Ele às vezes fica chatea-
do,

Por ser sempre aponta-
do,

E por estar desgastado.
Mas pinta o mundo, 

animado!

Ele pinta muita coisa,
E deixa tudo colorido,
Mas tem coisa que ele 

não pinta, 
A dor que as vezes sin-

to... 
(Heloiza Chiaramonte 

Discioli, João Pedro Fas-
sina e Victória Emanuella 
Gagliardi )

O APAGADOR
O Apagador apaga tudo,
Só não apaga as dores do 

mundo,
Nem a dor de “cotovelo”
Nem o amor e o zelo!
(Ana Caroline Filó)

A MOCHILA
Todo dia eu levo para a escola,
A minha linda mochila,
Com os meus materiais,
E minha boneca Sofia.
(Danyella de Souza Santos)

O LÁPIS
Com o lápis eu posso es-

crever tudo,
E se errar, ele me permite 

apagar.
Com os lápis coloridos 

vou pintar,
E meu caderno bonito 

vou deixar.

O LÁPIS
Com o lápis eu posso escrever 

tudo,
E se errar, ele me permite apa-

gar.
Com os lápis coloridos vou 

pintar,
E meu caderno bonito vou 

deixar.
Há outro tipo de lápis,
Que veste roupa de caneta,
Eu estou falando,
Da linda e fina lapiseira.

Eu fui comprar meu material, 
Eu estava muito feliz,
Eu comprei uma lapiseira,
E ganhei uma caixa de giz. 

(Geovana Beatriz Teodoro 
de Assis,  Giovana Maria Fas-
sina) 

O ESTOJO
O meu estojo é colorido.
Ele guarda meus lápis,
E tudo mais que preciso,
E ele vai à escola comigo.

Tem de vários tamanhos,
Tem de vários tipos,
Não o esqueço em casa,
Ele estuda comigo.

O ESTOJO
O meu estojo é colo-

rido.
Ele guarda meus lápis,
E tudo mais que pre-

ciso,
E ele vai à escola co-

migo.

Tem de vários tama-
nhos,

Tem de vários tipos,
Não o esqueço em 

casa,
Ele estuda comigo.

Podemos guardar 
muita coisa nele,

Lápis, borracha, cola e 
apontador,

Mas não guarda meus 
sentimentos,

Nem o amor, e nem o 
rancor.

(Geovana Beatriz 
Teodoro de Assis,  Igor 
Gabriel Santos da Sil-
va,  Lucas Gonçalves de 
Abreu, Maria Antônio 
Coutinho e Maria Isado-
ra Sacani Dias) 

A COLA
A cola é muito 

útil,
Mas as vezes 

fica chateada,
Pois só quando 

precisamos colar,
Que a coitada 

é lembrada.
A maior parte 

do tempo,
Ela passa na 

bolsa guardada. 
(Laura Perin)

A TESOURA
A tesoura  corta o papel
Mas não corta o meu amor,
E nenhum de meus sentimentos, 
Mas bem que ela podia,
Cortar do mundo o rancor...

Se eu pudesse cortar o mal pela raiz,
Pegaria uma tesoura,
Faria o que fosse preciso,
Para acabar com a violência,
Que faz chorar o meu país.
( Matheus Vínicius Benega e 

Ruan Vítor Lemes Onório) 

O CADERNO
No caderno eu 

posso escrever tudo,
 Palavras interes-

santes,
 Tudo que acho 

no mundo, 
Tudo que via 

antes.

Ao abrir o meu 
caderno,

Abro a minha 
imaginação,

Nele está minha 
história,

Desenhada  com 
perfeição.

O caderno  

quando é novinho,
Esta  todo bran-

quinho .
Aos poucos va-

mos escrevendo,
E ele vai se en-

chendo.

Nele  escrevo um 
pouco de tudo,

E conto a histó-
ria do mundo.

Nele faço lindos 
desenhos,

E Registro meu 
desempenho.

Devo trazer o 
meu caderno, 

Sempre bem 

caprichado, 
Pois por toda  a 

minha vida,
Sempre estará ao 

meu lado.

O caderno é um 
presente,

Na vida da 
gente.

Ele guarda tudo
Que a gente 

aprende.

O caderno  é 
meu amigo,

É onde eu faço a 
minha lição 

E vou ficando 
inteligente 

Para ser um 
campeão!

Caderno, meu 
amigo caderno!

Em suas  páginas 
estão escritas.

Toda forma  de 
amor não dita.

