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José Antônio Costa

Prefeitura de Uniflor é campeã
em gastos com diárias dentre
os municípios da região
José Antônio Costa

O levantamento
teve como base
os municípios
que compõem o
Foro Regional de
Nova Esperança

FALA PREFEITO: “Floraí se prepara para o futuro com obras de infraestrutura e geração de empregos”, destaca o prefeito Fausto Herradon. PÁG. 4

VOCÊ PODE MAIS

Campanha alerta
sobre violências contra
mulheres na adolescência
PÁG. 3

Hauney C. Malacrida

A Vereadora Irene
de Alencar Nunes
protocolou pedido de
investigação na terçafeira (09) no Ministério
Público. “Urge apurar
esta ocorrência de
gastos excessivos do
dinheiro público”, disse.
PÁG. 5

TARDE DE LOUVOR

Música, Cultura e
Evangelização para Nova
Esperança e região
PÁG. 8

NOVA ESPERANÇA

Município aplica dinheiro
de repasse de multas
para realizar ações de
segurança no trânsito
Vereadora Irene de Alencar Nunes

PÁG. 9
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ARTIGO

Os desafios em
sala de aula
*Ana Regina Caminha Braga

Projetos insignificantes
Essa semana o jornal impresso Folha de Londrina trouxe uma reportagem interessante sobre
um levantamento realizado junto a Assembleia
Legislativa do Paraná. O estudo apontou que
70% das leis, resoluções e decretos promulgados
ou sancionados pelo Executivo não tem influência direta na vida dos paranaenses.
Os projetos em sua maioria são insignificantes para a minha e a sua vida. Em resumo, os
representantes do povo produzem pouco. Para
o cientista social e doutor em sociologia Rodrigo Prando, da Universidade Mackenzie que foi
ouvido pela reportagem o exercício do mandato
de deputado estadual está preso a questões acessórias. “Faltam lideranças que tenham projetos
para o País e o Estado. A política está deixando
a desejar”.
Das 327 proposições incorporadas à Legislação, em números exatos, 67,82% estavam relacionadas a casos pontuais, como concessão de
títulos e instituição de datas comemorativas. Sobre os temas sancionados ou promulgados em
2017, os números apontam que 87 autorizam
doação, cessão ou alienação de imóveis, 91 são
relativos a títulos de utilidade pública, 17 inserem festas ou eventos no calendário oficial do
Estado, 10 denominam rodovias, 10 criam rotas
ou regiões, 23 instituem datas comemorativas,
6 concedem a municípios títulos de capital de
algum produto ou atividade e 9 conferem títulos
de cidadão honorário ou benemérito a personalidades, totalizando 253.
Um exemplo sobre os temas acima mencionados, a Lei 19.089, de autoria do deputado Nereu Moura (PMDB) inseriu no calendário oficial
de eventos turísticos do Paraná a Festa Junina
com a maior fogueira de São João do Estado do
Paraná e do Brasil, realizada anualmente em 24
de junho. Qual a relevância da maior fogueira?
Desde o ano passado foi criada uma Comissão de Revisão e Consolidação Legislativa na
Assembleia do Paraná, o presidente é o deputado estadual Tiago Amaral (PSB). A Comissão já
analisou 1.252 das 19.090 normas.
A grande verdade é que no geral as pessoas
pouco ou quase nada acompanham o trabalho
dos seus representantes políticos. É fácil ver as
pessoas com manifestações quase “apaixonadas” por determinando candidato no período
pré-eleitoral, no entanto, a mesma empolgação
não acontece após a eleição.
Você leitor teria facilidade para responder
em quem votou nas eleições de 2014 para os cargos de deputado estadual, federal, governador,
senador e presidente da República?
A grande maioria dos políticos usa essa desinformação dos eleitores para se aproveitar e
conquistar votos com a entrega de ambulâncias,
viaturas, reformas, dentre outros bens e recursos que simplesmente são devolvidos a população em ações que são propostas do Executivo.
Hoje, como exemplo, poderia dizer que faltam
projetos e debates sobre geração de emprego e
renda.
Por fim, não é quantidade, mas a qualidade
do serviço devolvido à sociedade que tem sido
prejudicada pela atuação às vezes limitada dos
representantes do povo. Isso demonstra que faltam líderes políticos com projetos bem definidos para o Estado e País.

“Quanto mais inteligente um homem é mais
originalidade encontra nos outros. Os medíocres
acham que todos são iguais”. Blaise Pascal
(1623 – 1662) foi um matemático, físico,
inventor, filósofo e teólogo católico francês
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Nosso país vem apresentando dados preocupantes na educação. Segundo estatística divulgada
em 2015, pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o professor brasileiro chega a perder 20% do seu tempo em
sala tentando colocar os alunos em ordem para, a
partir daí, então lecionar. Tais dados me preocupam, e devem ser levados em consideração não só
pelos órgãos responsáveis, mas por toda a sociedade, para que medidas possam ser tomadas e esse
quadro melhorado. Mas nós professores, também
podemos adotar algumas medidas para melhorar
essa situação.
Planejar o que pretende ser executado em sala
e tentar prever esse tipo de situação pode facilitar
a tarefa do professor no dia a dia. Desde as primeiras séries é fundamental ao docente ter um planejamento de aula, por exemplo, quando um aluno termina sua atividade antes da turma, naquele
momento o professor já deve ter algum tipo de
atividade que possa entretê-lo enquanto os demais
finalizam a mesma tarefa. Esse tipo de atitude evita que o aluno fique muito tempo desocupado e
acabe tirando o foco dos demais.
Inúmeras estratégias podem ser pensadas para
facilitar a vida do professor em sala, voltamos aos
exemplos. Quando ele percebe que existe em sala
um aluno mais ativo que os demais, uma boa estratégia é convidá-lo para ser seu ajudante em sala,
para auxiliá-lo em determinadas tarefas, assim a
criança fica mais concentrada em sua nova função. Nós professores devemos ter claro o nosso
papel, devemos demonstrar nossa autoridade em
sala, não autoritarismo, mas sim o respeito.
Esse tipo de pesquisa nos ajuda a mapear não
só o ambiente de aprendizagem, como as condições de trabalhos dos docentes, para que assim
possamos redefinir políticas e adequa-las para o
desenvolvimento da educação brasileira. O Brasil
é hoje, o país que mais perde tempo de aula, já que
a média apontada pela OCDE é de 13%, enquanto
atingimos os tais 20%, isso precisa ser analisado e
melhorado.
Outro dado que me chamou a atenção nessa
mesma pesquisa, diz respeito à violência praticada contra professores. O país também lidera o
ranking em casos de intimidação verbal de docentes. São problemas sérios, que em algum momento da vida acadêmica, nós, talvez, precisaremos
enfrentar. Não podemos negar que eles existem,
mas temos que trabalhar para que essa realidade
melhore. A falta de respeito e a agressão em sala
tornam-se cada dia mais recorrentes e uma das
únicas possibilidades de cessarmos este problema é a prática de punição, policiamento e leis que
possam amparar tais situações.

*Ana Regina Caminha Braga
(anaregina_braga@hotmail.
com) é escritora, psicopedagoga
e especialista em educação
especial e em gestão escolar.

PENSAMENTO DA SEMANA

***

EXPEDIENT E

O ano que
queremos...

"Para quem não tem nada,
metade já é o dobro".
Sugestão enviada pelo leitor Tio Pedrão

DIRETORES PROPRIETÁRIOS: Allexander Fernandes França | Osvaldo da Costa Paiva Filho | José Antônio Rodrigues da Costa

CIRCULAÇÃO
Nova Esperança, Alto Paraná,
Atalaia, Presidente Castelo
Branco, Floraí, Uniflor,
Cruzeiro do Sul, Paranacity,
Inajá, Colorado, Santo Antônio
do Caiuá e São João do Caiuá.

CONSULTORIA JURÍDICA
Dr. Luiz Carlos Marques Arnaut
OAB 24.889 - PR
Fone: (44) 3026-6680
Faça o download da edição completa
no site jornalnoroeste.com

* O JN não se responsabiliza por conceitos emitidos em artigos assinados

PROGRAMAÇÃO VISUAL

Não restam dúvidas que 2017 foi um
ano difícil para a maioria dos brasileiros.
A instabilidade econômica, atrelada à crise política que se instalou no Brasil corroborou para que um panorama negativo se
efetivasse. Nem bem entramos em 2018 e
nota-se que o misto de pessimismo e realismo que nortearam o ano passado dá pistas de querer ir embora.
Para que as coisas voltem a caminhar, o
discurso de crise seja no âmbito da família
quanto das instituições públicas (e isto inclui governos) precisa mudar.
Alguém já disse “é tempo de levantar
a cabeça e marchar. Aquilo que nos prendia já não nos domina mais”. Frase simples,
porém cheia de lições. Fora a parte o grande flagelo que nos assola desde os tempos
do Brasil Colônia, a corrupção, há que se
acreditar que as coisas vão voltar a avançar.
Sair do marasmo em que o país mergulhou
é condição sine qua non para que voltemos
à retomada do crescimento.
Quem estudou História, se recorda da
grande crise de 1929, chamada de “A grande depressão econômica” onde houve a
quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, cujos valores das ações caíram drasticamente. Esta foi considerada a pior crise
de todos os tempos.
O que dizer do Japão, país que se levantou no pós-guerra (1939-1945), investiu
em Educação e tecnologia, se transformando numa superpotência?
Os dicionaristas definem como resiliência, palavra estranha aplicada também na
física, como sendo a “capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte
ou às mudanças”. Nesta matéria, nós brasileiros damos de goleada nos norte-americanos e Japoneses, haja vista serem nossos
revezes sofridos mais constantes. Viver em
terras tupiniquins é arte pra poucos, amigo!
Em 2018, além da Copa do Mundo,
teremos eleições. Estes eventos ajudam a
criar uma atmosfera diferente. Às vezes o
que nos falta é mudar o foco. Tirar os olhos
dos problemas e, com resiliência, mudar
atitudes e nos reinventar.
Adentramos em uma estrada chamada 2018. Mais do que nos preocupar com
o destino final, o que vale é contemplar a
paisagem e que nossa viagem tenha valido
à pena. O tempo é este.
Mário Quintana (1906-1994), célebre
poeta gaúcho compara nossa trajetória a
uma viagem de trem, recheada de embarques e desembarques rumo à estação final.
“Façamos com que nossa viagem tenha valido à pena”, pondera o autor.
Vamos juntos construir o país e a cidade
que queremos. A viagem está marcada. O
trem já está pronto. O grande maquinista,
Deus, estará a nos guiar. O resto é conosco!

