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VIVA EM PAZ

CONQUISTA

PÁG. 9

Vereadora Nice Zacarias agradece 
o atendimento do DER/PR

NOVA ESPERANÇA

PÁG. 5

Município prepara as 
comemorações ao 
Dia do Trabalhador

ATALAIA
ATRAÇÃO

PÁG. 13

Município recebe caminhão 
para coleta de lixo e reforça 

frota do serviço público
DESTAQUE: L.Única recebe representantes do Sebrae e Fecomércio em Nova Espe-
rança. PÁG. 8

TECNOLOGIA: “Internet por fibra óptica alcança al-
tas velocidades que outras tecnologias não conseguem”, 
destaca especialista. PÁG. 3

PÁG. 7

Homenagem aos 
professores em Floraí

Taxa de lixo começa a ser 
cobrada na conta de água

DESMEMBRADA DO IPTU

Contribuintes que deixaram de optar pelo pagamento em cota única 
com desconto de 15% via boleto emitido pela Prefeitura começaram a 
receber este mês o tributo parcelado na conta de água da Sanepar. PÁG. 7

Osvaldo Vidual

Alex Fernandes França Hauney C. Malacrida

Doca 
Lounge Bar 
Reinaugura 

hoje (20)
PÁG. 12
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DESDE MAIO DE 1995

A Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputa-
dos aprovou na terça-feira (17) proposta que 
pune, com prisão, quem reproduz imagens 
aviltantes de cadáver na internet e em outras 
mídias.

Embora não seja usual, a definição da pa-
lavra aviltante é que desagrada ou desonra. 
A proposta estabelece pena de detenção de 
um a três anos e multa para quem repro-
duz – em qualquer meio de comunicação 
– imagens ou cenas aviltantes de cadáver ou 
parte dele. A pena é aumentada em 1/3 se o 
responsável pela divulgação tiver acesso às 
imagens por meio de sua profissão.

O texto aprovado foi um substitutivo do 
relator, deputado Fausto Pinato (PP-SP), ao 
Projeto de Lei 2175/15, do deputado Cícero 
Almeida (PHS-AL). O substitutivo tipifica, 
no Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40), o 
crime de vilipêndio de cadáver perpetrado 
nos meios de comunicação.

O parecer apresentado inicialmente por 
Fausto Pinato excluía da penalidade as ativi-
dades jornalísticas exercidas no estrito cum-
primento do direito de informação. Mas, 
para evitar possíveis inconsistências, levan-
tadas por outros parlamentares da CCJ, o re-
lator retirou essa previsão.

O relator esclareceu que o objetivo cen-
tral da proposta é evitar a prática crescente 
de divulgação de fotos e vídeos de cadáveres 
na internet.

O projeto foi apresentado por causa da 
morte do cantor Cristiano Araújo, em junho 
de 2015, quando imagens do corpo do artis-
ta foram divulgadas. No ano passado, deter-
minação judicial obrigou o Google a retirar 
as imagens da rede. A proposta segue para 
análise do Plenário na Câmara dos Deputa-
dos.

Infelizmente as facilidades proporciona-
das pela rapidez na transmissão de dados 
pela internet e o acesso às redes sociais criou 
inúmeros “repórteres” sem a ética e o bom 
senso que a profissão exige.

É comum numa cena triste de acidente 
as pessoas ávidas por registrar o momento, 
fotografar, filmar e poucos são os que se im-
portam com o socorro às vítimas. Talvez o 
celular que está filmando não foi utilizado 
para avisar as autoridades competentes.

No caso específico do cantor Cristiano 
Araújo, o inquérito que investigou o vaza-
mento de vídeos e fotos do corpo do cantor 
foi encerrado com três pessoas indiciadas 
pelo crime de vilipêndio.

Mesmo que ainda não esteja vigente a al-
teração proposta no artigo 212 do Código 
Penal, a grande lição é que antes de compar-
tilhar qualquer conteúdo nas redes sociais ou 
registrar algo o bom senso da vida real seja 
também aplicado ao mundo virtual, afinal, 
ninguém gostaria que algo nestas circuns-
tâncias acontecesse com a própria família.

“São invioláveis a intimidade, a vida privada, 
a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação”. Art. 5º, 
inciso X da Constituição Federal de 1988

***

Divulgar imagem 
de cadáver poderá 

render prisão!

A Lei número 10.690 que passou a vigorar a 
partir de 16 de junho de 2003,  prevê a várias possi-
bilidades de compra de carros 0 km com desconto. 

Por meio dessa norma, o consumidor poderá 
economizar até 30% na compra de veículos novos, 
desde que seja portador de determinadas deficiên-
cias de ordem física, visual, mental, ou enfermi-
dades como câncer, Parkinson, Diabetes, hepatite 
C, amputação, tetraplegia, o, tendinite, hemofilia, 
autismo, LER e alguns outros, que estão dispostas 
na Lei.

Os indivíduos que possuem o direito diante das 
deficiências físicas estão isentos de IPI, IOF,IPVA 
e ICMS e também do rodízio municipal. 

Já os portadores de necessidades especiais, es-
tão isentos de IPI e  rodízio municipal.

Ainda para problemas de visão, como miopia, 
astigmatismo ou outras condições que limitem a  
capacidade de enxergar de 20º no olho de melhor 
visão, também poderá ser requerido o  benefício, 
desde que sejam tomadas todas as providências 
exigidas pela lei.

 No entanto, não é o simples fato de ir à conces-
sionária e alegar a deficiência que se tem direito ao 
mesmo. Alguns passos prévios devem ser seguidos 
para concessão do desconto e isenções previstas 
em lei.

Primeiro deve-se ter em mãos um laudo médico 
onde conste o tipo de deficiência ou enfermidade 
que deve estar previsto na lei.

Com esse laudo, será possível fazer a mudança 
da Carteira de Habilitação, que deverá ter a decla-
ração de portador de necessidade especial, o qual 
deverá ser feito no DETRAN.

 Com esta restrição em mãos na carteira, será 
possível  solicitar a isenção do IPI na Receita Fe-
deral, lembrando que o veiculo deverá ser de fa-
bricação brasileira, no valor  máximo de setenta 
mil reais. 

Esse procedimento é burocrático sendo mister 
cumprir todas as exigências, levando os documen-
to  necessários, sendo que após análise de cerca de 
6 meses, há possibilidade de conseguir comprar o 
carro novo com estas vantagens. 

Após o emplacamento, o carro novo deverá 
ser levado ao Detran sem pagar o Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), 
juntamente com cópia dos documentos pessoais, 
do veículo e nota fiscal de compra, onde se dará 
entrada no pedido de isenção do IPVA.

A isenção do IPVA tem validade durante todo o 
período em que o carro estiver em nome do pro-
prietário do veículo.

 Para finalizar o processo, as cópias das isenções 
devem ser levadas à Receita Federal e à Secretaria 
da Fazenda.

Importante que cada um de nós,  cidadãos, co-
nheçamos nossos direitos a fim de bem exercê-los, 
afinal, citando as sábias palavras de Rui Barbosa: 
“Quem não luta pelos seus direitos não é digno de-
les.”

COMPRA DE 
AUTOMÓVEL COM 

DESCONTO. 
COMO FUNCIONA?

"O sujeito era tão puxa saco que 
quando o patrão perguntava a 
hora, ele respondia: que horas o 
senhor quer que seja".