(Autores: Arthur 
Lordano, Bruno da 
Cunha Silva, Felipe 
Camargo, Geovana 
Beatriz Teodoro de 
Assis, Isabela Ende 
Fernandes,  João 
Gabriel de Olivei-
ra Ferris  e Pedro 
Gabriel Ribeiro 
Pereira)

Avaliação da agência internacional deixa o Estado a apenas um 
degrau do nível máximo para a classificação de risco. Agência 
destacada o baixo nível de endividamento, a contribuição do 

Paraná para o PIB do Brasil e a política de transparência de dados

ca atingisse o Paraná de forma 
mais aguda.  “A nota positiva do 
Paraná é mais um reflexo dos 
resultados obtidos com o ajuste 
fiscal realizado no Estado, focado 
principalmente em redução de 
despesas de custeio e em aumen-
to de receitas e de investimentos”, 
disse Costa.

SUPERAVIT - A Fitch des-
tacou, no texto em que divulgou 
a nota do Paraná, que as margens 
operacionais do Estado estão “em 
linha com os pares internacio-
nais”. “Em 2017, o Paraná regis-

trou um superavit fiscal de 6,1%”, 
informou a agência.

O baixo endividamento do 
Estado também ganhou desta-
que. “O Paraná apresenta uma 
adequada sustentabilidade da 
dívida”, diz a Fitch, citando que 
o Paraná foi beneficiado pela re-
cente renegociação com o Gover-
no Federal.

“A contribuição do Estado 
para o PIB do Brasil tem sido bas-
tante estável nos últimos cinco 
anos”, afirma a agência, que tam-
bém ressalta a política de trans-
parência de dados. “As práticas de 

divulgação de informações são 
compatíveis com pares nacionais 
e internacionais, uma vez que a 
informação financeira está total-
mente disponível e é atualizada 
com frequência.”

BRASIL - Como a Fitch revi-
sou recentemente a nota de crédi-
to soberano do Brasil para baixo, 
de BB para BB- com perspectiva 
estável, a nota internacional do 
Paraná também passou a ser BB-. 
A nota internacional sempre está 
limitada ao rating do Brasil, por 
não poder ser superior a ele.

Além do Paraná, a Fitch ava-
lia outros quatro Estados brasilei-
ros. São Paulo tem classificação 
nacional AA, Santa Catarina e 
Maranhão estão com a nota AA- 
e o Rio de Janeiro foi classificado 
como C. Os municípios de São 
Paulo e do Rio de Janeiro estão 
avaliados com AA. AEN

“É um reconhecimento muito 
importante para o Paraná, 

e que reafirma o acerto das 
medidas de ajuste fiscal que 

implantamos no Estado”, afir-
mou o governador Beto Richa
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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!!! 

O novaesperancense Daniel Alves de Carvalho conquistou o 5º lugar na 
categoria até 59 anos no VII GP Loanda de Mountain Bike. O percurso 
contou com 38km de areião, mata, estradas canavieiras e muita lama. 

Carvalho faz parte da equipe Nesp Bikers! #tônonoroeste

Anibelli Neto enaltece 
5 anos de pontificado 

do Papa Francisco

Em discurso na terça-
-feira, 13, na Assem-
bleia Legislativa, o 

deputado Anibelli Neto 
(MDB) lembrou que há 
exatamente 5 anos, no dia 
13 de março de 2013, o car-
deal argentino Jorge Mario 
Bergoglio era eleito para 
chefiar a Igreja Católica se 
tornava então Papa Fran-
cisco, o 266º sumo pontí-
fice.

“Hoje subo a esta tribu-
na não como deputado, não 
como líder da oposição, 
mas como cristão, para sau-

dar os cinco primeiros anos 
do Papa Francisco como 
principal líder da Igreja Ca-
tólica”, disse Anibelli.

Ele destacou que há 
cinco anos o sumo pontí-
fice ensina sua doutrina de 
um jeito “alegre, simples e 
humilde”. “Sem sombra de 
dúvidas está fazendo um 
trabalho fantástico, digno 
dos grandes homens da 
história.”

O deputado destacou 
que tem a satisfação de ser 
o autor da lei 18390/14 que 
concedeu o Título de Ci-

dadão Honorário do Para-
ná ao cardeal Jorge Mario 
Bergoglio e também da lei 
17.660/13 que instituiu o 
Dia Estadual da Juventude 
Cristã.

“O Papa Francisco é o 
maior líder mundial que 
existe nestes dias, median-
do negociações e acordos, 
sempre para a obtenção da 
paz, demonstrando que, 
com humildade, é possível 
alcançar os corações das 
pessoas levando alegria, sa-
bedoria e paz”.