***
“...Não importa, é assim a viagem, cheia de
atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas,
porém, jamais retornos. Façamos essa viagem então,
da melhor maneira possível, tentando nos relacionar
bem com os outros passageiros, procurando em
cada um deles o que tiverem de melhor, lembrando
sempre quem algum momento eles poderão
fraquejar e precisaremos entender..” – trecho de A
Viagem de Trem – Mário Quintana (1906-1994)
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Campanha alerta sobre violências
contra mulheres na adolescência
Faixa etária de 15 a 19 anos responde por 62% das notificações
de violência e 6% das violências sexuais contra mulheres.

A

campanha
“Você
Pode Mais – Falando
com o Jovem” busca
impactar principalmente o
público adolescente através
das redes sociais.
As garotas, de 15 a 19
anos, são as principais vítimas de violências sexual e física, respondendo por 62,3%
das notificações pelo Sistema
Nacional de Atendimento
Médico (Sinam). Também a
taxa de adolescentes mães,
apesar da tendência decrescente, é, pelo menos, o dobro
da de países europeus.
Diante desse panorama e
por conta do alcance da internet e redes sociais, a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social lança nesta
quinta-feira (11) a campanha
“Você Pode Mais – Falando
com o Jovem”. A ação educativa busca impactar principalmente o público adolescente
com um filme exclusivo para
veiculação nas redes sociais.
O superintendente de
Garantias de Direitos da Secretaria da Família, Leandro
Meller, afirma que pessoas
nessa faixa etária costumam
ser mais suscetíveis à sugestão dos outros. “A falta de
experiência ou conhecimento
sobre relacionamentos leva
principalmente meninas a

Opinião do Blog
Advogados trabalhistas tentam
moralizar o Governo de Michel Temer
Através de uma liminar, o Movimento dos Advogados Trabalhistas
Independentes liderado pelo advogado Carlos Alberto Patrício de Souza conseguiu suspender a nomeação
da deputada federal Cristiane Brasil
(PTB-RJ) para o cargo de Ministra
do Trabalho. Tudo já estava pronto,
para a solenidade de posse de terça-feira, 9 de janeiro, às 15h, no Palácio
do Planalto, quando o presidente Temer foi informado da liminar concedida pela Justiça Federal proibindo
a realização do evento. Indignado, o
presidente, através da Advocacia Geral da União, tentou derrubar a liminar duas vezes e não tiveram sucesso. A própria pretendente ao cargo,
Cristiane Barbosa, também tentou
derrubar a liminar e não conseguiu.
Os advogados trabalhistas alegaram
na liminar que a deputada federal,
que tinha dois motoristas, não pagava os encargos trabalhistas dos mesmos e tinha questões pendentes e
processada pela Justiça do Trabalho,
o que tornaria imoral, um deboche
ao povo brasileiro que paga as suas
custas trabalhistas, a nomeação dela,
justamente para o cargo de Ministra
do Trabalho. Refém dos políticos e
dos partidos, Temer havia nomeado
para o cargo um deputado Federal
do PTB do Maranhão. Mas a família
Sarney que comanda a política por
lá, não aceitou o pretendente por ser
de grupo contrário ao ex presidente e senador, José Sarney. A pedido
do presidente do PTB nacional, ex
deputado federal cassado Roberto
Jefferson, Michel Temer acabou nomeando a deputada federal Cristiane, que é filha de Roberto Jefferson,
e assim como o pai, tem também um
passado de denúncias e falcatruas na
política brasileira. Como Roberto
Jefferson já disse que não vai desistir
da ideia de sua filha ser Ministra do
Trabalho e os deputados do partido
são uns bananas por não questionarem nada, o imbróglio está criado,
tudo porque Temer quer agradar os
políticos e os partidos para a votação
da Reforma da Previdência. Parabéns aos Advogados Trabalhistas e

caírem em armadilhas, que
podem comprometer seu estado emocional ou mesmo
sua vida”, diz Meller.
SORORIDADE – Quatro
youtubers convidadas participaram de uma experiência
angustiante no formato “escape game”. A missão era ajudar
uma amiga a escapar da violência, em apenas 60 minutos.
No roteiro, foram incluídas
situações como envio de fotos privadas por aplicativo de
mensagem, sexo forçado, gravidez e casamento precoce.
A ideia do “escape game”
foi criar a tensão parecida
com as vivenciadas por meninas expostas a violências e estimular a sororidade – união
e empatia entre mulheres - ,
companheirismo e solidariedade. Dessa forma, busca-se
a empatia das seguidoras das
youtubers para que fiquem
alertas aos riscos e consigam
evitar e escapar de situações
que podem comprometer
suas vidas.
Esta ação dá sequência à
campanha lançada em novembro do ano passado “Você
Pode Mais” que alerta sobre
as violências “invisíveis” contra a mulher que muitas vezes são socialmente aceitas.
“Nesta nova peça direcionada

a Justiça porque não aceitaram tamanha imoralidade.
Afinal, o que significa Lavagem
de Dinheiro?
Também chamado de "Branqueamento de Capitais", é uma expressão que se refere as práticas econômicas - financeiras que tem por
finalidade dissimular ou esconder a
origem ilícita de determinados ativos
financeiros ou bens, de forma a que
tais ativos aparentem uma origem lícita ou a que, pelo menos, a origem
ilícita seja difícil de demonstrar ou
provar. Segundo a história, essa expressão vem do fato de que o dinheiro sujo é ilícito devendo, portanto, ser
lavado para se tornar lícito ou limpo.
A expressão Lavagem de Dinheiro
(Money Laudering) foi usada pela
primeira vez pelo jornal inglês "The
Guardian", em 1970, que acabou
sendo popularizada com o Caso Watergate. Em rápidas palavras, o Caso
Watergate aconteceu em 1972 por
volta da reeleição de Richard Nixon a
presidente do Estados Unidos. Vários
homens entraram no comitê do Partido Democrata, nos edifícios Watergate, em Washington, para grampear
telefones, obter informações, etc. E
alguns desses homens invasores eram
membros do Partido Republicano de
Nixon. Depois da reeleição, algum
tempo depois, o caso veio a tona e
praticamente obrigou Richard Nixon
a renunciar o poder. Outra origem da
expressão vem da história que o mafioso Al Capone (1928) que acostumava as práticas ilícitas como vender
bebidas alcoólicas durante a Lei Seca,
nos Estados Unidos, comercializar
drogas, etc., acabou comprando várias lavanderias em Chicago, criando
uma empresa de fachada, a Sanitary
Cleaning Shops, onde trabalhava
com pequenos valores, notas fiscais,
movimentação bancária oriundas de
exploração ilícitas de prostituição, do
jogo e da extorsão. De 1980 prá cá, a
expressão Lavagem de Dinheiro ganhou mais notoriedade com o terrorismo, os mais diferentes escândalos
financeiros até os nossos dias, onde o
Brasil ganhou um grande espaço na
mídia internacional pelos mais variados casos de corrupção, propinas, falcatruas, lavagem de dinheiro por aqui

A PEDIDO DO MP

Suspeitos de fraude
em licitação tem bens
indisponibilizados

A
a garotas, reforçamos que pedir ajuda é a melhor forma de
combater a violência”, explica
Ana Claudia Machado, coordenadora da Política da Mulher, da Secretaria da Família.
RISCOS - No Brasil, a cada
100 mulheres de 15 a 19 anos,
seis sofrem violência sexual,
de acordo como relatório “Ending Violence in Childhood”,
divulgado pelo Global Report
no ano passado. O IBGE ressalta a taxa de fecundidade
nessa faixa etária, por envolver adolescentes. No Paraná, a
taxa é de 52,6 filhos por 1.000
mulheres, menor que o índice
brasileiro, mas superior aos 25
registrados na Europa e América do Norte.
Casamentos precoces e a
diferença de números entre