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

“O historiador e o poeta não se distinguem um do 
outro pelo facto de o primeiro escrever em prosa e 
o segundo em verso. Diferem entre si, porque um 

escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter 
acontecido” Filósofo Grécia Antiga -384 - -322 

Pouso de emergência
Um helicóptero da Polí-
cia Rodoviária Federal fez 
um pouso de emergência 
em uma propriedade ru-
ral próxima ao Bairro Bela 
Vista em Nova Esperança. 
A cena chamou a atenção 
de todos. Segundo infor-
mações a turbina da aeronave teria explodido e graças à habilida-
de do piloto, após alta rotação, efetuou o pouso. Ao tocar o solo, 
o rotor principal cortou o cone da cauda do helicóptero. Graças a 
Deus o pior não aconteceu. Cena rara de se ver, os moradores do 
pequeno lugarejo ficaram bastante atônitos. 

Estrada do Barão
Semana passada esta coluna deu uma nota falando sobre os bu-
racos que começaram a aparecer na Rodovia Júlio Zacharias, que 
liga Nova Esperança ao Bairro Bela Vista e distritos de Barão de 
Lucena e Ivaitinga. Pois bem. Esta semana passei novamente pelo 
local e percebi que os pontos críticos, onde as crateras começaram 
a se formar, já foram arrumados, creio que pelo DER, responsável 
pelo trecho (PR 555). Fato registrado, serviço executado!

Candidaturas
Muitos deputados estaduais e federais estão  perguntando se 
Nova Esperança vai lançar candidatos este ano. Acontece que vá-
rios destes, após certo período distantes, acabaram firmando no-
vamente suas bases eleitorais no município e temem que o “bair-
rismo”, natural diga-se de passagem,  em se votar em candidatos 
“daqui” atrapalhe seus planos.  A situação preocupa diversas lide-
ranças políticas locais que firmaram compromissos com alguns 
parlamentares e estes, por sua vez, tem dado devido respaldo às 
reivindicações feitas. Obviamente que esperam uma contrapar-
tida. Com candidatos “nativos”, suas possibilidades de votos no 
município, se esvaem e  com certeza após o pleito firmarão suas 
bases em outros lugares. Sem representatividade, a destinação de 
recursos para a cidade ficará comprometida!

Motorista embriagado – pena 
mais dura
Entrou em vigorar ontem, 
quinta-feira (19) a Lei 
13.546/2017, que ampliou 
as penas mínimas e má-
ximas para o condutor de 
veículo automotor que pro-
vocar, sob efeito de álcool 
e outras drogas, acidentes 
de trânsito que resultarem em homicídio culposo (quanto não 
há a intenção de matar) ou lesão corporal grave ou gravíssima. 
Antes, a pena de prisão para o motorista que cometesse homi-
cídio culposo no trânsito estando sob efeito de álcool ou outras 
drogas psicoativas variava de 2 a 5 anos. Com a mudança, a pena 
aumenta para entre 5 e 8 anos de prisão. Além disso, a lei tam-
bém proíbe o motorista de obter permissão ou habilitação para 
dirigir veículo novamente. Já no caso de lesão corporal grave ou 
gravíssima, a pena de prisão, que variava de seis meses a 2 anos, 
agora foi ampliada para prisão de 2 a 5 anos, incluindo também 
a possibilidade de suspensão ou perda do direito de dirigir. As 
informações são da Agência Brasil

Mensalinho
Nove pessoas de uma quadrilha foram presas suspeitas de envol-
vimento num esquema de desvio de dinheiro montado dentro 
da prefeitura da cidade de Luiziana, município da região Centro-
-Oeste do Paraná, com cerca de 7.500 habitantes. Entre os deti-
dos está o procurador jurídico de Luiziana, Thiago Slongo, que é 
sobrinho do prefeito. Ele é apontado pela polícia como chefe do 
esquema criminoso.
A “Operação Talha” foi deflagrada nesta quarta-feira (18) pelo 
Núcleo de Combate a Crimes Econômicos (Nurce), da Polícia Ci-
vil do Paraná. A investigação começou há um ano, depois que o 
Nurce recebeu uma representação da Procuradoria-Geral de Jus-
tiça do Ministério Público Estadual. As provas coletadas durante 
a investigação revelam que alguns servidores públicos eram obri-
gados a devolver parte de seu salário para um caixa 2, visando 
financiar a reeleição do atual prefeito. Uma espécie de “Mensali-
nho”. O prefeito de Luiziana, porém, não é alvo de nenhuma me-
dida judicial. Com informações da Agencia Estadual de Notícias

***

Eduardo Pasquini

Divulgação

* Alex Fernandes França é Administrador de Empresas, Teólogo, Acadêmico 
de História, Pós graduando em Docência do Ensino Superior, membro da 
Associação dos Cronistas do Estado do Paraná alem de redator do Jornal 
Noroeste, onde escreve semanalmente.
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Opinião do Blog
Estados Unidos e aliados 

bombardeiam a Síria: a  Guerra 
Civil naquele país não tem prazo 
para acabar!

Síria, país com 17 milhões de 
habitantes (já esteve com 22 mi-
lhões), situada no Oriente Médio 
e banhada pelo Mar Mediterrâneo, 
tem como vizinhos, Iraque, Israel, 
Jordânia, Turquia e Líbano. A 
maior parte do território nacional 
é coberto por desertos. Sua capital 
é  Damasco com cerca de 1.700.000 
habitantes. País de uma  população 
heterogênea formado por árabes 
sírios, curdos, circassianos, turcos 
e armênios,  além do Estado Islâ-
mico (EI), que é muito forte naque-
le país.  Essa região  com mais de 
cinco mil anos (hoje denominada 
de Síria), ao longo de sua história 
já foi dominada pelos impérios 
Persa, Macedônico, Romano, Ára-
be e  Turco-Otomano, tendo sido 
a França que realizou o processo 
de colonização do país  durante a 
metade do século XX. País de regi-
me presidencialista, cuja a família 
Al-Assad está no poder desde 1970 
(há 48 anos) explorando a popula-
ção que está sem emprego, sem as 
condições básicas de saúde e rede 
sanitária, sem liberdade de expres-
são, falta de escolas (17% da popu-
lação é analfabeta), sem eleições 
livres, sem democracia, nepotismo 
em todo o governo, falta alimen-
tos (muitos se alimentam de restos 
alimentares, cachorro, gato), etc. 
O atual presidente é Hashar Hafez 
al-Assad.  Toda essa situação foi 
agravada pelo chamada Primavera 
Árabe, uma revolução de diversos 
países árabes que por volta de 2010, 
iniciaram um movimento pelos jo-
vens para  melhoria do ensino e da 
qualidade de vida de seu povo, e 
com isso, a derrubada de governos 
ditadores como aconteceu na Tuní-
sia, Egito, Líbia, etc. Desde então, 
a luta da população para conseguir 
os seus ideais encontrou forte re-
sistência por parte do atual gover-
no de Bashar Hafez al-Assad. Os 
diversos grupos de oposição ao go-
verno que recebem armamentos de 
outros países como a Arábia Saudi-