Assessoria de Imprensa
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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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- AÇOUGUEIRO
- ASSIST ENT E 
FINANCEIRO
- AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO
- AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO  ( PCD )
- BALANCEIRO
- ELET RICISTA DE 
CAMINHÃO
- GESTOR DE RH
- MECÂNICO DE 

CAMINHÃO
- SOLDADOR 
INDUST RIAL
- T ÉCNICO DE APOIO 
AO USUÁRIO DE 
INT ERNET (HELP 
DESK)
- T ÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 
T RABALHO
- VENDEDOR EXT ERNO
- VENDEDOR INT ERNO

DATA: 12/03/2018
HORÁRIO: 20H

- PROJETOS DE LEI EM 
1ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei n° 
08/2018, de autoria dos Ve-
readores Brayan Oliveira 
Pasquini, Carlos Roberto da 
Silva, Maurício Alexandre 
Marin Gaona e Maria Isabel 

Cardoso Leal Escobar, que 
dispõe sobre a obrigatorie-
dade da publicação da or-
dem dos pedidos de corte e 
poda de árvores no Portal da 
Transparência do Município 
de Nova Esperança e dá ou-
tras providências.

- REQUERIMENTOS:
1) Requerimento 

Pauta da 5ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

O JOGO POLÍTICO NA 
FORMAÇÃO DO CIDADÃO

Vivemos em um país onde a Constituição Federal consa-
grou o regime do Estado Democrático de Direito e também 
do Estado do Bem-Estar Social. 

Enquanto Estado Democrático de Direito, devemos ob-
servar as lei vigentes, onde só podemos fazer aquilo que a 
lei não veda e no caso do serviço público, fazendo apenas o 
que a lei determina e, vivendo em uma democracia, somos 
todos cidadãos, com direitos e deveres decorrentes dessa ci-
dadania.

Mas o Brasil também adotou o Estado do Bem-Estar So-
cial, onde o conceito de cidadania ganha bastante relevân-
cia, já que elegemos nossos representantes e pagamos nossos 
tributos, para que os mesmos trabalhem no sentido de que, 
os tributos que pagamos retornem para nós, em forma de 
bons serviços em áreas como Educação, Saúde, Segurança e 
Infraestrutura.

Em países onde há um índice alto de escolaridade e tam-
bém de honestidade da classe política e dos cidadãos, a ci-
dadania é exercida e os serviços são prestados pelo Estado a 
contento, porém, no Brasil, ainda não alcançamos esse grau 
de civilidade. Isso porque, aqui, deturpam o Estado do Bem-
-Estar Social em forma de Assistencialismo, que é muito bem 
instrumentalizado nas mãos de políticos populistas.

Não é interessante aos políticos populistas entregar uma 
educação de qualidade às nossas crianças e jovens, porque 
assim eles enxergarão os privilégios que gozam a classe polí-
tica e uma certa casta do funcionalismo público e se revolta-
rão contra isso. Assim como não querem nos deixar enxergar 
que, quanto menos formos dependentes do Estado, maior 
será nossa qualidade de vida.

Porém, os políticos populistas continuam a defender o 
assistencialismo como forma de minimizar a desigualdade 
social, enquanto o comodismo das pessoas as convence que é 
melhor esperar que o Estado as proveja em todas as suas ne-
cessidades, desde que não seja necessário tanto esforço para 
estudar, trabalhar, se educar e educar seus filhos. E com isso 
segue um círculo vicioso de interesses, onde só uma parte 
perde e por óbvio que não são os políticos corruptos e po-
pulistas.

Vejam que hoje com o avanço da tecnologia, é muito fá-
cil constatar que a política virou um negócio de família, que 
é transmitido de pai para filho, para netos, irmãos, esposa, 
etc. Uma grande parte dos jovens que ingressam na política 
são filhos de políticos conhecidos nacionalmente ou regio-
nalmente. E porque isso? Porque é bom para o povo ou para 
eles? O poder apenas vai trocando de mãos dentro da mesma 
família ou de grupos políticos, que desde sempre dominam a 
política local ou nacional. 

Albert Einsten dizia que “Insanidade é continuar fazendo 
sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes”. Então 
não será insanidade continuar votando sempre nas mesmas 
pessoas ou seus familiares e esperar que nosso país ou nossa 
cidade mude ou melhore?

É fundamental para a democracia que surjam novos e 
verdadeiros líderes, que se interessem em promover o Bem-
-Estar Social através da promoção da pessoa humana e não 
do simples assistencialismo, capacitando o cidadão através 
de uma Escola Pública de excelência, para que possa prover 
o seu sustento e suas necessidades, sem precisar que o Estado 
o proveja em tudo. 

O assistencialismo tem que ser visto apenas como uma 
ponte, onde aquele cidadão ou família que está em estado 
crítico, seja atendido em suas necessidades com programas 
sociais para que não quede ao precipício. Mas que nesse pe-
ríodo de socorro, prepare essa pessoa ou família, para que 
consiga sair daquele estado de penúria e possa caminhar 
com suas próprias pernas. Isso sim é promover o cidadão e a 
dignidade da pessoa humana.