e no exterior. O caso de grande repercussão no Brasil e no exterior foi o do
banco HSBC, onde a denúncia de milhares de brasileiros, principalmente
políticos, mantinham depósitos em
milhões de dólares naquela instituição, em Genebra, Suíça, lesando o
fisco brasileiro em bilhões de reais,
iniciando um processo de descrédito
daquele banco que acabou fechando
suas agências. Brasileiros também
lavam dinheiro através dos Offshore,
que é o nome comum dado às empresas e contas bancárias abertas em territórios onde há menor tributação em
comparação ao país de origem dos
seus proprietários e geralmente referidos como Paraíso Fiscal, para fins
lícitos ou ilícitos, quando ocultam a
origem do dinheiro. Eduardo Cunha,
Fernando Henrique Cardoso, Aécio
Neves, Edson Lobão, etc. são alguns
dos políticos brasileiros que lavam
dinheiro em Paraíso Fiscal como Panamá, Liechtenstein, Ilhas Virgens
Britânicas e Americanas, Belize, Barbados, Bahamas, etc.
Coisas do Cotidiano
• Artistas americanas estão protestando contra o assédio sexual. Mas
as artistas francesas acham que há um
exagero das americanas no assunto.
Nunca devemos nos esquecer que
boa parte destas artistas hoje famosas galgaram os patamares da fama
por meios nada convencionais. O que
dizer do teste do sofá, por exemplo?;
• Redação da FUVEST deste ano
foi: "Deve haver limite para a arte?";
• A ex-mulher do ministro e empresário Gilmar Mendes, Samantha
Ribeiro Meyer, é a nova Conselheira
da Itapu Binacional, cargo comissionado, nomeado pelo presidente
Michel Temer, com salários de R$
37 mil mensais, para apenas 6 reuniões anuais (uma reunião cada dois
meses. Samantha se irritou com o
repórter a ser questionada com o
seu salário mensal para tão pouco
tempo de trabalho. O cargo exige
que se tenha alguns conhecimentos
básicos sobre Energia Elétrica. Por
exemplo: Será que a Samantha sabe
o que é um Kilowatt/hora, ou Watt/
hora, ou ainda um Joule, ou mesmo
um Ampère, Ohm ou Volt? Ou ainda,
qual a diferença entre uma turbina e
um gerador?
• Espaço - Cultura - Livro - "Fire
and Fury, inside the Trump White
House "(Fogo e Fúria, Dentro da
Casa Branca de Trump), por Michael Wolff. Livro lançado há poucos
dias nos Estados Unidos pelo jornalista Michael Wolff, cercado de muita
expectativa, comenta os nove meses
de Donald Trump, 45º Presidente dos
Estados Unidos, e seus aliados desde
a campanha presidencial em 2016.

gêneros também preocupam.
No Paraná, menos de 1% dos
homens que se casaram em
2016 tinham entre 15 e 19
anos, entre as meninas esse
percentual superou os 12%.
Outro risco, difícil de ser
mensurado, é a exposição da
intimidade em fotos em redes de troca de mensagens.
Esse artifício pode ser usado
para chantagear a adolescente, forçando-a a se submeter
a algum tipo de violência, ou
apenas para prejudicar a garota, frente a seus familiares ou à
comunidade.
O filme será veiculado até
28 de fevereiro e terá como
alvos adolescentes e jovens de
14 a 21 anos, nas redes socais
mais frequentadas por este
público. Agência Estadual de
Notícias

Tive oportunidade de dar uma geral
no livro e não vi nada diferente do
que a imprensa americana já comenta, principalmente a CNM e o The
New York Times (que fazem oposição cerrada ao presidente), quando
se diz que Trump é um despreparado, megalomaníaco, iletrado, semi-analfabeto, manipulável, não está a
altura de um presidente que um país
como Os Estados Unidos precisa.
Enfim, Trump não tinha intenção
de ser presidente. Queria mais uma
autopromoção. Devido a sua radicalização contra Obama, recebeu apoio
incondicional de grupos radicais
e patriotas, indústrias americanas
(principalmente a de armas), além
do apoio da Rússia, Trump acabou
sendo eleito. A princípio, não vi nada
de diferente!
Pingos e Respingos International News from Brazil
* Brasilia - Brazilian police have
requested that president Michel Temer answers 50 questions as part of
an investigation into alleged corruption involving a decree regulating the
country`s ports a government spokesman said on Friday;
* Brazil - Brazil jail riot drug
Sthefan de Souza is one of the allegged
leaders of the powerful Red Comand
criminal gang;
* Brazil may become first country
to charge royalties on wind power;
* Authorities say mastermind of
Goiás prison riot arrested in Rio state;
* Carlos Heitor Cony, lyrical and
acute, novelist and writer, dies at 91;
* 2018 Election - Assets of congressman Jair Bolsonaro and his sons
multiply during political careers;
Words of the week: spokesman/
alleged/requested/assets/mastermind
"When your legs are tired, walk
with your heart."(Paulo
Coelho, he is a writer, lyricist and
Brazilian journalist).

O país é contrário em armar a
população
A chamada "Bancada da Bala"
quer armar a população, fazendo
uma ofensiva contra o Estatuto do

partir de pedido formulado pelo Ministério Público do Paraná,
a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Paranaguá, no
Litoral do estado, decretou a
indisponibilidade de bens de
20 pessoas, físicas e jurídicas,
envolvidas em possíveis fraudes na licitação para a concessão do transporte coletivo do
município. O montante bloqueado foi de R$ 13 milhões.
A decisão, em caráter liminar,
atende ação civil pública proposta pelos núcleos do Litoral
e de Guarapuava do Grupo
Especializado na Proteção ao
Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) do MPPR.
A ação é desdobramento
da Operação Riquixá, iniciada em Guarapuava, que investiga em cinco municípios
paranaenses (além de outros
de São Paulo, Santa Catarina e

Desarmamento em vigor no Brasil
desde 22 de Dezembro de 2003. Todavia, recente pesquisa nacional, é
contra essa decisão. A ONU, através
de estudos, aponta uma relação entre
a quantidade de armas em circulação
e um incremento da violência. Recentemente em Itapecerica da Serra,
na Grande São Paulo, um soldado da
PM foi baleado e morto por três assaltantes após reagir a um assalto, sacando a sua pistola. Apesar de ser um
profissional experiente, a reação dele
foi a pior possível, demonstrando que
a arma nem sempre inibe o bandido.
Há muitos casos dessa natureza espalhados por aí. Mesmo assim, a Bancada da Bala quer armar a população,
evidentemente defendendo os interesses das indústrias produtoras de
armas. No relatório apresentado em
outubro passado pelo deputado Lucídio Carvalho (PMDB-MG), relator da referida bancada defendeu na
Câmara que a população precisa se
armar para evitar que as pessoas não
fiquem "Reféns dos Delinqüentes". O
assunto está pronto a ir ao plenário
e ser discutido e votado pelos Congressistas. No entanto, não existem
nenhum estudo científico em que o
aumento do número de armas e queda no números de assaltos. Existem
alguns estudos onde provam que o
Estatuto do Desarmamento é responsável por salvar mais de 160 mil vidas
desde a sua criação em 2003. Qual a
sua opinião sobre esse assunto?
Espondilite Anquilosante
Também chamada de Síndrome
de Marie-Strümpell ou Síndrome
de Bechterew, a Espondilite Anquilosante (EA) é uma doença inflamatória crônica que acomete preferencialmente as articulações da coluna,
as articulações sacroilíacas, quadril,
joelhos e ombros e em menor frequência, as articulações periféricas
estruturais extra-articulares. Causas
- Causas desconhecidas. Acredita-se que a doença possa ser de origem
genética ou ambiental. As de origem
genética estaria ligado ao marcador
HLA - B 27 presente em m90 a 95%
das pessoas com espondilite. Portan-

ENTRELINHAS

Distrito Federal) organizações
criminosas que fraudavam licitações do transporte coletivo.
Em agosto de 2017, os agentes
envolvidos no esquema em Paranaguá já haviam sido denunciados criminalmente pelos
mesmos fatos.
Improbidade – Na ação
civil pública, o MPPR requer
a responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa do ex-prefeito de
Paranaguá (gestões 2005-2008
e 2009-2012), do ex-secretário
municipal de Assuntos Jurídicos e de advogados e empresários ligados ao grupo empresarial vencedor da licitação.
Além disso, a Promotoria de
Justiça também requer a anulação da Concorrência Pública
nº 005/2007 e a realização de
novo procedimento licitatório
para a concessão dos serviços
de transporte coletivo.
Comunicação MP/PR

to, há uma tendência familiar. Entre
os fatores ambientais, destaque para
as infecções intestinais por Klebsiella
sp. É mais comum na raça caucasóide, no homem 4 a 5 x maior que na
mulher e não tem cura. Não se transmite pelo contágio ou pela transfusão. Não é comum nem na raça
negra e nem na japonesa. O diagnóstico e tratamento precoce contribuem e muito para uma boa evolução da doença. É uma doença de 2ª /
3ª idade, mas poderá ser encontrada
também em crianças. Sintomas -Por
ser uma doença sistêmica poderá
atingir outros órgãos: dor lombar,
predominantemente noturna, artrite periférica, cervicalgia, costalgia,
dorsalgia, nefropatia, pneumopatia
apical, psoríase, colite ulcerativa, fibrose pulmonar, bloqueio átrio-ventricular, uveíte, expansão do tórax,
etc. Diagnóstico - Exame clínico,
Rx de coluna que mostra alterações
espinais características. Dor lombar
por mais de três meses que melhora
com exercícios e piora com repouso
é altamente sugestivo de Espondilite
Anquilosante. Tratamento - Fisioterapia para minimizar a dor e as
deformidades posturais, exercícios
físicos. Pela grande inflamação poderá ocorrer um depósito de tecido
fibroso, fusão das vértebras ( (anquilose ). Dependendo da anquilose e
do trabalho do paciente, costuma-se
fazer osteotomia, com melhora do
quadro. Medicamentos - Analgésicos e antiinflamatórios não esteróides, relaxantes musculares. Evitar
corticóides pois em geral o paciente
apresenta osteoporose. A sulfasalazina foi muito usada e eficaz para
retardar a evolução da doença. Hoje,
é pouco usada. Evitar a obesidade e
o fumo. Estuda-se vacina contra a
doença. Prognóstico - Doença incapacitante, apenas 25% evolui para
anquilose (fusão das vértebras ), dificultando os movimentos. A doença
poderá alterar a qualidade de vida e a
sexualidade. Depressão, morte súbita C1-C2, postura correta, colchões
sem ondulações, não automedicar,
evitar carregar pesos, apoio médico e
familiar são imprescindíveis.