ta, Estados Unidos, lutam contra o 
governo, que tem o apoio da Rússia, 
faz com que a guerra civil na Síria, 
iniciada há mais ou menos oito 
anos não tem prazo para acabar, 
piorando a situação com a guerra 
química do governo contra a opo-
sição, matando centenas de adultos 
e crianças e uma forte intoxicação 
na população.   É por essa razão que 
sem conseguir a paz pelo diálogo 
é que os Estados Unidos e Aliados 
bombardearam os centros militares 
e de depósitos químicos da Síria, 
com mais de 100 mísseis. Vale a 
pena ressaltar que a ONU (Organi-
zação das Nações Unidas) nada tem 
feito para por fim ao conflito. Desde 
o início da guerra civil naquele país, 
cerca de 400.000 pessoas já morre-
ram e mais de 5 milhões já deixa-
ram o país. É evidente também que 
por ser um país altamente produtor 
de Petróleo é que os Estados Uni-
dos, Rússia, Reino Unido, França e 
outros países tem grande interesse 
na Síria. Além do mais, todos sa-
bem que 80% do armamento mun-
dial está nos Estados Unidos e  que 
por essa razão eles são obrigados a 
promoverem guerras no mundo, até 
porque, Trump foi eleito com esse 
apoio incondicional da indústria 
bélica americana. E o mundo que se 
exploda!

MTST ocupa triplex de Gua-
rujá, pivô da condenação de Lula!

Depois de 9 dias da condenação 
do ex presidente Lula a prisão, cerca 
de  30 componentes do Movimento  
dos  Trabalhadores  Sem  Teto e da 
Frente Povo Sem Medo, invadiram 
o triplex do Guarujá, pivô da con-
denação de Lula e lá permaneceram 
por volta de 3 horas, conforme a Fo-
lha de São Paulo divulgou.  Segun-
do o juiz Sergio Moro, a empreiteira 
OAS deu como propina a reserva e 
reforma de um triplex em Guarujá 
no valor de R$ 2 milhões de reais. O 
objetivo dos ocupantes é tentarem 
descobrir de uma vez por toda de 
quem é o triplex de Guarujá. Lula e 
os seus advogados de defesa alegam 
que ele não é dono do imóvel. Caso 
o imóvel fosse de Lula, a ideia dos 
ocupantes era permanecer no local 

por mais tempo. Caso não fosse de 
Lula, o proprietário iria ter que en-
trar na  Justiça e solicitar reintegra-
ção de posse, ao mesmo tempo em 
que o grupo iria  solicitar o alvará 
de soltura de Lula, que foi conde-
nado principalmente por causa do 
tal triplex.  O assunto Lula ainda vai 
render muitas discussões ao longo 
do tempo pois muita coisa ainda 
não foi elucidada.

Coisas do Cotidiano
• Ao casal amigo, dr. Mário/En-

fermeira Renata, parabéns pela che-
gada da Lívia, a mais nova herdeira 
da família;

• Os usuários da Rodovia Júlio 
Zacharias (Nova Esperança/Barão 
de Lucena) agradecem a pronta 
operação tapa-buracos feita naque-
le trecho da rodovia, evitando pre-
juízos para o   grande número de 
veículos que por lá circulam; 

• Ontem, 19 de Abril, Dia do 
Índio, também foi o  aniversário 
da nossa colega de trabalho, Enfer-
meira Flávia Maria  Neves Torre, 
indiscutivelmente, uma baluarte no 
Serviço de Saúde Pública de Nova 
Esperança. Dedicada, estudiosa e 
competente, Flávia recebeu flores, 
abraços de toda a sua família, cole-
gas de trabalho e amigos pelo niver.  
Parabéns Flávia e receba os cum-
primentos desta coluna e do Jornal 
Noroeste;

• Espaço - Cultura - Música - 
The Beatles - No último 10 de abril 
de 2018, a banda Beatles, depois de 
10 anos de um sucesso estrondoso 
em todo o mundo, acabou, tendo 
um término abrupto.  Os quatro ra-
pazes John Lennon, Paul Mc Cart-
ney, George Harrisson e Ringo Starr, 
de Liverpool, cidade inglesa com 
uma população atual em torno de 
480 mil habitantes, formaram uma 
das maiores e conceituadas bandas 
de rock de todos os tempos, sendo 
que suas músicas fazem sucesso até 
hoje, depois de 48 anos de seu fim. 
Músicas como "Yesterday",  "Yellow 
Submarine", "Something", "Hey 
Jude", "Help", "Imagine", "Come 
Together", "Michelle", "Ticket to 
Ride", "Let it Be", (essa foi a música 
de despedida do grupo) e dezenas 
de outras gravações que fazem su-
cesso até os nossos dias. A queda e 
o fim dos Beatles - O empresário do 
grupo, Brian Epstein, era um ver-
dadeiro pai e amigo da banda que 
auxiliava os jovens até em investi-
mentos. Quando Brian morreu em 
1967, começaram os problemas. 
Paul McCartney, líder do grupo, 
começou a dar ordens na banda e  
queria como empresário o seu futu-
ro sogro. Os demais componentes 

ENTRELINHAS
***Sábado, 21 de abril, é dia de Tiradentes, mártir da Independência do Brasil. Não devemos esquecer jamais os vultos 
de nossa história.***Rede Globo anunciando com pompas a "imparcialidade" do STF, que prendeu Lula,  ao anunciar que 
o Senador Aécio Neves é réu naquela Corte por corrupção passiva e obstrução da Justiça. Tucanos acham que o Senador 
deveria abdicar de concorrer as eleições. Mas quando que ele será julgado? Por ter foro privilegiado, ninguém sabe. Talvez 
décadas! Seu processo até poderá ser arquivado, como foram os de José Serra, Romero Jucá (com mais de cem citações na 
Lava Jato), Moreira Franco e tanto outros bandidos desse país. Parte da imprensa, brasileiros, o mundo, todos comentam 
que Lula é um preso político e pedem a sua liberdade.*** "Apesar de você, apesar de toda a perseguição, ainda vamos 
ver este jardim a florescer" (Catarina Soares Martins, 44, atriz e política portuguesa. Natural do Porto e  deputada 
na Assembleia da República).

não aceitaram  e contrataram  Allen 
Klein, que também  era  empresário 
dos Stones. Paul McCartney achou 
que estava sendo prejudicado na 
distribuição dos lucros e também 
não acreditava  na honestidade de  
Klein. No dia 10 de Abril de 1970, 
Paul Mc Cartney anunciou que a 
partir daquele data  ele seguiria  a 
carreira dele e não faria mais mú-
sicas em parceria com Lennon. 
Estava desfeita a maior banda de 
rock de todos os tempos. McCart-
ney foi morar na Escócia, tornando 
um alcoólatra, depressivo, muitas 
saudades dos amigos de banda. 
Graças a sua esposa e amigos, ele 
abandonou o vício e  voltou a can-
tar com um novo grupo. O grupo 
ainda se reuniu em  Maio de 1970 
para lançar o álbum Let it Be, que já 
estava pronto.  Em 08 de Dezembro 
de 1980, John Lennon é assassina-
do, terminando com qualquer so-
nho dos Beatles voltarem a cantar. 
Esse depoimento foi dado por Paul 
McCartney que afirmou ainda que 
depois do lançamento do álbum Let 
it Be, a banda nunca mais se reuniu, 
completando este mês de Abril,  48 
anos de seu fim. Ivone Lara - Aos 97 
anos, morreu no 16 de abril último, 
no Rio de Janeiro,  a cantora e com-
positora de samba, Ivone de Lara 
(Grande Dama do Samba como 
era chamada), que juntamente com 
Nelson Cavaquinho, Cartola, Cle-
mentina de Jesus, foram baluartes 
de nosso samba. As músicas de Ivo-
ne de Lara não foram campeões de 
vendas, mas gravadas pelo que há 
de melhor no cancioneiro popular 
brasileiro como Maria Bethânia, 
Caetano Veloso, Marisa Monte, Eli-
zete Cardoso, Elza Soares, Luiz Me-
lodia e tantos outros, com sucessos.