SÓ TEREMOS BONS POLÍTICOS SE FORMOS BONS 
CIDADÃOS e para isso, muito além de reclamar do paga-
mento de Impostos ou Taxas, que é nossa obrigação pagar se-
não não poderemos pedir nada em troca, precisamos é plei-
tear um ensino de excelência nas escolas públicas e educar 
nossos filhos para saberem a importância do conhecimento, 
do respeito, da gentileza e da honestidade.

Ninguém pode negar que 
nos últimos tempos as discus-
sões sobre igualdade de gênero 
tomaram conta do mundo do 
cinema em Hollywood e, ao 
que tudo indica, essas discus-
sões têm se intensificado cada 
vez mais. Tanto que as duas 
grandes estreias dessa semana 
têm mulheres como protago-
nistas, mesmo que atuando em 
gêneros totalmente diferentes. 
Maria Madalena e Tomb Rai-
der: A Origem são os lança-
mentos da vez e, sobre eles, a 
Coluna Sétima Arte deixa você 
totalmente informado essa se-
mana.

Vamos começar falando 
sobre filmes bíblicos. Nas pro-
ximidades dos feriados cristãos 
eles sempre se tornam uma ten-
dência, pois estes feriados me-
xem com os sentimentos das 
pessoas e isso faz com que as 
bilheterias desses filmes sejam 
alavancadas de forma fenome-
nal. A bíblia já foi tão explorada 
pelo cinema que acabou se tor-
nando um gênero específico e 
foi capaz de produzir verdadei-
ras obras primas, como Os Dez 
Mandamentos, de 1956, A Pai-
xão de Cristo, dirigida por Mel 
Gibson em 2004, ou o polêmico 
A última Tentação de Cristo, de 
1988.

Eu poderia citar muitos 
outros, mas esses três exem-
plares nos permitem entender 
como é grande a variação de 
abordagem que histórias bíbli-
cas podem ganhar no cinema, 
de forma que ou elas agradam 
ao público ou agradam aos 
críticos. Digo isso porque ge-
ralmente uma história bíblica 
que agrada ao grande público 
(sobretudo o mais fanático e 
conservador), não será aquela 
que irá agradar aos críticos, que 
geralmente esperam ousadia e 
subversão ou vice versa. 

Sendo assim, eu acabei as-
sumindo o princípio de sempre 
olhar com cautela para os fil-
mes bíblicos, pois acredito que 

é necessário um equilíbrio en-
tre esses pontos. Digo isso após 
ver uma infinidade de filmes 
bíblicos politicamente corretos 
e muito chatos. Mas quando 
você se depara, por exemplo, 
com o clássico A Paixão de 
Cristo, de Gibson, você percebe 
que mesmo os críticos odiando 
e malhando o filme como se 
fosse Judas na Sexta-feira Santa 
até hoje, ele ainda é um suces-
so e grandioso. E esse sucesso 
é porque o filme não ofende a 
ninguém, mas inova ao fazer da 
crueza e da brutalidade um tipo 
de arte que choca até o mais cé-
tico dos expectadores, de forma 
que é impossível ver o filme e 
ficar passivo diante do caminho 
trilhado pelo Cristo até a morte.

Ponto para Mel Gibson, que 
demonstrou que equilibrar o 
respeito pela história, com as 
inovações artísticas é possível 
e plausível. Maria Madalena se-
gue esse caminho e apresenta a 
história de Jesus sob a ótica de 
uma de suas principais discípu-
las, a jovem Maria Madalena. 
O filme traz uma protagonista 
não apenas carismática, mas à 
frente de seu tempo, bem nos 
moldes da nova onda de Girl 
Power que vivemos na atuali-
dade.

Partindo paras os aspectos 
técnicos é preciso destacar o ro-
teiro, escrito pela dupla femini-
na Helen Edmundson e Philip-
pa Goslett, que são responsáveis 
pela modificação da imagem 
de Maria Madalena que o fil-
me propõe. Digo isso porque 
sempre que se pensa em Maria 
Madalena associa-se a ideia de 
uma prostituta, pecadora da 
pior qualidade, que se conver-
teu. Historicamente essa ideia 
de Madelena prostituta é infun-
dada e provavelmente remonta 
ao início da Idade Média, quan-
do o pecado se torna o motor 
propulsor da fé. Nesse sentido, 
o que as roteiristas apresentam 
é uma personagem que não se 
encaixa no padrão estabelecido 

e que é forte o suficiente para 
contrariar as convenções para 
perseguir o que acredita e, em 
meio a isso, temos uma narra-
tiva da história de Jesus Cristo 
honesta e respeitável.