***Álcool danifica o DNA e aumenta o risco de câncer.***Exercício físico é melhor que remédio para
tratar perdas cognitivas (pensamento, memória,linguagem,percepção,conhecimento,raciocínio,etc.).***E o
Palmeiras continua contratando e emprestando jogadores. Maneira estranha de administrar um clube. Até
parece uma manobra já abordada ulteriormente nesta coluna***Pesquisas mostram que o tomate e a maçã
podem retardar o envelhecimento dos pulmões.***Na Argélia, mulheres são abandonadas pelos maridos
depois de submeterem a mastectomia (retirada dos seios). ***" Eu posso não ter experiência de governar
como eles governam com estagnação, desigualdade e desemprego, agora governar gerando empregos,
distribuição de rendas, tirando 24 milhões da pobreza e 31 milhões elevados à classe média, eu sei muito
bem fazer."(Dilma Rousseff, primeira mulher presidente do Brasil, deposta em seu segundo mandato por
um golpe da direita pelos neoliberais liderado por Michel Temer, atual presidente).
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FALA PREFEITO

“Floraí se prepara para o futuro com obras
de infraestrutura e geração de empregos”,
destaca o prefeito Fausto Herradon
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Município vai zerar o déficit de moradias com a construção de 170
novas casas. Prefeito Fausto Herradon comemora as conquistas.

D

ando sequência à
série de entrevistas
com prefeitos da região, a reportagem do Jornal
Noroeste esteve esta semana com o prefeito de Floraí,
Fausto Herradon.
Cumprindo o primeiro
ano de seu segundo mandato,
ele pontuou aspectos relevantes da administração pública
com ênfase nos investimentos a serem efetuados nos
próximos anos em seu município.
“Pensando na geração de
empregos para nossa população, trouxemos mais indústrias ligadas ao ramo da
confecção, já que temos essa
vocação. Uma delas já se instalou, gerando 15 empregos
diretos e a outra em breve se
estabelecerá em Floraí. Quem
ganha é a população que vê o
crescimento de sua cidade e
oportunidade da criação de
novos postos de trabalho”,
ressaltou o prefeito Fausto. A
cidade tem também no agronegócio parte da sustentação
da economia local. O município é um grande produtor
de grãos com cerca de 10.500
hectares plantados milho e a
mesma quantidade para soja.
INVESTIMENTOS
O gestor destacou os investimentos que estão sendo
feitos no Parque Industrial
da cidade. “Vamos duplicar a
entrada da cidade, melhorando tanto a logística quanto o
impacto visual, criando uma
atmosfera desenvolvimentista. O asfaltamento da área
industrial e a construção de
uma rotatória são partes integrantes deste projeto. Teremos uma ciclovia ligando a
cidade ao Pesqueiro (Fagan)
Este é nosso foco e assim vamos trabalhar. Ânimo e fé em
Deus não nos faltam”, salientou.
Um barracão, custeado
pelo município para fins industriais será construído. Os

Fotos: José Antônio Costa

“Motivos não
faltam para
celebrar as
conquistas”,
destacou o
prefeito de Floraí
Fausto Herradon

investimentos remontam cerca de R$300mil. “os polos de
costura são nosso forte. Levaremos eles para lá e atrairemos outros que porventura
aqui possam se instalar”, frisou Herradon.
Entusiasta, o gestor disse
que apesar de crença de eventual acomodação em prefeitos
que exercem o segundo mandato, ressaltou que se sente
extremamente motivado e

que este primeiro ano de seu
segundo mandato foi excelente: “sempre busquei mostrar
que dá para melhorar sempre.
Quando você ama sua cidade, não existem barreiras intransponíveis. Fomos sempre
muito abençoados e este ano
que se passou foi melhor que
os quatro anteriores”, relatou.
MODERNO
ESPORTIVO

CENTRO

Recentemente o município inaugurou um moderno
Centro Esportivo, referência para toda a região. São
obras e conquistas nas mais
diversas áreas. “Vamos começar a construir 170 casas
populares, zerando o déficit
de moradias no município. A
Casa da Cultura será reinaugurada. Também teremos um
Parque Ecológico, dentro de
cinco meses. Vamos inaugu-

rar uma nova Escola. Motivos não faltam para celebrar
as conquistas”, disse radiante
o prefeito Fausto Herradon.
Serão em torno de 15
obras em andamento somente neste ano de 2018 em Floraí.
Apesar de ser do PSDB,
Fausto disse que não é partidário e que as portas do município estão abertas para os
que quiserem ajudar Floraí.

Recentemente inaugurado, o Centro Esportivo Jean Peres Carrilho Granzoti foi muito comemorado pela população floraiense

“Os deputados federais Ricardo Barros, Luciano Ducci
e Luis Nishimori sempre nos
ajudaram e agora, em ano
eleitoral, será nossa vez de
honrar todo o apoio a nós
dispensado. No âmbito estadual, o deputado Evandro
Júnior tem sido grande parceiro de Floraí, assim como
nossa vice-governadora Cida
Borghetti. Temos um governador municipalista (Beto
Richa) que tem atendido as
demandas nas várias regiões
do Paraná”, salientou o prefeito.
Ele acredita na retomada do crescimento do setor
de confecções e diz que tem
percorrido a região em busca de novas alternativas de
geração de emprego e renda:
“estas duas novas empresas
que estão se instalando são
frutos dessas visitas que fizemos. São empresas de facção
e lavanderia que diretamente
vão gerar 50 empregos diretos e outros que se constroem
na esteira da cadeia produtiva”, ponderou Herradon.
Uma dessas empresas já
se instalou no barracão polo
do município, o que criou
um clima positivo junto à
comunidade floraiense. A
divulgação do potencial do
município e a insistência do
gestor em realizar as visitas
ajudaram a convencer os investidores da viabilidade em
se instalar em Floraí.
A geração de empregos,
com a criação destes postos de trabalho e a construção das 170 novas moradias
equacionam dois problemas
interligados: “vemos cidades que tem moradia e não
disponibilizam emprego ou
vice-versa. Pensamos além,
buscando resolver estas importantes demandas. Os investimentos na área industrial ajudam na formação
deste importante tripé”, finalizou o prefeito de Floraí,
Fausto Herradon.

Floraí formaliza a instalação do Conselho
Municipal de Segurança - CONSEG

N

a noite desta segunda-feira (08), nas
dependências
da
Câmara Municipal de Floraí,
reuniram-se a sociedade civil
organizada, administradores municipais na pessoa do
prefeito Fausto Herradon, do
presidente da Câmara Municipal, Marcio Leandro Mendes, onde na oportunidade
aconteceu o início do CONSEG de Floraí, com a posse
do Presidente Dr. Pedro Vicentini, com a consequente
entrega da Carta Constitutiva
pelo Coronel Nerino M. de
Brito, Coordenador Estadual
dos CONSEG’s, com o apoio
total da CONSEG de Nova
Esperança na pessoa de seu
presidente Júlio Cesar Carlos.
A também presença do
Dr. Leandro Farnese Teixeira,

Delegado de Polícia de Nova
Esperança, Comarca de Floraí, do Capitão Ricardo Cezar Grau, respondendo pelo
comando da 3ª Companhia
da Polícia Militar de Nova
Esperança, do sargento Jair
de Almeida Rodrigues, representando a Polícia Militar de
Floraí, Major Ademar Carlos
Paschoal, Comandante do
Batalhão da Polícia Militar
da região de Paranavaí, do
vereador do município de
Floraí, Michel Marcos, comunidade e membros a serem
empossados.
O prefeito Fausto falou
que esse conselho será de
grande importância aos munícipes, pois será um elo de
ligação entre comunidade,
Polícia Civil e Militar, tendo
como objetivo a qualidade de

vida de nossa gente, dentro
do aspecto de segurança pública. Fausto ainda parabenizou os membros e presidente
que ora tomaram posse, desejando sucessos na caminhada
e colocando-se a disposição
na qualidade de prefeito e
também como cidadão.
Membros do Conselho Comunitário de Segurança de
Floraí empossados:
Presidente: Pedro Francisco
Vicentin;
Vice – Presidente: Jorge Valencio;
1º Secretário: Marcelo Damião;
1 º Tesoureiro: Paulo Caio
Contin;
2 º Tesoureiro: José Aparecido Perles.