• Neymar - Dentro dos meus 
conhecimentos de medicina, outro 
dia eu comentei que Neymar não 
terá condições físicas para dispu-
tar a Copa do Mundo, pois ele não 
estará totalmente recuperado da ci-
rurgia que fez no pé. Se jogar, todos 
os adversários vão querer pisar no 
local. Essa minha opinião foi con-
firmada ao ver Neymar mancando 

demais em um recente programa 
de televisão. A Copa do Mundo 
está aí!

• Entidades que prestam os 
mais variados serviços sociais na 
cidade estão reclamando da falta de 
apoio. Seria muito bom se houves-
se uma reunião entre as entidades 
com os seus respectivos projetos e 
planilhas de custos com a Prefei-
tura, Associação Comercial, Poder 
Judiciário, Ministério Público, e 
chegar a um denominador comum, 
uma vez que tais entidades prestam 
importantes serviços à sociedade.

É Gripe ou Resfriado?
Nesta época do ano, com as 

variações das temperaturas, atin-
gindo  o  Sistema Respiratório, o 
nosso organismo poderá reagir de 
diversas maneiras, inclusive com a 
Gripe ou Resfriado. A maioria das 
pessoas não sabem distinguir uma 
gripe de um resfriado, que cá entre 
nós, não é assim tão fácil. De um 
modo geral, a principal diferença 
está na intensidade de seus sinto-
mas e o local das vias  respiratórias  
afetadas. Vejamos: A Gripe, os sin-
tomas são mais intensos e de maior 
duração. É causada pelo vírus In-
fluenza e subtipos, doença conta-
giosa, dura de 7 a 10 dias, muita 
tosse, febre alta, dores musculares, 
dor de cabeça, dores nos olhos, 
dor de garganta, nariz escorrendo. 
Uma das complicações da gripe 
é a Pneumonia, principalmen-
te em idosos, crianças e pessoas 
com imunidade baixa. Quanto ao 
Resfriado, é causado pelo Rhino-
vírus ou outros vírus semelhantes. 
Também contagiosa.  Dura de 2 a 
4 dias, febre baixa  ou sem febre, 
pouca tosse, discreta dores mus-
culares e pouca dor de cabeça. Mal 
estar, nariz escorrendo, rouquidão, 
congestionamento nasal, também 
podem estar presentes. As compli-
cações mais freqüentes, são otite, 
sinusite, bronquite, rinite.  Existe 
ainda o chamado Síndrome Gripal 
que tem clínica semelhante a gripe 
e resfriado, ocasionado pelo vírus 
da gripe ou bactérias. Apesar de 

não ser a mesma doença, os sinto-
mas da gripe e resfriados são muito 
semelhantes.  Tratamento - Gripe 
- Repouso, beber bastante líquido, 
antitérmicos, analgésicos, xaropes,  
gargarejo com água e sal se tiver 
muita dor de garganta, aumentar 
a umidade dos locais que freqüen-
ta, bolsa de água quente sobre os 
músculos se necessário, aquecer 
os pés, roupas leves. Se os sinto-
mas persistirem, há necessidade 
de exames complementares, como 
Raio X, por exemplo. Importante 
a vacina como medida preventiva. 
No Tratamento do Resfriado, rou-
pas leves,  tomar bastante líquido, 
vitamina C, antitérmico, analgési-
co, descongestionante nasal, sucos 
de laranja, abacaxi, acerola, etc. Em 
quaisquer dos casos, o uso de anti-
bióticos somente está indicado em 
casos de complicações.

Bullying é coisa muita séria!
As marcas psicológicas e emo-

cionais causadas por esse tipo de 
violência podem ser devastadoras 
e, inclusive, gerar danos físicos ao 
longo do tempo. O termo vem do 
inglês bully, que significa violência, 
brigão, mas sua prática é bastan-
te conhecida entre crianças e jo-
vens de todo o mundo: o bullying! 
Compreende toda e qualquer tipo 
de atitude agressiva, intencional e 
repetida que ocorre sem motiva-
ção evidente, adotadas por um ou 
mais indivíduo contra outro ou 
outros, sendo executadas dentro 
de uma relação desigual de poder. 
Muito além de ações físicas, vio-
lentas, apelidos, ameaças, gestos 
e qualquer manifestação que gere 
mal-estar à vítima pode podem ser 
definido como bullying. Isso inclui 
repressão, humilhação e discrimi-
nação. Como se vê, o problema é  
sério e pode influenciar permanen-
temente na saúde mental e física de 
quem passa por isso. E a questão 
fica ainda mais complicada se le-
vado em conta o número de jovens 
que sofrem bullying diariamente, 
principalmente nas escolas e nas 
redes sociais.

“Internet por fibra óptica alcança altas 
velocidades que outras tecnologias 

não conseguem”, destaca especialista
Tecnologia associada à 

alta performance no 
tocante a conexões de 

internet, a fibra óptica está se 
tornando realidade para os 
usuários de Nova Esperança.

Boa parte dos meios de co-
municação depende da internet 
para funcionarem satisfatoria-
mente. Por sua vez, os proble-
mas de conexão lenta e inter-
ferências de sinal prejudicam a 
qualidade serviços oferecidos, 
transmissão de dados e exibição 
de conteúdos. Totalmente imu-
ne a interferências, a fibra ópti-
ca permite que sinais de rede de 
Internet sejam distribuídos sem 
falhas de sinal e oscilação. 

 A reportagem esteve com 
Saulo Esteves, diretor técni-
co da Homenet, provedor que 
atende o município e cidades 
circunvizinhas. Segundo ele, “a 
maior vantagem da fibra é que 
ela alcança altas velocidades 
que outras tecnologias não con-
seguem, tais como: 35, 50, 100, 
150 ou 200megas. O cliente 
que trocar 10megas no cabo ftp 
para 10megas na fibra óptica, 
não sentirá diferença nenhu-
ma, pois o plano escolhido foi 
o mesmo, note que ele trocou 
10megas por 10megas, porém 
no cabo ftp, a maior velocidade 
comercializada é de 25megas, 
sendo assim, caso o cliente pre-
cise de velocidades maiores que 
25megas, ele terá que migrar 
para a fibra óptica”, disse Saulo.

A Fibra Óptica é constituída 
no interior de seu cabo por fila-
mentos de vidro ou polímeros, 
possibilitando a transmissão de 
luz pelo núcleo da fibra atra-
vés de inúmeras refrações, esse 
processo permite que a fibra 
óptica transporte muito mais 

Saulo Esteves esclarece o que é a tecnologia 
e como ela promete uma conexão mais 

veloz. “Ainda não foi encontrado o limite 
máximo de dados (largura de banda) que 
podem passar dentro de uma única fibra 

óptica”, explica o profissional

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

dados por uma distância bem 
maior quando comparado com 
as redes de par metálico.