Para a direção foi escolhido 
o australiano Garth Davis, um 
fenômeno nessa função, pois 
além de ser muito jovem conse-
guiu a façanha de fazer com que 
seu primeiro filme Lion: Uma 
Jornada Para Casa, recebesse 
seis indicações ao Oscar. Só por 
isso, já é possível criar grandes 
expectativas para esse filme. É 
interessante como o diretor não 
tem pretensões de fazer com 
que a história se torne um épi-
co, pelo contrário ele mantém 
de forma sublime o mesmo tom 
intimista do começo ao fim. 
Dessa forma é muito fácil se 
identificar com os personagens 
e se comover com eles.

Sobre as atuações eu gostaria 
de destacar o quarteto central, 
Rooney Mara (Maria Madale-
na), Joaquin Phoenix (Jesus), 
Chiwetel Ejiofor (Pedro) e Ta-
har Rahim (Judas). Cada um 
se mostra muito à vontade em 
seus papeis, enchendo as telas 
com as características peculia-
res de cada personagem, seja 
a fragilidade e a determinação 
apresentadas na interpretação 
de Rooney Mara, passando pelo 
metodismo do Jesus de Phoe-
nix, pelo temperamento ex-
plosivo do Pedro de Ejiofor até 
chegar na obsessão e na doçura 
do Judas interpretado pelo ator 
francês Tahar Rarim. Uma aula 
de interpretação.

Vamos à trama! A jovem 
Maria Madalena está em busca 
de uma nova maneira de viver, 
assim ela passa a contrariar a 
sociedade, sua família tradi-

cional e o machismo de alguns 
apóstolos, ao juntar-se a Jesus 
de Nazaré em sua incansável 
missão de propagar a fé.

Por que ver esse filme? Por 
que é um filme cheio de gran-
des qualidades, uma história 
forte, reflexiva e honesta, que 
não busca impactar ao público 
por meio de nenhuma polêmica 
ou artifício. Destacando para o 
mundo a importância e o papel 
de uma das mulheres mais im-
portantes para a história de fé 
de milhões de pessoas.

Diferente do filme acima 
pelo fato de ser muito mais 
comercial, mas enveredando 
também pelo empodeiramento 
feminino, temos o blockbuster 
Tomb Raider: A Origem, che-
gando também aos cinemas. 
E seu destaque principal é a 
ganhadora do Oscar, Alicia Vi-
kander, que interpreta a jovem 
aventureira Lara Croft.

Esse filme é baseado num 
famoso jogo criado em 1996, 
que traz uma caçadora de ar-
tefatos arqueológicos como 
protagonista da história, desde 
então foram produzidos mais 
de 15 jogos, além de dois filmes 
interpretados por Angelina Jolie 
que alçaram a franquia Tomb 
Raider ao patamar de uma das 
mais queridas de todos os tem-
pos. Bem por isso, o filme que 
estreou ontem vem cheio de 
tensão, pois não é fácil apresen-
tar algo novo para uma trama já 
tão bem consolidada.

Baseada num jogo de 2013 
que buscou renovar a prota-
gonista e a franquia do jogo, o 
filme busca fazer o mesmo no 
cinema, por isso o expectador 
não encontrará uma voluptuosa 
Lara Croft confiante e determi-
nada. Pelo contrário, a história 

mostra uma jovem heroína 
inexperiente, mas disposta a 
crescer e se desenvolver. Talvez 
isso seja o aspecto mais pra-
zeroso do filme, acompanhar 
o desenvolvimento da jovem 
Lara até se tornar a persona-
gem que todos já conhecem e 
amam.

Vamos à trama! Aos 21 
anos, Lara Croft leva a vida 
fazendo entregas de bicicleta 
pelas ruas de Londres, recusan-
do-se a assumir a companhia 
global do seu pai desapareci-
do há sete anos, fato que ela se 
recusa a aceitar. Tentando des-
vendar o desaparecimento do 
pai, ela decide largar tudo para 

ir até o último lugar onde ele es-
teve e inicia assim uma perigo-
sa aventura numa ilha japonesa.

Por que ver esse filme? Por 
que é um filme de ação bem 
executado, trazendo uma his-
tória envolvente e ótimos efei-
tos especiais. Ele traz alguns 
pequenos problemas de roteiro 
e desenvolvimento, como algu-
mas partes que se tornam repe-
titivas, mas nada que atrapalhe 
o andamento da história e a 
diversão do expectador. Se você 
é fã de vídeo games, não pode 
perder essa oportunidade de 
contemplar a nova Lara Croft 
diretamente nos cinemas. Boa 
sessão!

n°08/2018, de autoria do Ve-
reador Carlos Roberto da 
Silva, requer, após ouvido 
plenário, seja oficiado o Se-
nhor Prefeito Municipal so-
licitando cópia da licitação, 
do transbordo do lixo, assim 
como o Contrato assinado 
entre a Prefeitura e a empresa 
Transresiduos , nota de todos 
os meses, desde o início de 
atuação da empresa em nosso 
município, assim como plani-
lha de gastos com a referida 
empresa. 