Membros do conselho Fiscal:
Valdir Priuli;
Caetano José Rossi;
Aparecido Ruiz.
Membros do Conselho Deliberativo:
Luiz Antonio Genoves;
Ivo Francisco da Silva;
Paulo Yoshihiro Miyamoto.
Membros do Conselho de

ética e disciplina:
Marcos Túlio Cremonezze
Gimenez;
Clotilde Alecio;
Ligia Zuleica Martelo Maranho.
Obejtivos do Conseg na
comunidade:
• Integrar a comunidade
com as autoridades policiais,
com as ações que resultem
na melhoria da qualidade de

vida da população;
• A comunidade propor às
autoridades as definições de
prioridade na Segurança Pública na sua região;
• Articular a comunidade
visando a prevenção e a solução de problemas ambientais
e Sociais;
• Fazer com que a comunidade interaja com as unidades policiais tendo em vista a
resolução de seus problemas
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DINHEIRO PÚBLICO

Prefeitura de Uniflor é campeã em gastos
com diárias dentre os municípios da região
O levantamento teve como base os municípios que compõem o Foro Regional
de Nova Esperança. Em face disso, a Vereadora Irene Alencar Nunes
protocolou pedido de investigação na terça-feira (09) no Ministério Público.
“Urge apurar esta ocorrência de gastos excessivos do dinheiro público”, disse.
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

M

uito embora seja o menor dentre os que compõem o Foro Regional
de Nova Esperança, Uniflor superou os demais municípios nos gastos com diárias e passagens.
Os gastos com diárias no
ano de 2017 somam a quantia de
R$70.615,00. Governo Municipal,
Departamentos de Administração,
Finanças, Viação, Obras e Serviços
Urbanos, Assistência Social, Educação e Esporte, Saúde, Licitações
e Meio Ambiente, juntos, foram
responsáveis pela composição deste montante.
Segundo dados do IBGE, a cidade tem população estimada em
2.614 habitantes, sendo a menos

sui 28.084 habitantes, ou seja, uma
população quase 11 vezes superior
à de Uniflor.
“Neste ato de entrega dos documentos, peço que o Ministério
Público, órgão de investigação e
controle, vá a fundo nesta questão,
pois como se trata de dinheiro público, quem paga a conta é a população”, frisou a Vereadora.
Irene critica o que chama de
forma pouco didática do Portal da
Transparência de Uniflor. “As informações são complexas e não são
postadas diariamente. O cidadão
comum não consegue entender os
dados lançados. O valor das diárias
é excessivo, escandaloso, imoral e,
infelizmente, virou motivo de chacota e revolta na cidade”, frisou.
“Para ter acesso a esses dados
completos, tive que ligar na Prefeitura, na última semana de dezem-

“Segundo dados do IBGE, a
cidade tem população estimada em
2.614 habitantes, sendo a menos
populosa da região, mas com
gastos inversamente proporcionais
comparativamente às demais”.
populosa, mas com gastos inversamente proporcionais. Além das
diárias, a Prefeitura Municipal de
Uniflor gastou mais R$17.313,44
com passagens, que juntos, somam
R$87.928,44.
Os valores, segundo levantamento feito pela reportagem, são
superiores ao gasto realizado por
Nova Esperança, cidade que pos-

José Antônio Costa

Segundo o Portal da Transparência, os gastos com diárias e passagens da Prefeitura de Uniflor no ano de 2017 somam juntos
R$87.928,44

e o Portal também precisa ser alimentado diariamente”, relato este
que está inserido no documento
protocolado pela Vereadora junto
ao Ministério Público.

Os números compreendem o
período de 01 de janeiro, sendo
finalizados em 31 de dezembro de
2017 do respectivo exercício contábil.
Hauney C. Malacrida

bro e exigir que eles alimentassem
o Portal, pois ali só estavam lançadas as diárias até o início de outubro. Como fiscalizadora do Município, tive dificuldades em acessar
as informações do Portal da Transparência de Uniflor. O Portal precisa ser reformulado, para que todos,
principalmente o cidadão comum,
consiga acesso fácil às informações
Alex Fernandes França

A vereadora Irene de Alencar Nunes, que esteve esta semana
na redação do JN, procurou o Ministério Público onde protocolou requerimento acerca dos gastos com diárias e passagens
na Prefeitura de Uniflor, que juntos somam R$87.928,44. “Embora seja o menor município, Uniflor gastou em diárias mais
que as demais cidades da nossa região. Supostos abusos merecem ser investigados”, enfatizou.

Um requerimento foi protocolado junto ao Ministério Público
pedindo que se apure eventual abuso na concessão das diárias
na Prefeitura de Uniflor

Parte do teor do requerimento
encaminhado ao Ministério Público:
“Em consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de
Uniflor, verifiquei que já no primeiro
ano de mandato do Prefeito Alan Rogério Petenazzi, os gastos com diárias
em 2017 foram de R$ 70.615,00, assim distribuídas: Governo Municipal
- R$ 40.362,40; Departamento de Administração - R$ 11.085,00; Departamento de Finanças - R$ 2.123,80;
Departamento de Obras Viação e
Serviços Urbanos - R$ 4.023,20; Departamento de Assistência Social - R$

6.888,00; Departamento de Educação
e Esporte - R$ 401,80; Departamento de Saúde - R$ 3. 544,40; Departamento de Licitações - R$ 918,40 e
Departamento do Meio Ambiente
- R$ 1.268,00.Além das diárias, a Prefeitura Municipal de Uniflor gastou
mais R$ 17.313,44 com passagens.
Para ter acesso a esses dados completos, tive que ligar na Prefeitura, na
última semana de dezembro e exigir
que eles alimentassem o Portal, pois
ali só estavam lançadas as diárias até

o início de outubro. Como fiscalizadora do Município, tive dificuldades
em acessar as informações do Portal da Transparência de Uniflor. O
Portal precisa ser reformulado, para
que todos, principalmente o cidadão
comum, consiga acesso fácil às informações e o Portal também precisa
ser alimentado diariamente”, relato
este que está inserido no documento
protocolado pela Vereadora Irene de
Alencar Nunes junto ao Ministério
Público.
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ARTIGO

Educação e
organização
financeira, uma
ferramenta para a vida
Por: José Francisco Lima Junior*

Hoje vamos falar um pouco sobre dinheiro, especificamente sobre a forma como cuidamos do nosso dinheiro.
Começo esse texto fazendo uma pergunta ao amigo
leitor: “Como vai suas finanças pessoais? “ Pergunta meio
indigesta, não é? Complicada de responder.
Em minha formação, estudei sobre a Educação Financeira, sobre a forma como somos lançados ao mercado de
trabalho, condicionados a arrumar um emprego e trabalhar para ganhar o sustento. Pouco sabemos sobre o dinheiro ou como investi-lo, faze-lo trabalhar a nosso favor.
Imersos em um ciclo vicioso, trabalhamos a vida toda
para pagar contas. Porém só conseguimos romper com
este ciclo com organização e planejamento de nossas finanças pessoais.
Ganhar dinheiro é bom, muito bom, mas saber administra-lo é melhor ainda. Uns dirão que para isso é preciso
ter muito dinheiro, para não precisar se preocupar com
as contas do dia a dia; dirão outros, na mesma voz dos
primeiros, que para isso é preciso ter formação superior,
bom estudo e berço de ouro.
Digo a vocês o mesmo que costumo dizer aos meus
alunos, "para administrar o nosso dinheiro é preciso apenas ter organização e disciplina." Sim, pura e simples organização e disciplina. Sabermos exatamente para onde nosso dinheiro está indo, com o que estou gastando, quanto
estou gastando, quanto me sobra, se é que sobra algo final
do mês.
Para ter visibilidade de seu orçamento, comece colocando todos seus gastos mensais no papel, dos maiores aos
menores, tudo aquilo que você gasta ou paga, sem deixar
nada de fora, por menor que seja. Desta forma você terá
como saber exatamente para onde está indo seu dinheiro
e começar a trabalhar para reduzir gastos desnecessários e
tentar economizar.
Gastar mais do que se ganha sempre é o pavio que
acende a bomba. Inevitavelmente a conta não fechará e
você ficará devendo. Logo, é preciso se organizar. Diante
de uma situação crítica, procure um profissional especializado para orienta-lo na busca de mecanismos para sair
das dívidas.
Através de um bom planejamento, é possível reverter,
ao longo do tempo, uma situação de endividamento em
economia e poupança, basta ter organização e disciplina
com suas finanças pessoais. A receita é simples, a chave
para o sucesso está em planejar e cumprir adequadamente
o proposto.
Não há caminhos demasiadamente grandes, nem espaços que não possam ser percorridos, o impossível é pura
e simplesmente medido pela força de vontade, alguns há
têm, outros não. Dificuldades são desafios disfarçados.
Sucesso e paz a todos, fraternal abraço.
* José Francisco Lima Junior é Professor
e Coordenador do Curso Técnico
subsequente do Colégio Estadual São
Vicente de Paula EFMNPR, formado
em Administração de empresas com
complementação Pedagógica, Especialista
em Finanças, especialista em Educação
Especial e Acadêmico de Direito.
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Sicredi abre
inscrição para
curso gratuito
de informática

O

programa
Centro
de Informática da
Sicredi União está
com inscrições abertas para
o curso gratuito de informática básica. A iniciativa
é voltada para associados e
seus familiares, mas também
pode ser estendido para a comunidade. Até fevereiro, interessados devem entrar em
contato com as agências que
ficam nos sete municípios
que integram o programa Alto Paraná, Paranavaí, Nova
Esperança, Floraí, Terra Boa,
São Lourenço (distrito de
Cianorte) e Graciosa (distrito de Paranavaí).
A capacitação tem duração de quatro meses e, neste
primeiro semestre, será realizada de março a junho, com
duas aulas por semana. Por
atender todas as faixas etárias
- desde crianças a partir de
oito anos até a terceira idade,
a instrutora de São Lourenço,
Adriana Plautz, explica que

as turmas são organizadas de
acordo com o perfil dos alunos para facilitar o processo
de aprendizado.
“Nas aulas, os participantes aprendem a utilizar os
principais programas do pacote Office, como Word, Excel e Power Point, e a navegar
na internet. Nesse processo
ensino desde digitação até a
formatação de documentos
e, inclusive, a acessar as operações online da instituição
financeira cooperativa”, destaca Adriana.
Lançado em 2013, o programa já formou mais de 500
pessoas e, somente ano passado, 190 alunos receberam o
certificado. O objetivo da Sicredi União, com a iniciativa,
é levar conhecimento a quem
não tem acesso, promovendo
a inclusão digital e, por consequência, facilitando o dia a
dia das pessoas.
Textual Comunicação