Ainda não foi encontrado o 
limite máximo de dados (largu-
ra de banda) que podem passar 
dentro de uma única fibra óp-
tica, atualmente a maior trans-
missão comercial é de 100.000 
megabits por segundo, porém, 
conforme a tecnologia avançar, 
novos limites serão encontra-
dos.

Na prática, a internet de fi-
bra óptica oferece maior veloci-
dade (largura de banda) para o 
cliente final.

DIFERENÇAS
Sobre as diferenças da fi-

bra óptica para outras formas 
de conexão com a internet, ele 
explica: “a diferença básica é o 
meio de transmissão, sendo, 
“meio de transmissão” a cone-
xão física (cabos metálicos, an-
tenas, fibra ou satélite), entre a 
Operadora de Telecom “Prove-
dor” e a residência ou empresa 
do cliente”. 

Atualmente a zona urbana 
da cidade de Nova Esperança já 
conta com 60% de área de co-
bertura em Fibra Óptica e até o 
final do ano de 2018 a área de 
cobertura será ampliada para 
90%. “Ainda nesse ano de 2018, 
todas as cidades já atendidas 
pela Homenet, tais como: (Alto 
Paraná, Atalaia, Pres. Castelo 
Branco, Uniflor e Floraí) te-
rão internet em fibra óptica 
também. Nas cidades de Alto 
Paraná e Pres. Castelo Branco 
as obras já começaram. Em re-
lação aos preços, não aumenta 
nada por ser fibra para o cliente 
final, o preço será baseado na 
velocidade contratada e não na 
tecnologia. Tanto que na Ho-
menet oferecemos 25megas no 
cabo ftp ou na fibra pelos mes-
mos valores, pois quem define 
o preço é a velocidade escolhida 
(plano) e não o meio de trans-
missão”, explicou Esteves.

Como pioneira em internet 
na cidade de Nova Esperança, 
já atuando há 20 anos, a Ho-
menet está sempre inovando e 

trazendo tecnologias de ponta, 
com o intuito de ofertar sempre 
um serviço de alta qualidade. 

“Estamos investindo há 
mais de três anos na implemen-
tação de toda a infraestrutura 
necessária (data center, equipa-
mentos ativos, saídas para inter-
net, interligação entre municí-
pios, capacitação e treinamento 
de funcionários) para que pos-
samos oferecer não apenas in-
ternet via fibra óptica, mas uma 
internet de alta qualidade e es-
tabilidade que realmente supe-
re as expectativas dos clientes 
mais exigentes”,salientou o pro-
fissional.

A tendência mundial, nas 
zonas urbanas, é que a fibra 
óptica nos próximos anos, 
substitua todas as tecnologias 
existentes. Isso não é nada novo 
no munda da tecnologia, pois a 
medida que novas e melhores 
tecnologias são descobertas, 
acabam superando e tornando 
obsoleta suas antecessoras.

Porém, as tecnologias de rá-
dio, serão necessárias sempre e 

constantemente aprimoradas, 
para atender as zonas rurais e 
locais remotos.

 Questionado se a fibra óp-
tica transmite volume de dados  
maior em relação aos meios 
tradicionais o especialista ex-
plica: “a grande vantagem de se 
utilizar a fibra óptica é que ela 
transmite uma grande quan-
tidade de informações, com 
maior rapidez e para distâncias 
bem maiores quando compara-
do as tecnologias existentes. A 
grande mágica da fibra óptica é 

que ela transporta luz, que não 
sofre interferência eletromag-
nética e os materiais que com-
põe a estrutura da fibra, foram 
cuidadosamente estudados, es-
colhidos e produzidos para que 
a luz transmitida em seu núcleo 
tivesse a menor perda possí-
vel, possibilitando assim, levar 
grandes quantidades de dados 
por grandes distâncias. Desde 
1955 a fibra óptica vem sendo 
aperfeiçoada e melhorada para 
chegar na fibra dos dias atuais”, 
finalizou Saulo Esteves.

“A grande mágica da fibra óptica é que ela transporta luz, que 
não sofre interferência eletromagnética”, explicou Saulo Esteves

Hauney C. Malacrida
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Anibelli exige segurança para 
caminhoneiros em Paranaguá

Ministério da Educação retira 
Filosofia do Ensino Médio

O deputado Anibelli 
Neto (MDB), líder da 
oposição na Assem-

bleia Legislativa, apresentou 
nesta segunda-feira (16) um 
requerimento de pedido de 
informações à Administra-
ção dos Portos de Paranaguá 
e Antonina e também à Se-
cretaria de Segurança Públi-
ca do Estado questionando 
as medidas que são adotadas 
pelo governo para garantir a 
segurança dos caminhoneiros 
que descarregam cargas nos 
terminais do Porto de Para-
naguá.

"Os caminhoneiros lutam 
para conseguir o frete, mas 
quando chegam para des-
carregar em Paranaguá aca-
bam frequentemente sendo 
vítimas de assaltos, roubos 
de cargas e outros crimes. É 
inadmissível que os caminho-
neiros enfrentem este tipo de 

situação", disse o deputado.
No pedido, Anibelli ques-

tionou se a APPA e a Sesp-PR 
possuem estudos ou registros 
das ocorrências envolvendo 
os caminhoneiros em Parana-
guá e, em caso afirmativo, que 
as entidades disponibilizem 
copias destes documentos. O 
parlamentar também ques-
tionou quais metidas são ado-
tadas atualmente para coibir 
crimes e garantir a integrida-
de física dos motoristas.

O requerimento foi apro-
vado por unanimidade. Os 
órgãos têm 30 dias para res-
ponder o pedido de informa-
ções.

Em seu discurso, o parla-
mentar sugeriu também que 
a APPA promova campanhas 
informativas aos caminho-
neiros sobre o sistema de 
agendamento para descarga. 
A partir de março de 2017 o 

agendamento passou a ser 
online, onde o próprio ca-
minhoneiro escolhe o dia e 
o horário da chegada, com 
uma janela de 12 horas para 
o descarregamento. Recente-
mente, com o grande volume 
da safra atual de grãos, esta 
margem foi reduzida para 6 
horas.

"É um sistema moderno, 

inteligente, mas a impressão 
que dá é que nem todos os ca-
minhoneiros se adaptaram ao 
sistema. Então é importante 
fazer uma política de divulga-
ção aos motoristas que, caso 
haja algum imprevisto, basta 
enviar um SMS para alterar 
o horário do descarregamen-
to", explicou.

Assessoria de Imprensa

Divulgação ALEP

Após várias semanas com bons filmes estreando e sem 
críticas mais contundentes, finalmente estreou algo que vale 
a pena criticar e a bola da vez está diretamente relacionada 
ao diretor mais amado e odiado pela polarização Direita X 
Esquerda do Brasil atual. Essa semana a Coluna Sétima Arte 
se dedica a comentar sobre 7 DIAS EM ENTEBBE, o novo 
filme internacional do diretor brasileiro José Padilha. 