2) Requerimento 

n°09/2018, de autoria dos 
Vereadores Carlos Roberto 
da Silva, Maria Isabel Car-
doso Leal Escobar e Laércio 
Mazzocatto Salvaterra, re-
quer, após ouvido plenário, 
seja oficiado o Senhor Pre-
feito Municipal, solicitando 
informações de como está o 
andamento para o empreen-
dimento dos conjuntos habi-
tacionais, se a COHAPAR, já 
finalizou a lista, se houve alte-
ração nos critérios para as fa-
mílias contempladas e qual o 
prazo para entrega das obras.
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*Marcello Richa é presidente do Instituto 
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)

União de esforços

Por meio do Instituto Teotônio Vilela do Paraná 
(ITV-PR), tive a oportunidade de percorrer todo o 
estado, conhecer diferentes realidades e contribuir na 
formulação de planos de gestão municipais. Uma das 
coisas mais importantes desse trabalho foi verificar 
boas práticas, assim como ações que não obtiveram 
tanto êxito, que reforçaram muito o conceito de que 
políticas públicas não podem ser executadas de ma-
neira isolada.

Quando o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, me 
convidou para assumir a Secretaria Municipal do Es-
porte, Lazer e Juventude, busquei essas experiências 
para realizar um trabalho articulado entre diferen-
tes pastas, iniciativa privada e terceiro setor. Inicial-
mente a atenção foi direcionada a própria estrutura 
pública e formamos uma parceria com a Secretaria 
Municipal da Educação para a criação do projeto 
Escola+Esporte=10 (EE10).

Em conjunto construímos uma metodologia para o 
desenvolvimento de atividades esportivas para crian-
ças de 7 a 17 anos, bem como passamos a promover as 
atividades nos espaços da secretaria, entidades e den-
tro das escolas municipais. Isso descentralizou o servi-
ço e permitiu que, em apenas um ano, ampliássemos 
as vagas em 62%, beneficiando mais de 10 mil jovens.

Ações similares foram realizadas com a Fundação 
Cultural para o projeto Talento Jovem; Instituto Muni-
cipal de Turismo para o programa Passos na História; 
Defesa Social com os passeios ciclísticos noturnos do 
Pedala Curitiba, entre outros. Apesar disso, ainda fal-
tava reconquistar a confiança da iniciativa privada em 
ações municipais, um caminho que todas as prefeitu-
ras precisam dar atenção.

O objetivo aqui não é repassar responsabilidade, 
mas promover projetos que sejam atraentes para ou-
tros segmentos investirem e vincularem suas imagens. 
A primeira grande iniciativa nesse sentido foi a im-
plantação das estações de ginástica e alongamento em 
aço inox, realizado em conjunto com o Banco Santan-
der.

O projeto permitiu que a população ganhasse no-
vos equipamentos para a prática de atividades físicas e 
saudáveis enquanto o Santander se encarregou de cus-
tear a implantação e manutenção em troca de espaços 
publicitários nas unidades, que gerou exposição insti-
tucional e economizou recursos ao município.

Na sequência vieram chamamentos públicos para 
patrocínio de corridas e convênios com entidades, po-
rém o maior destaque deste trabalho em conjunto com 
a iniciativa privada veio com 2ª Virada Esportiva de 
Curitiba. Após a realização do projeto piloto em 2017, 
que contou com a participação de 35 mil pessoas em 
100 atividades, percebemos o potencial que o evento 
possuía e buscamos atrair novos parceiros.

Por meio de chamamento público, a RIC TV e a 
Rádio Jovem Pan entraram junto com a Prefeitura 
como realizadores e tiveram um papel fundamental na 
divulgação do evento. Como patrocinadores, a Uni-
DomBosco e H18 Comunicação, bem como empresas 
que contribuíram para ações específicas como a An-
juss nos esportes radicais, ajudaram na estruturação. 
Essas parcerias permitiram que a 2ª Virada Esportiva 
contasse com 244 atividades e 64.900 participações, 
um aumento significativo em relação ao ano anterior.

A união de esforços com a iniciativa privada e enti-
dades é benéfica para todos os envolvidos e precisa ser 
cada vez mais estimulada para o desenvolvimento de 
políticas públicas municipais. As empresas fortalecem 
suas marcas, as prefeituras recebem suporte estrutu-
ral e condições de ofertar atividades para mais pessoas 
enquanto economizam recursos e a população pode 
usufruir de programas diferentes que irão resultar em 
melhorias nos índices do município e na qualidade de 
vida da comunidade.