• NOVA FUNCIONALIDADE ÀS CAIXINHAS LONGA VIDA
As caixinhas longa vida descartadas ganharam nova funcionalidade no Viveiro
Municipal, nelas são cultivadas mudas de
plantas que são distribuídas gratuitamente à
comunidade; a única contrapartida é entregar mais embalagens usadas para produção
de novas espécies que posteriormente irão
“florir e dar frutos” à nossa cidade. De cara
nova, o local tem produzido mudas a todo
vapor. A meta é cultivar 33 mil mudas de
flores, plantas ornamentais e árvores frutíferas, nativas e exóticas por ano, que serão
replantadas nos canteiros, praças e residências.
"As flores enfeitarão pontos da nossa cidade e as árvores frutíferas, dentro de um
projeto de “Pomar nos Quintais”, serão replantadas em residências, tornando-se alimento para as crianças e população", frisou
o prefeito Moacir Olivatti.
• QUER AJUDAR?
Gostou do projeto que está acontecendo no Viveiro Municipal e quer colaborar?
Você pode doar as embalagens longa vida
sem utilidade nos pontos de coleta: escolas
municipais, prefeitura e no viveiro. Quem
realiza a doação de um montante, entre 10 a
mais caixinhas pode levar uma muda de flor
ou arbusto para casa, para isso é necessário
que a entrega seja feita no Viveiro Municipal.
O projeto “Pomar nos Quintais” ainda
está em fase de estudos e desenvolvimento, mas a ideia é realizar a doação de mudas
de pequenas espécies frutíferas para plantio nos quintais dos bairros, garantindo às
crianças uma fonte alternativa e saudável de
alimentação.
As mudinhas dessas espécies já começaram a ser plantadas nas embalagens longa
vida, e, dentro de mais alguns meses estarão
prontas para serem replantadas nos quintais.
Quem faz uma cidade melhor somos todos
nós! Então se você tiver interesse em colaborar, pode ser através da doação de sementes,
mudas ou até mesmo do seu precioso tempo.

ARTIGO

Leite de vaca é
recomendado para
bebês menores de 1 ano?
Dra. Leda Mara Chiaradia Gagliardi

A nutrição de um bebê é de grande importância,
principalmente quando se trata do primeiro ano de vida
da criança, sendo este um tema muito debatido por diversas associações médicas. Esta preocupação não é para
menos: em nenhum outro momento da vida do ser humano ocorre um ganho de peso, um crescimento na estatura, e um desenvolvimento de forma tão intensa. Por
isso a atenção para esta fase pode e deve ser redobrada.
Nesta etapa da vida da criança, o leite chega a representar de 35 a 100% da ingestão total de alimentos, dependendo da idade do bebê. Assim, a escolha por um
leite adequado que será oferecido é fundamental. Dentre
as possibilidades temos: o leite materno (a melhor opção) ou caso a mãe não consiga amamentar a criança,
o indicado são fórmulas lácteas infantis (sempre recomendadas por um pediatra). Porém, podemos perceber
um crescimento das mães que oferecem o leite de vaca
integral para seus filhos, por falta de conhecimento ou
até mesmo por achar que este vai suprir todas as necessidades da criança. Mas não é bem assim...
Sem dúvidas, o leite materno preenche todas as necessidades nutricionais do bebê. Ele não é apenas uma
fonte de nutrientes especificamente adaptada à capacidade metabólica, como também uma substância de grande
complexidade biológica, ativamente protetora de infecções e alergias. Na impossibilidade do uso do leite materno, surgem várias questões e ressalvas sobre a adequação
do leite de vaca integral na dieta da criança.
No Brasil, o leite de vaca acaba sendo a principal alternativa para as mães que não podem amamentar seus
filhos. Esta realidade existe principalmente em populações com um poder econômico reduzido, visto o menor custo deste produto frente às fórmulas infantis, por
exemplo. Entretanto, quando se trata da oferta do leite de
vaca para nossas crianças, não podemos deixar de lado
os cuidados a serem tomados.
A proteína do leite de vaca tem uma estrutura muito
grande e complexa, seu consumo por crianças menores
de 1 ano está associado ao aparecimento da anemia ferropriva (anemia por deficiência de ferro), que a longo
prazo, contribui para o aparecimento de hipertensão.
Além do baixo teor, o ferro do leite de vaca não é bem
absorvido pelo organismo do bebê. Outro fator agravante que contribui o aumento do risco de deficiência de ferro e anemia no 1 ano de vida é o fato de que o consumo
de leite de vaca está associado à perda de sangue pelas
fezes de uma maneira despercebida pelas mães e cuidadores; isso ocorre pelo fato do trato gastrointestinal ficar
sobrecarregado e não estar totalmente desenvolvido para
o recebimento deste alimento.
Ainda em virtude de um trato gastrointestinal não
totalmente desenvolvido, o consumo de leite de vaca
por crianças com menos de 12 meses têm sido relacionado como um fator predisponente no aparecimento
da alergia a proteína do leite de vaca, uma condição que
afeta 0,4% a 7,5% das crianças de 0 a 2 anos de idade.
Além disso, a exposição precoce da criança ao leite de
vaca, aumenta o risco não somente de reações adversas
a este leite, como também de alergias a outros alimentos
futuramente, além de poder resultar em futuros adultos
obesos.
Outro risco associado a sua ingestão é o de desenvolver uma sobrecarga renal com elevação de sódio no
sangue. Apesar das funções metabólicas e excretoras do
bebê; o indicado para uma margem de segurança continua sendo maior quando o alimento é o leite materno ou
alguma fórmula modificada.
Existe ainda o risco de deficiência de cobre, zinco, vitamina A, C, E e ácido fólico, além de gorduras essenciais
(ômega 3 e ômega 6) principalmente quando se utiliza o
leite de vaca muito diluído, pratica esta comumente observada. Deficiência de algumas vitaminas pode ser ainda agravada pelo processamento térmico do leite.
Dada as evidências, não se recomenda a utilização do
leite de vaca integral na alimentação da criança durante o primeiro ano de vida. Na ausência do aleitamento
materno, procure a fórmula infantil mais adequada, em
parceria com o pediatra de sua confiança.

Dra. Leda Mara Chiaradia Gagliardi
Médica Pediatra
CRM-PR 33.147 / RQE 18.190
Atendimento na:

Rua Lord Lovat, 681 - Nova Esperança
Telefone: 3252-3099 / 99834-1614
www.dimartini.com.br
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PARANÁ

Vara Plenário do Tribunal do Júri
de Alto Paraná

Edital Nº 001/2018

O(A) Doutor(a) Rita Lucimeire
Machado
Paraná, em cumprimento ao disposto no Prestes, MM. Juiz(a) de Direito da Vara Plenário do Tribunal do Júri de Alto
artigo 426 do Código de Processo
Penal,

FAZ SABER

Ao público em geral e a
quem interessar possa que, em face das
de autoridades, repartições públicas
manifestações
e outras entidades locais, foram alistados, espontâneas e indicações recebidas
2018, os cidadãos adiante relacionados.
em caráter DEFINITIVO, para o
ano de
para servirem como JURADOS deste Tribunal, durante
forma e sob as penas da lei.
o citado exercício, na
1.ADRIANE FERRAREZI FERNANDES
2.ADRIANO CARLOS DE SOUZA
3.ADRIANO LUIZ ORTIZ

—

—

MECANICO

Comerciante atacadista

4.ADVALDO BARBOSA DELGADO FILHO

ESTUDANTE
5.ALESSANDRA ALCANTARA STAVNY
- estudante
—

6.ALINE TREVIZAN ALSSUFE
7.AMANDA ORTIZ GARDIM

8.ANA CAROLINA DE OLIVEIRA
TORRES
9.ANA PAULA ALVES MALAQUIAS
AZEVEDO

PROFESSORA

—

10.ANDREIADOS SANTOS BALESTRE
11.ANDRESSA APARECIDA FATOBENI

Auxiliar de cartório

—

12.ÃNGELA CRISTINA FERREIRA
DA SILVA
13.ANGELA MARIA WIGGERS WARMLING

14.BRUNA DA SILVA DUARTE
15.BRUNA PAULA DA SILVA COMERCIÁRIA
16.BRUNO CESAR ALCANTARA MARCENEIRO
—

17.CARLA DA SILVA MOLINA
PORTILHO
18.CELIA REGINA FIATS

-

VENDEDORA

19.CIRCE ELIANE DE MEIRA vendedora varejista

20.CLAUDINEIA BIONDO FRANCISCO

21.CLEBIO GIROLDO ROELA DA SILVA
- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

22.CLEITON DE SOUZA AGUIAR

23.CLEU$A VIEIRA SANTOS GUIMARÃES
24.CRISTINA HAYASHI MENEGON
- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
25.DANIELA PEDRUZZI GALBIATI
- PROFESSORA
26.DANILO FERNANDO DE MORAES
BELARMINO MAIA

27.DAVID

FRANÇA JUNIOR EMPRESÁRIO
28.DENIS ANTONELI - Comerciante
varejista
—

29.DIEGO GIROLDO FRANÇA

—

EMPRESÁRIO

30.EDILSON RAMOS DE MATTOS
31.ELIS REGINA FERREIRA
32.ELTON LUIZ PI'ITA - COMERCIANTE
33.EMANUELAVEDANA DE OLIVEIRA
34.EMERSON NASCIMENTO PEREIRA
35.EMILY MAIARA DA SILVA