Vamos começar falando sobre Padi-
lha, ele é diretor, roteirista, documenta-
rista e produtor, talvez o mais influente 
da nova leva de brasileiros que traba-
lham com cinema. Tem uma forma-
ção acadêmica sólida e surpreendeu 
aos aficionados pelo cinema ao longo 
dos anos 2000 com a engenhosidade 
e crueza de seus filmes. Sua estreia 
como diretor foi em 2002, com o pre-
miado documentário Ônibus 174, 
sobre o sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro, que 
foi transmitido ao vivo por horas pela televisão e que mobi-
lizou o país. Pouco tempo depois ele dirigiu o sucesso nacio-
nal Tropa de Elite, em 2007 e desde então ganhou o mundo, 
dirigindo a sequência de Tropa de Elite e um verdadeiro 
blockbuster internacional, que foi o remake de Robocop. Em 
2015 ele aventurou-se com a gigante do streaming (forma de 
distribuição digital de conteúdos de entretenimento) Netflix 
pelo mundo das séries, ao dirigir Narcos, que tinha como 
tema a ascensão de Pablo Escobar. Recentemente, há mais ou 
menos um mês, pela mesma Netflix, ele apresentou ao públi-
co a série O Mecanismo, que tem como objetivo apresentar 
uma obra ficcional baseada na Operação Lava Jato.

E foi essa última série que fez com que seus fãs brasileiros 
se dividissem entre os que o amam e os que o odeiam Padi-
lha, pois embalada pela divisão cega causada no país pelas 
mídias digitais, que inflamam a população a se entenderem 
como verdadeiros inimigos que defendem a direita ou a es-
querda, Padilha claramente escolheu um lado para favore-
cer na série e utilizou a liberdade artística para fazer aquilo 
que as milícias digitais já fazem nas redes sociais há um bom 
tempo, forjou realidades, trocou o discurso de personagens 
e apresentou situações diversas para desmoralizar alguns e 
exaltar outros. Esse fato irritou a esquerda e seus adeptos, 
mas o barulho em torno disso fez de O Mecanismo a série 
de conteúdo original mais assistida na Netflix brasileira dos 
últimos tempos.

Se por aqui Padilha coleciona desafetos por causa de 
seu trabalho pouco imparcial, o mesmo já começa a ganhar 
fama internacional. Pois com o filme que estreou ontem ele 
percorre esses mesmos caminhos, tomando partido, mesmo 
que de forma poética e artística, por um dos lados que tanto 
tenta equilibrar. Um tiro no pé, pois, conforme dados do site 
especializado Cine Pop, das 12 críticas internacionais mais 
relevantes sobre o filme, 10 eram negativas. Além disso, o 
próprio Rotten Tomatoes, o maior agregador de críticas ci-
nematográficas do mundo, deu apenas 17% de aprovação ao 
filme 7 Dias em Entebbe.

A partir disso, você já sabe, nem se eu fosse militante de 
direita, ou nem se eu quisesse, eu seria capaz de salvar o novo 
filme de José Padilha de uma crítica. Então vamos aos fatos. 

O aspecto que mais salta aos olhos em 7 Dias em Enteb-
be é a falta de sentimento, o filme que tem características de 
Suspense, possui uma história carregada de carga dramáti-
ca que, infelizmente, é altamente subutilizada pelo diretor 
e pelo roteirista Gregory Burke. Soma-se a isso uma visão 
bastante pragmática dos fatos, algo que soa a indiferença. 
A impressão que se tem é que, num primeiro momento, o 
filme gostaria de buscar, ou manter, uma imparcialidade na 
história, apresentando para o público um equilíbrio entre os 
lados, para que ele seja o juiz da situação, mas, infelizmen-
te, todo esse esforço cai por terra no desfecho dos aconteci-
mentos. 

Dessa forma, nem mesmo o elenco cheio de estrelas 
consegue salvar a trama. Nesse elenco os destaques ficam 
para o ator alemão, Daniel Brühl, famoso pelo icônico fil-
me Adeus Lenin, de 2004, e para a talentosa atriz britânica 
Rosamund Pike, que são os personagens centrais da trama. 
Falando nisso, vamos conhecer um pouco mais da história 
do filme!

Ele apresenta os fatos reais ocorridos em julho de 1976, 
quando um voo da Air France que ia de Tel-Aviv a Paris aca-
bou sendo sequestrado e forçado a pousar em Entebbe, na 
Uganda. Os passageiros judeus desse voo foram mantidos 
reféns para que fosse negociada a liberação dos terroristas 
e anarquistas palestinos que estavam presos em Israel, na 
Alemanha e na Suécia. Sob pressão, o governo israelita de-
cidiu organizar uma operação de resgate e atacar o campo 
de pouso e soltar os reféns. Como isso termina? Você saberá 
apenas vendo o filme.

O filme não é uma obra-prima, mas vale a pena ser visto 
porque consegue alcançar, mesmo que rasamente, ao que se 
propõe, o clima de suspense, nisso a trilha sonora do brasi-
leiro Rodrigo Amarante ajuda muito. Além disso, ele cons-
trói um tipo de metáfora que é bastante poética e que ao 
final acaba sendo interessante (mesmo que o restante não). 
Pena que entre Palestinos e Israelenses, o final acaba se tor-
nando tendencioso e deixando claramente a mensagem de 
que um lado é melhor, ou mais digno do que o outro. Parece 
que a série O Mecanismo ensinou muito a Padilha a como 
induzir de forma sutil seu público pela escolha de um lado. 
Boa sessão!

Fernando Razente
fernandorazente997@gmail.com

Fernando Razente

O Ministério da Educa-
ção (MEC) entregou 
no começo desse mês 

para o Conselho Nacional de 
Educação (CNE) a 3ª versão 
da Base Nacional Comum 
Curricular do Ensino Médio 
(BNCC) objetivando futuras 
alterações no sistema educa-
cional brasileiro. Alguns ele-
mentos contidos na reforma 
do ensino médio reaparecem 
e são ratificados pelo docu-
mento. Um dos elementos faz 
com que a Filosofia não seja 
mais obrigatória. Isso já ocor-
reu em outras décadas quan-
do durante a ditadura militar 
(1964-1985) a disciplina foi 
retirada dos currículos esco-
lares e retornou somente no 
ano de 2006 com o Conselho 
Nacional de Educação tor-
nando a disciplina obrigatória 
na grade curricular no ensino 
médio. O principal argumen-
to da administração do MEC 
para tais mudanças está nos 
resultados no nível abaixo do 
esperado das avaliações rea-
lizadas. Segundo o Ministé-
rio,  essas avaliações são uma 
premissa das seguintes etapas 
da educação. Descontentes 
com a proposta, docentes da 
área de Humanas tem protes-
tado contra essa nova abor-
dagem pedagógica alegando 
as consequências práticas da 
alteração, apontando na di-
reção contrária e indicando o 
quanto o estudo de Filosofia 
aprimora o desempenho dos 
estudantes em outras discipli-
nas como matemática e lin-
guagens, sendo que nas mu-
danças permanecem como 
obrigatórias nos três anos do 
ensino médio apenas a Mate-
mática e a Língua portuguesa. 
A Filosofia tem sido indiscuti-
velmente uma das disciplinas 
mais polêmicas na história da 

No dia 3 de abril deste ano, o MEC entregou uma 
nova versão do documento da Base Nacional Comum 
Curricular ao CNE. A Base é referencia nacional para 
a elaboração dos currículos e propostas pedagógicas

educação brasileira por sua 
capacidade critica e reflexiva, 
afirmando a necessidade dos 
estudantes em ter o domínio 
do conhecimento respectivo 
para o exercício da cidadania. 