Rubens Bueno visita Nova 
Esperança para prestar contas dos 
recursos destinados ao município

Derrubada de veto garante segurança a 
proprietários de terras atingidas por obras 
de novas centrais hidrelétricas, diz Anibelli

10 Direitos que o consumidor tem e não sabe

A Assembleia Legisla-
tiva derrubou nesta 
segunda-feira (12), 

por 30 votos a 11, veto do 
Poder Executivo ao artigo 3º 
da Lei 12.399/2017, que trata 
da construção de novas cen-
trais hidrelétricas no Paraná. 
O artigo, inserido na lei por 
meio de emenda da bancada 
de oposição, estabelece que 
os novos empreendimentos 
hidrelétricos que serão cons-
truídos no Paraná só poderão 
entrar em funcionamento 
após o pagamento de inde-
nização aos proprietários das 
terras atingidas pelas obras.

“O artigo condiciona para 
antes da licença de operação 
a comprovação do pagamen-

to da indenização das terras e 
benfeitorias aos proprietários 
das terras atingidas durante 
a construção dos empreen-
dimentos. É o mínimo que 
se pode fazer para dar segu-
rança e respeito para estas fa-
mílias, garantindo o direito à 
propriedade”, explicou o líder 
da oposição, deputado Ani-
belli Neto (MDB)

A lei, aprovada no dia 23 
de agosto, autoriza a constru-
ção de 18 empreendimentos 
hidrelétricos de geração de 
energia, entre PCHs (Peque-
nas Centrais Hidrelétricas), 
UHE (Usina Hidrelétrica de 
Energia) e CGH (Central de 
Geração Hidrelétrica).

Assessoria de Imprensa

Você sabia que todo produto 
ou serviço tem garantia legal de 90 
dias? Ou que você pode bloquear o 
serviço de telemarketing e não ser 
mais incomodado? Ou que pode 
se arrepender e devolver aquela 
compra pela internet?

O advogado especialista em 
Direito do Consumidor, Sérgio 
Tannuri, lista 10 direitos que o ci-
dadão nem sabe que tem, mas que 
são essenciais no dia a dia.

1. Cobrança indevida deve ser 
devolvida em dobro: Quem é alvo 
de alguma cobrança indevida pode 
exigir que o valor pago a mais seja 
devolvido em dobro e corrigido. A 
regra consta do artigo 42 do CDC.

2. Nome deve ser limpo até 
cinco dias após pagamento da dí-
vida - Uma decisão da 3ª Turma 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) determinou que, depois que 
o consumidor paga uma dívida 
atrasada, o nome dele deve ser re-
tirado dos órgãos de proteção ao 
crédito em no máximo cinco dias. 
O prazo deve ser contado a partir 
da data de pagamento;

3. Bancos devem oferecer ser-

viços gratuitos - O consumidor 
não é obrigado a contratar um 
pacote de serviços no banco. Isso 
porque as instituições financei-
ras são obrigadas a oferecer uma 
quantidade mínima de serviços 
gratuitamente, como o forneci-
mento do cartão de débito, a rea-
lização de até quatro saques e duas 
transferências por mês e o forne-
cimento de até dois extratos e dez 
folhas de cheque mensais;

4. Não existe valor mínimo 
para compra com cartão –não 
pode ser exigido um valor mínimo 
para o consumidor pagar a com-
pra com cartão. Segundo o Idec 
e o Procon, se a loja aceita cartão 
como meio de pagamento, deve 
aceitá-lo para qualquer valor;

5. Você pode suspender servi-
ços sem custo - O consumidor tem 
o direito de suspender, uma vez 
por ano, serviços de TV a cabo, te-
lefone fixo e celular, água e luz sem 
custo. Mas depois o cliente preci-
sará pagar pela religação;

6. Toda loja deve expor preços 
e informações dos produtos - Ar-
tigo 6, parágrafo terceiro do CDC: 

a informação adequada e clara so-
bre os diferentes produtos e servi-
ços, com especificação correta de 
quantidade, características, com-
posição, qualidade, tributos inci-
dentes e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem;

7. Fornecedor deve responder 
por defeitos de fabricação até mes-
mo fora do período de garantia - 
Segundo o CDC, os fornecedores 
respondem pelos defeitos de qua-
lidade ou quantidade que tornem 
produtos inadequados ao consu-
mo ou diminuam seu valor.  A lei 
proíbe que o contrato atenue ou 
exonere o fornecedor de respon-
der pelo problema.