36.ERIC SHOITI YUKI

ESTUDANTE

-

agricultor

-

37.ERIKA MATZKEIT OLIVEIRA - PERSONAL STYLIST
38.FABIANA PAULA DOS SANTOS

39.FABIANO FRASSON GARCIA BARRIENTOS Comerciante varejista
—

40.FABIO LENO DE SOUZA CARDOSO - AGENTE DE CADEIA
41 .FABIO LUIZ FERNANDES

42.FABRICIO PERES PRESTES - ESTUDANTE
43.FELIPE MULATI'I DE AZEVEDO - AGENTE OPERACIONAL
44.FELLYPE MARCONI

Lavador de automóveis

—

45.FLAVIA DE OLIVEIRA RIBEIRO

ESTUDANTE

—

46.FLAVIO NOSLEI TOSTI Empresário
—

47.GERALDO JESUS EVANGELISTA
48.GUILHERME FERNANDO BRUN
49.HELIA RIBEIRO MARCONI - Comerciante varejista
50.IGOR DANILO DOS SANTOS TORRES
51 .IGOR NAKADA GARDIN

-

AUTONOMO

CONTADOR

—

52.ISABELA DE TADEU SOUZA - PROFESSORA
53.IVONE DE JESUS ANASTACIO - PROFESSORA
54,JOÃO REINALDO CLASEN INDUSTRIAL
—

55,JOÃO VICTOR FLOTE - EMPRESÁRIO
56.JOBERSON FRANCISCO DO NASCIMENTO Destopador (madeira)
—

57.JOSIANE VERISSIMO
58.JULIO EDSON FRONZA
59.KATIUCIA NEVES DOS SANTOS

Trabalhadora Rural

—

60.KAUANNY TAVARES DA SILVA
61 .LARISSA JOINHAS FRANKLIN

62.LARISSA MANOELA DA SILVA
63,LETÍCIA NATIELI MOZER ESTUDANTE
—

64.LETICIA RUBIO DA CRUZ COMERCIARIA
—

65.LUCINEIA DOS SANTOS OLIVEIRA
66.LUIZ FELIPE MARQUES
67.LUSINEIA ANTONELLI - Recepcionista secretária
68.MAIARA GOUVEIA CANDIDO

69.MARCELO MOREIRA Professor
—

70.MARCOS JOSE ERENO - MARCENEIRO
71.MARIA RITA DE SOUZA BERLIM
72.MARILIA MOREIRA

73.MARINEZ LOPES CARVALHO
74.MARIO APARECIDO ALSSUFE
75.MARLEYTEREZINHA PALTANIN

—

PROFESSORA

76.MARLI TERESINHA KNAPIK DE MIRANDA
77.MILTON SEICHAS

—

PROFESSORA

—

DESIGNER DE MÓVEIS

78.MIRIAN RODRIGUES DE SOUZA

—

ESTUDANTE

79.MURILLO HENRIQUE DE ARAUJO PITI'A -

Comerciante

80.NAIM FERNANDA DE BARROS
81.NATALÍCIA DOS SANTOS NERIS
82.NATANI CAROLINE GARCIA BORGES FRONZA

83.NEDIR BATISTA DE ARAUJO PITTA
84.NILMAR TIAGO FERNANDES - EMPRESÁRIO
85.NILZA BATISTA DE ARAUJO

—

SECRETÁRIA

86.NUBIA APARECIDA PIMENTA DE SOUZA - PROFESSORA
87.PÃMELA FAVORETO - COMERCIÁRIA
B&PATRICIA CRISTINA NOGUEIRA TAVARES -

Gerente de vendas

BS.PATRICIA LOPES FERREIRA

90.PAULA FERNANDA ALBUQUERQUE FERREIRA DE MORAES

—

ESTUDANTE

.PEDRO HENRIQUE TAVARES SAMPAIO

91

92.POLIANAAPARECIDA NUNES
93.PRISCILA APARECIDA TSUGE - OPERADORA DE CAIXA
94.RAFAELA FERNANDA DOS SANTOS RIBEIRO
95.RAFAELA MOREIRA MAGALHÃES

—

SECRETÁRIA

96.RAFAEL FAVARETTO Comerciante varejista
—

97.RAIANE FERREIRA BERLIN
98.RAIZA TAVARES PEDROSO
99.RENAN FAVORETTO COMERCIANTE
—

100.RICARDO APARECIDO CARDIN - Auxiliar administrativo
101.ROBERTO BILHEGA RUBIO - PROFESSOR
102RODRIGO GARCIA VELASCO Balconista de açougue
—

103.RODRIGO STAIANOV GONÇALVES
104.ROGERIO ALVES MALAQUIAS
105.ROSANGELA ZUCHI ANDREO

-

Marceneiro
PROFESSORA

106.ROSELI BERTI ROSINI - FUNCIONÁRIAPUBLICA MUNICIPAL - CRECHE ANA NERY
107.SERGIO LUIZ CRIPA CONTADOR
—

108.SILVIA CRISTINA BISCOLA - COSTUREIRA

109.SIMONE APARECIDA DE CASTRO SILVA - SECRETARIA
110.SONIA ROSA PIRES
111.8USI MARA JULCA CLASEN
COMERCIANTE
—

112.SYLVIA CAROLINE ZERBATO
- AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

113.TATIANE CRISTINA DE

JESUS CIBOLDI

114.THAIS APARECIDA MULZA
115.THALIZ CRISTINA CIBOLDI

116.THIENY VIEIRA - Auiniar de
contabilidade
117.TIAGO CEZERO PAES
NUTRICIONISTA
118,VALDECIR TEIXEIRA CARLOS
- Corretor de imóveis
119.VANDERLEIFERREIRA DE MORAIS
ESTUDANTE
—

—

120.VANI MELO BERLIN

—

PROFESSORA

121.VILMA APARECIDA SENHORINI

—

122.VILMA MENEGON BANCÁRIA

PROFESSORA

—

123.VITOR MULA'ITI PIROTTA Comerciante varejista

124.WELLINGTON SILVA DE MORAIS
125.WESLEY APARECIDO DA SILVA

126.2ULEIDE BENTO BARBOSA PROFESSORA
E, para que não
se possa alegar ignorância, mandou expedir
o
do Estado e afixado no local
de costume do Fórum. Na forma dopresente EDITAL, a ser Publicado no Diario da Justiça
artigo 426, 52", do Código de Processo
transcrever os artigos 436 a 446:
Penal, passo a

5 20

A recusa injustificada
ao serviço do júri acarretará multa no valor
do juiz, de acordo com a
de
condição econômica do jurado. ' (NR)
437. Estão isentos do
serviço do júri:
! — o Presidente da
República e os Ministros de Estado;

1

(um) a 10 (dez) salários mínimos,
a critério

'Art.

II —

os Governadores e seus respectivos
Secretários;

lll — os membros do Congresso
Nacional, das Assembléias Legislativas
e das Câmaras Distrital e Municipais;
os Prefeitos Municipais;

lV —

V— os

Magistrados e membros do Ministério
Público e da Defensoria Pública;
os servidores do Poder Judiciário, do Ministério
Público e da Defensoria Pública;
as autoridades e os servidores da polícia da
e
segurança pública;
Vll/ — os militares em
serviço ativo,"
IX — os cidadãos maiores
de 70 (setenta) anos que requeiram
sua dispensa;
X — aqueles que o
requererem, demonstrando justo impedimento.'(NR)
“Art. 438. A
recusa ao serviço do júri fundada em
convicção religiosa, filosófica
serviço alternativo, sob pena de
suspensão dos direitos políticos, enquanto não ou política importará no dever de prestar
prestar o
Vl —

V/l

—

5 20 O juiz fixará o serviço alternativo
atendendo aos princípios da proporciona/idade
e da razoabilidade'
'Art. 439. O exercício efetivo
da
idoneidade moral e assegurará função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá
prisão especial, em caso de crime
presunção de
comum, até o julgamento
440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439
deste Código, preferência, em igualdade de
condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem
como nos
casos de promoção funcional ou remoção voluntária.' (NR)
“Art.

'Art.

(NR)

441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do
jurado sorteado que comparecer à sessão do júri?

“Art. 442, Ao jurado
que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes
de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários
mínimos, a critério do juiz, de
acordo com a sua condição econômica.' (NR)

'Art. 444.

O

jurado somente será dispensado por decisao motivada do juiz presidente,
consignada na ata dos

'Art, 445. O jurado, no exercício da
função ou a pretexto de exerce-la, será responsável criminalmente nos mesmos
termos em que o são os juízes togados.' (NR)
'Art. 446. Aos suplentes, quando
convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às
faltas e
escusas e a' equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.' (NR) dispensas,

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Alto Paraná, Estado do Paraná,
ao(s) 08 de Janeiro de 2018 Eu, Mauro
Barbosa Soares (Analista Judiciário), o digitei e subscrevi.

Rita Lucirigfrââçhado Prestes
Juiz(a) d Direito Presidente
—

CONTINUA NA PÁGINA 10
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Música, Cultura e Evangelização
para Nova Esperança e região
Hauney C. Malacrida

Marcio Agostinho Fotografias

Com o registro
feito pelas lentes do
fotógrafo Márcio
Agostinho o casal
Aline Briques e
Danilo Oliveira
confirmaram os
votos matrimoniais
em 21 de
dezembro de 2017.

#tônonoroeste

Filho do casal
Hariane Sellis/
Diego Campos
Silva, o pequeno
Thomaz
comemorou 3
aninhos e recebeu
no sábado, 06
amiguinhos e
familiares na
casa dos avós
Nicinha/ Ari.