A reportagem do Jornal 
Noroeste entrevistou a pro-
fessora Taís Giraldelli que é 
Graduada em Filosofia pela 
Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Paraná (PUCPR), 
Mestra em Educação pela 
Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) e doutoran-
da em Educação pela mesma 
instituição.  Atualmente, Taís 
leciona na Faculdade San-
ta Maria da Glória (SMG) 
em Maringá a disciplina de 
Filosofia e Filosofia da Edu-
cação em cursos de bacha-
relado e licenciaturas. Taís 
foi questionada sobre a nova 
proposta do Ministério da 
Educação, e, segundo ela a 
“Filosofia é um convite ao 
pensar, que oportuniza e pos-
sibilita desenvolver a atitude 
e reflexão filosófica que são 
necessárias na busca do co-
nhecimento, no orientar-se 
no pensamento e no próprio 
agir em sociedade, além dis-
so, ela contribui para a for-

mação humana e social, na 
construção da cidadania e de 
pessoas mais críticas. Apesar 
do que estamos vivenciando 
com as novas mudanças da 
disciplina no ensino médio 
e, sem querer pensar que isso 
está ocorrendo devido a essas 
suas características, é neces-
sário buscar conhecimento 
sobre os objetivos educacio-
nais da atual sociedade para 
assim compreender os “por 
quês” dessa nova carga horá-
ria mínima para a disciplina 
de Filosofia, que vem com a 
proposta de ser optativa nos 
currículos escolares e assim 
perde sua obrigatorieda-
de. Além disso, é necessário 
olhar para a história da dis-
ciplina que hoje vive uma 
regressão. Ela não é um caso 
isolado, outras disciplinas 
estão na mesma situação e 
todas possuem contribui-
ções significativas tanto para 
a formação humana como 
para a formação da cidadania 
e a formação cultural. Preci-
samos ter um olhar crítico e 
nos perguntar o que isso pode 
gerar na formação do aluno.”, 
ressaltou. A proposta educa-
cional do MEC também afe-

tará e alterará a qualificação 
e o mercado de trabalho dos 
professores da área, que terão 
de adaptarem-se a este novo 
sistema. 

“Eu enquanto profissio-
nal da área de Filosofia vejo 
de modo lamentável todo 
esse retrocesso da disciplina 
que é tão fundamental para 
a formação do aluno e para 
a vida em sociedade. Tal de-
cisão não afeta somente a 
formação, mas os profissio-
nais da área e seus espaços de 
atuação. Existem discussões 
que futuramente pode afetar 
até os cursos de licenciaturas 
dessa área”, finalizou a pro-
fessora. O documento agora 
aguarda ser analisado e discu-
tido para então ser aprovado 
e aplicado nas escolas, sendo 
ele a referência nacional para 
a elaboração dos currículos 
e propostas. Neste momento 
de mudanças no sistema edu-
cacional brasileiro cabe aos 
pais, alunos, educadores e 
autoridades um olhar crítico 
diante dessas movimentações 
e uma reflexão racional sobre 
essas novas propostas que a 
própria Filosofia convida a 
exercitar.

"Tanto para o ensino 
médio como para o 

ensino superior, a 
Filosofia é importante 

pela sua capacidade 
critica e reflexiva. 

Filosofia não é 
opinião e nem senso 
comum!" - Acentuou 

a profissional 
de Filosofia Taís 

Giraldelli. 
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Com a orientação da profes-
sora Zulmira os alunos do 5º ano 
A desenvolveram seus trabalhos 
sobre o tema "A Importância do 
Paisagismo e o cuidado com o 
Meio Ambiente." Após a leitura 
da reportagem do Jornal Noroes-
te sobre Sustentabilidade e Quali-
dade de Vida do dia 06/04/2018, 
foram desenvolvidas atividades 

escritas e artísticas, com dese-
nhos no intuito de desenvolver a 
consciência sobre a importância 
da preservação do meio Ambien-
te para melhor qualidade de vida.

Esse trabalho terá conti-
nuidade com o Projeto Justiça 
e Cidadania, com a construção 
de um ambiente no pátio da 
escola,ressaltando a natureza.

As brincadeiras fazem parte 
da vida das crianças e têm como 
objetivo servir para o desenvol-
vimento enquanto indivíduo, a 
construção do conhecimento, a 
interação com o meio social e o 
resgate de valores culturais e so-
ciais. São ferramentas e parceiras 
valiosas que desafiam a criança e 
assim, contribuem em suas des-
cobertas para expansão da vida 
com alegria, emoção, prazer e vi-

vência em grupo. 
Para enfatizar que realmente 

o aprendizado do aluno acontece 
com mais facilidade por meio das 
brincadeiras os alunos do 5º ano 
“B”, período da tarde, da Escola 
Municipal Tancredo Neves, rea-
lizaram algumas brincadeiras do 
cotidiano que foram aprimoradas 
para sanar as dificuldades encon-
tradas no decorrer do 1º bimestre.

Dentre as brincadeiras o bin-

go e dominó de tabuada, que teve 
por intuito levar os alunos a exer-
citar suas habilidades mentais e o 
jogo do Twister que foi adaptado 
para trabalhar a ortografia do M 
antes do P e B, além de estimular 
a coordenação motora, desenvol-
ver a lateralidade, a concentração 
e percepção, os limites do corpo, 
o equilíbrio, a força, resistência e 
flexibilidade, o trabalho em gru-
po e noção de espaço.

ALUNOS: 5º ANO A
Beatriz Maria Ribeiro 
Clara de Melo Andreussi 
Emilly Maria Gomes da Silva 
Ivellen Fernanda Soares Lopes
João Braulino Silva Mello 
Johnny de Souza C. Junior 

Leny Cristini Guimarães da 
Silva 
Leonardo Henrique Schuelter 
Letícia Alves da Silva 
Letícia de Paula Souza 
Marcos Arthur M. Panicio 
Komori 

Mateus Henrique Gomes 
da Silva 
Natan Henrique Mendola 
Samuel Alexandre Fukuda 
de Lima 
Sarah de Melo Andreussi 
Tiago Jaquis de Souza 

Welligton Alves dos Santos 
Yorrana Ferro Guedes 
Miqueias Richard dos Santos 
Gabriel Ribeiro Meira dos 
Santos 
William Aparecido dos Santos

ALUNOS 5º ANO "B": 
Adrian Augusto Silva Souza
Adrian Luz Peres
Adrian Pereira Pacheco
Ana Beatriz Bonacin Silva
Ana Clara Alves
Bianca Ytauani Martins Alves
Caio Gabriel de Carvalho dos 
Santos

Caíque Cezário Cassiano
Eloisa Rebeca Milanez
Emilly Rayssa dos Santos da 
Silva
Gabriel Mendes Catelan
Gabriel Sette dos Santos
Gabrieli Aparecida Comini
Juliano Souza Cardoso
Kaio Pereira Vieira

Ketheleen Mendes Moreira 
da Silva
Leandro Santos Marinhos
Luana Gabriely Alves da Silva
Maria Eduarda Dosso Gibim
Matheus de Araujo Novais
Matheus Henrique Pereira
Nicole Nathielly de Lima 
Pinheiro Alves

Pedro Henrique de Almeida 
Batista
Pedro Henrique Veiga Cav-
alcanti
Sander Gustavo Lemes 
Moreira
Victor Ferreira da Silva
Vitor Gabriel Boldrim Silva
Vitória Abrão Ferreira

Município prepara as comemorações 
ao Dia do Trabalhador

NOVA ESPERANÇA

Na década de 50, 
quando da funda-
ção do município 

de Nova Esperança, as plan-
tações de café – chamado 
de Ouro Verde, eram abun-
dantes e a zona rural se tor-
nou atrativa para milhares 
de famílias que saiam dos 
mais distantes rincões do 
Brasil em busca de “fazer a 
vida” nas promissoras terras 
do Paraná. 