8. Em nenhuma hipótese o 
cliente pode ser forçado ao pa-
gamento de multa por perda de 
comanda - Essa prática é ilegal e 
o consumidor deve pagar apenas 
o valor daquilo que consumiu. O 
estabelecimento não pode impor 
ao consumidor qualquer taxa ou 
multa pela perda da comanda;

9. Consumação mínima é uma 
prática abusiva -  Segundo o CDC, 
em seu artigo 39, inciso I, é veda-

do o fornecimento de produto ou 
serviço condicionado à compra de 
outro produto ou serviço, o que 
normalmente é chamada venda 
casada. Nestes termos, é abusivo e 
ilegal um estabelecimento obrigar 
a alguém consumir, seja em bebida 
ou em comida, um valor mínimo, 
exigido previamente como condi-
ção de entrada/permanência no 
estabelecimento, ou então, exigir o 
pagamento mesmo sem ter consu-
mido qualquer produto.

10. Todo cidadão tem, gratui-
tamente, os seguintes direitos: de 
fazer um pedido ao juiz, ao gover-
nador, ao prefeito, ao deputado, 
ao vereador, ou a qualquer tipo de 
autoridade, para defender nossos 
direitos; e de retirar certidões em 
repartições públicas, para a defe-
sa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse de cada um.

O advogado Sérgio Tannuri 
mantém um site com a explicação 
das leis do consumidor e escreve 
dicas importantes em formato de 
ebook gratuito para o consumidor 
–www.pergunteprotannuri.com.
br

Na última sexta-feira 
(9), o Deputado Fe-
deral, Rubens Bue-

no (PPS) esteve visitando 
nossa cidade para prestar 
contas dos recursos desti-
nados a Nova Esperança. 
Entre as emendas empenha-
das estão, R$381 mil para 
reforma do Terminal Ro-
doviário, cujo projeto está 
em fase de aprovação pela 
Caixa Econômica Federal e 
mais R$400 mil para recape 
sobre pedras irregulares no 
bairro Vila Nova Pompeia, 
a ser liberado via consórcio 
intermunicipal. Além disso, 
o deputado se comprometeu 
mais R$300 mil em recursos 
para à saúde, através do PAB 
(Programa de Atenção Bási-
ca).

Na oportunidade, Ru-
bens Bueno falou de suas 
realizações e entregou aos 
presentes, o livro “Poderes 

em Crise” onde documenta 
seu trabalho no parlamento 
durante o ano de 2017. O de-
putado disse que é direito das 
pessoas saberem das ações do 
seu mandato. “Tenho obriga-
ção de mostrar o que estamos 
fazendo”, destacou ele, “não 
me esqueci de Nova Espe-
rança, cito carinhosamente a 
cidade neste livro, a respeito 
da ótima gestão dos resíduos 

sólidos domiciliares”.
O momento também per-

mitiu que o deputado escla-
recesse dúvidas e expusesse 
sua opinião sobre diversos 
assuntos relacionados à polí-
tica e cenário nacional.

No final da reunião, o 
deputado ainda recebeu das 
mãos da Secretária de Assis-
tência Social, Glória Uchôa, 
um ofício solicitando um 

carro para uso da secretaria. 
“O veículo se faz necessário 
para que nós possamos aten-
der melhor e com mais agi-
lidade as famílias assistidas”, 
justificou Glória. A Secretá-
ria de Educação, Leudineia 
Dias também entregou a 
solicitação de recursos para 
construção de uma nova es-
cola.

ASCOM/PMNE
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Handebol 50 anos, 
tudo começou aqui!

A Prefeitura e a Secretaria 
de Esportes de Nova 
Esperança, convidam 

você para a festa em homena-
gem aos 50 anos do Handebol 
no Paraná que vai reunir gran-
des atletas do passado em co-
memoração a este grande mar-
co. Venha participar também! É 
sábado, dia 17 de março, a par-
tir das 14 horas, no Complexo 
Esportivo Bruno Benatti com 
jogos de Handebol Feminino e 
Masculino e competição entre 
cidades. Convidado especial, 
Prof. João Marin Mechia.

A colunista Dayane Nunes, que assina a "Ideias Entre Espaços" 
prestigiou pessoalmente a casa da cliente Andreia Benedito, totalmente 

decorada pela loja Decor Day. Quer saber mais, acesse a página do 
facebook DecorDay ou Jornal Noroeste e veja o exclusivo vídeo!

As Fisioterapeutas Sarah B. Cardia e Tauana Kugelmeier parabenizam 
com muito carinho a doce e querida Isabela Maniere que completa 

idade nova no domingo, 18 de março. Na foto: Isabela, Sarah e Tauana.

Comemorou idade nova no último 04 de março, minha querida 
amiga de longa data Lucineide Vanzo Mommensohn, que na 

foto está entre suas duas belas filhas, Mariana e Juliana. A ela, meus 
mais sinceros votos de muitas felicidades e vida longa, rodeada 

sempre com muita alegria por familiares e inúmeros amigos. 

Curtindo as belezas do litoral catarinense, os casais de amigos 
Hauney/Michelle e Alison/Fernanda, registraram o momento 

de alegria e diversão emoldurados pela Praia de Bombinhas.