#tônonoroeste

Os organizadores do evento estiveram esta semana na redação do Jornal Noroeste para a apresentação do Projeto

Q

ue a verdade seja
dita: só Tarde de
Louvor supera Tarde de Louvor! São 4 anos de
sucesso que o evento vem
trazendo ao seleto público
de Nova Esperança e Região
os maiores nomes da Música
Católica, tecendo a fio a Nobre Missão de Evangelizar.
O lançamento oficial da
Tarde de Louvor terá a data
anunciada por meio da Página do evento.
O Jornal Noroeste está
entre os apoiadores do evento, compromisso firmado na

manhã de quarta-feira (10),
oportunidade que os organizadores estiveram na sede do
periódico.
Vale lembrar que a Tarde
de Louvor teve início com a
Organização no Grupo Emunah em 2015 e os três primeiros anos foram especiais. "No
primeiro ano tivemos a presença marcante do cantor e
compositor Thiago Brado e o
nosso querido pregador Rogério Bueno", disseram.
No segundo ano a banda Resgatando Para Cristo
(RPC) sacudiu a galera con-

tando ainda com a presença
do Pregador Sidnei Telles
e para fechar com chave de
ouro um encontro inesquecível com o Cantor Diego
Fernandes; No terceiro ano
tivemos uma dupla extraordinária o Cantor e Pregador
Danilo Lopes da banda Cerimonya e o show do Ministério Gracielli.
A Tarde de Louvor com
seu modo de evangelizar
caiu no gosto de seu público
fiel, são diferentes gerações,
porém composta em sua
maioria por um público de

diferentes gerações que fazem questão de comparecer
em peso e agitar o Salão Paroquial de Nova Esperança.
E a 4º edição não poderia ser qualquer uma. De
forma incansável e com uma
imensa alegria a atual equipe
de organizadores da Tarde
de Louvor 2018 estão programando, novamente, os
maiores nomes da Música
Católica nacional e regional
que acontecerá no dia 11 de
março deste ano às 14horas
no Salão Paroquial. Aguardem!

RECICLANDO

ATITUDES
SEPARE SEU LIXO!

O que
separar
em casa?

Papéis:

Vidros:

Metais:

Use em casa um recipiente apenas para o Lixo Reciclável,
pode ser uma caixa de papelão ou sacos plásticos.

Plásticos:

ATENÇÃO!
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www.presidentecastelobranco.pr.gov.br

CasteloBranco
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L
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Nova Esperança aplica dinheiro
de repasse de multas para realizar
ações de segurança no trânsito

O

repasse de valores arrecadados pelo Detran
em multas de trânsito já começou a ser utilizado
para promover melhorias em
pontos críticos do município.
O objetivo é reduzir acidentes
e proporcionar mais segurança
aos pedestres.
Esse valor repassado pelo
Departamento de Trânsito ao
município é oriundo das multas e penalidades aplicadas aos
motoristas dentro do perímetro municipal. O recurso é específico para promover ações
de conscientização e segurança
no trânsito. Em Nova Esperança, o valor recebido já começou
a ser aplicado na execução de
travessias elevadas em pontos
críticos da cidade e com maior

fluxo de pedestres e veículos,
serão 4 no total. Além disso,
também serão instaladas lombadas redutoras de velocidade
em diversos bairros.
A Av. São José cruzamento
com a Av. Brasil também teve
uma reivindicação antiga atendida, a instalação de um semáforo para organizar melhor o
trânsito no local. Uma parcela
do repasse deverá ser utilizada
para promover uma campanha
de conscientização no trânsito
para pedestres e motoristas no
mês de maio – Maio Amarelo – movimento para chamar
a atenção da sociedade para o
alto índice de mortes e feridos
no trânsito em todo o mundo.

Novo conceito em
decoração para 2018

ASCOM / PMNE

Com que frequência
devemos ir ao médico?

T

Especialista alerta sobre os cuidados
com a saúde para diferentes perfis

odo mundo deveria saber que, quando apresentamos sintomas desagradáveis ou incapacitantes,
um médico deve ser consultado, já que só ele é capaz de dar
um diagnóstico e tratamento
exatos. O simples ato de ir ao
médico quando surge um sintoma pode prevenir e ainda
curar doenças.
Segundo a Dr. Aier Adriano
Costa, coordenador da equipe
médica do Docway, a grande
maioria da população não tem
o costume de cuidar da saúde.
“As pessoas têm o hábito de se
automedicar ou procurar uma
solução rápida para o problema com familiares, vizinhos e
até no Google. O que acontece,
é que isso pode acarretar um
problema sério posteriormente”, explica.
Ainda segundo o especialista, check ups são muito importantes, mas poucos são os que
mantêm este hábito. Tal acompanhamento é necessário para
avaliar como está o funcionamento do corpo do paciente
e, em caso de enfermidades,
tratá-las. "Algumas doenças são
insidiosas e só vêm apresentar
sintomas relevantes quando já
estão em estágio avançado. O
costume de consultar um médico não apenas quando se está

doente faz muito bem pra saúde e pra uma boa qualidade de
vida.", acrescenta.
Mas afinal de contas, você
sabe com que frequência deve
ir ao médico? Uma vez por
ano ou duas? Todo mês ou um
mês sim, outro não? A verdade é que cada idade exige uma
“frequência” diferente de idas
ao médico. Confira algumas dicas do Dr. Aier para diferentes
perfis:
CRIANÇAS: Após a saída
do hospital, caso esteja tudo
bem com o recém-nascido, a
primeira visita deve acontecer
entre no 15º dia de vida. Passado esse período, as consultas
devem ser feitas aos: 2, 4, 6, 9
e 12 meses no 1º ano de vida.
No 2º ano, o pediatra deve ser
consultado para o acompanhamento do bebê aos 15, 18, 21 e
24 meses. A partir daí, é necessário que se verifique o peso e
a estatura a cada 6 meses até o
5º ano de vida e depois anualmente entre 6 e 18 anos. Obviamente, se o paciente apresentar alguma doença de base ou
quaisquer alterações ao longo
deste acompanhamento, essa
periodicidade pode sofrer alterações.
GRÁVIDAS: Elas devem

procurar o médico assim que
tiverem o diagnóstico de gravidez ou mesmo na suspeita de,
para iniciar o acompanhamento da gestação. Até o sexto mês,
as visitas ao obstetra devem ser
mensais. Depois disso, podem
ocorrer de 15 em 15 dias, de
acordo com o decorrer da gestação. Caso a gestante venha a
sentir algo diferente, deve procurar imediatamente o médico.
ADULTOS: Devem realizar um check up com todos os
exames necessários uma vez ao
ano, caso não possuam nenhum
problema já diagnosticado de
saúde. Exames de audição e visão devem ser feitos a partir dos
40 anos, ou antes, caso existam
queixas pertinentes. Os exames
específicos, ginecológicos e
urológicos, por exemplo, como

mamografias, ultrassonografias
e consultas aos especialistas, devem ser realizadas na periodicidade recomendada por cada
especialidade de acordo com as
idades dos pacientes.
IDOSOS: Se estão saudáveis, podem seguir a mesma
recomendação dos adultos e ir
apenas uma vez por ano. Mas
se apresentam alguma doença,
devem ir ao médico com a frequência determinada por ele.
Para finalizar, o especialista
recomenda que as idas ao médico se tornem um hábito, para
evitar maiores problemas no futuro. “Não deixem que apenas
a doença leve ao médico, um
acompanhamento adequado
previne inúmeros problemas, a
sua saúde agradece”, completa.
Fonte: P+G Comunicação

Artista baiano divulga seu trabalho
em Nova Esperança e região

D

Paulo Faísca visitou o Jornal Noroeste e disse
que procura espaço para apresentações musicais

esde que gravou a primeira música há 26
anos, Paulo Faísca tem
percorrido o Brasil para mostrar seu trabalho. Baiano de
origem, o artista chegou à Nova
Esperança e disse que está em
busca de oportunidades. "Meu
trabalho é a arte de rua. Estou
procurando espaço para tocar
aqui”, disse na segunda-feira,
08, em visita ao Jornal Noroeste.
Ele já contabilizou 250
músicas de autoria própria e

garantiu que por onde passa,
consegue espaço em emissoras
de rádio, canais de televisão e
jornais. Recentemente participou do Programa do Ratinho.
Também informou que leva
suas músicas para bares, festas
e eventos que reúnem grande
público.
Na internet, tem dezenas de
vídeos com entrevistas e apresentações. Para visualizá-los,
basta acessar o Youtube (www.
youtube.com) e procurar por
Paulo Faísca.

Paulo Faísca que é conhecido em Nova Esperança disse do
novo sucesso “Gergilim”.

Nesse começo de ano, o momento é de pazes com
a natureza e as plantas voltam a ser protagonistas de
casa. O novo conceito de fazermos uma floresta urbana, no interior de nossas casas, trazendo o verde para
a decoração, seja em grandes ou pequenos exemplares,
deixando o ambiente mais cool e com funcionalidade.
Para os apaixonados em horta, mais que não tem
espaço suficiente para plantar, você pode usar para-peitos de janelas, para enfileirar as pás, para cereal
com ervas e temperos. O trato é simples, bastam quatro horas diárias de Sol e regar todos os dias para se
desenvolver.
E as peças decorativas fazem toda a diferença no
ambiente, trazendo um charme, como por exemplo,
escadas e pá com flores ou temperos, elas surgem
como inspiração para formas e motivos.
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Famílias queridas de nossa sociedade

Social

Paulo Siqueira e família.

José Mauro Pasquini e família.

Ruy Siqueira e Família.

A Guanabara Gás de Nova Esperança fez esta semana a entrega de prêmio
de mais um sorteio promovido pela distribuidora. Gabriel e Toninho fizeram
a entrega de um televisor de 32 polegadas à ganhadora Dinelsa Lemes, que
por motivo de saúde foi representada por sua nora, Sueli Lemes. Estabelecida à avenida 14 de Dezembro nº 67, a Guanabara Gás oferece um atendimento rápido e eficiente aos seus clientes, pelos telefones 3252-2933 e
99800-9491. O sorteio foi uma campanha promocional realizada pela rede,
uma das maiores do Paraná.