Com a fixação do ho-
mem no campo, as colônias 
de trabalhadores careciam 
de recreação para os chefes 
de família. Foi a partir de 
então que as propriedades 
rurais construíam campos 
de futebol para disputar 
os jogos contra outras co-
lônias.  E as partidas eram 
muito disputadas. A popu-
lação rural era tamanha que 
o futebol era dividido em 
três categorias: terceirinho 
ou cebeiro, que eram “os 
ruins de bola”, aspirantes – 
um pouco melhor em qua-
lidade técnica e os titulares, 
considerados os craques da 
bola.

 O tempo foi passando e 
em 1975 a geada dizimou os 
cafezais do Paraná. Muitas 
propriedades empreende-
ram novas culturas, que por 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

sua vez empregavam menos 
mão de obra, mas mesmo 
assim os campos das colô-
nias e distritos seguiam re-
cebendo as partidas.  Com 
o passar dos anos, muitos 
campos de futebol varzea-
no acabaram sendo extintos 
e as equipes, desmontadas. 
Na contramão disso, o fute-
bol suíço foi ganhando cada 
vez mais adeptos, pois os 
organizadores precisavam 
apenas de 08 atletas para 
formar uma equipe. Com 
o êxodo rural crescente e a 
extinção das colônias e des-
povoamento dos distritos, o 
futebol dominical foi dando 
vez ao suíço, jogado normal-
mente às tardes de sábado.

Atenta à esta mutação 
social e diante da nova rea-
lidade, o município de Nova 
Esperança deu início no ano 
passado a um novo formato 
das comemorações, onde 
toda a família tem a oportu-
nidade de participar. O que 
antes era uma data restrita 
apenas aos homens da casa, 
hoje toda a família encontra 
atividades para os mais va-
riados públicos.  

Torneio de Futebol Suí-
ço, reunindo várias equi-
pes, Projeto vem pra praça, 
com recreação que incluem 
festival de mini-vôlei, mini-
-futebol na grama, torneio 
de vôlei na grama e diversas 
atividades recreativas para 

jovens e crianças pontuam 
entre os eventos programa-
dos para o dia da festa. 

Os campos do Estádio 
Municipal Francisco Zeller-
hoff Filho serão divididos 
em campos menores para 
a realização dos jogos. Do 
lado externo do Estádio, o 
Projeto Vem pra praça vai 
desenvolver várias ativi-
dades sob os cuidados dos 
profissionais do Setor de Es-
portes do Município. 

O Dia do trabalhador é 
celebrado em 1º de maio que 
este ano será na terça-feira.  
“O formato dinâmico, fru-
to da excelente organização 
visa envolver toda a família 
neste dia festivo. Todos os 
segmentos merecem estar 
envolvidos, como já fizemos 
no ano passado”, explicou 
o professor Márcio Santos, 
técnico responsável pelo 
evento. A entrada ao evento 
é franca e as atividades terão 

inicio às 08 horas se esten-
dendo até o fim do dia. 

A data foi instituída com 
objetivo de celebrar a con-
quista dos trabalhadores ao 
longo da história. No Brasil, 
foi consolidada em 1924 no 
Governo de Artur Bernar-
des. Além disso, a partir do 
governo de Getúlio Vargas, 
as principais medidas de 
benefício ao trabalhador 
passaram a ser anunciadas 
nessa data.

“O formato dinâmico visa envolver toda a família neste dia festivo”, explicou o professor Márcio Santos, técnico responsável  do 
município

O que vai ter:
• Torneio de Futebol 

Suíço
• Projeto vem pra praça 

• Diversas recreações 
• Festival de mini vôlei 

• Mini futebol na 
grama

• Torneio de vôlei na 
grama e outros

Arquivo JN

 Depoimento da aluna 
Letícia de Paula Souza 

representando o 5º ano A.
Eu gostei muito porque 

trabalhamos em forma de de-
senhos a preservação do Meio 
Ambiente. Eu desenhei uma 

floresta com árvores frutíferas 
e flores. É importante  cuidar-
mos do nosso Meio Ambiente, 

pois dependemos dele para 
uma vida saudável. Aprendi 

que não podemos ficar 
cortando árvores, jogar lixo 

no chão, não gastar água sem 
necessidade, afinal temos que 
cuidar com carinho da  nossa 
natureza e agradecer à Deus 

por toda essa maravilha.
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*Marcello Richa é presidente do Instituto 
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)

Disseminação da 
inovação

Geralmente quando falamos sobre inova-
ção, automaticamente vinculamos ao conceito 
de criação de algo que irá mudar a realidade de 
como executamos as coisas. Porém inovar não 
implica necessariamente em criar, mas também 
aprimorar aquilo que já existe ou transformar em 
outra coisa que venha a melhorar serviços, ações 
e projetos.

Ao longo dos últimos anos visitei diversas em-
presas, entidades sociais, sindicatos, projetos co-
munitários, cooperativas e eventos de agronegó-
cios, onde tive a oportunidade de conhecer boas 
práticas, modelos de gestão e novas tecnologias 
promovidas pela iniciativa privada, terceiro setor 
e poder público.

Cada um desses trabalhos possui potencial 
para ser adaptado em outro município, região ou 
comunidade, apresentando novas alternativas e 
opções para a inovação tecnológica, organizacio-
nal, de processo, serviços e produtos.

A constante busca pelo aperfeiçoamento de 
nossas atividades sempre será um indutor de 
avanços para a sociedade e neste quesito as esfe-
ras e representantes públicos, por terem contato 
constante com diferentes segmentos, precisam 
assumir um papel cada vez mais ativo e de arti-
culação para a disseminação da inovação.

Exemplos relacionados a isso são abundantes 
e podem ir desde apresentar modelos de gestão 
até o aprimoramento da legislação e formaliza-
ção de convênios. Citando uma situação simples, 
no ano passado estive no Lar do Menor Siquei-
rense, em Siqueira Campos, que arrecada cerca 
de oito mil reais por mês por meio do programa 
Nota Paranaense. Um modelo de gestão que gera 
receita livre e que apresentei para outras entida-
des do estado, que se interessaram e organizaram 
para também buscar essa nova fonte de recurso.

Na gestão pública essa troca de ideias também 
é fundamental e permite o desenvolvimento de 
novas e efetivas políticas públicas. Nesse sentido, 
apresentei em diversos municípios a Lei Muni-
cipal de Incentivo ao Esporte de Curitiba, que 
capta recursos do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e investe em atletas e instituições 
sociais, bem como falei sobre parcerias com a 
iniciativa privada, como a que realizamos para a 
implantação de Estações de Ginástica e Alonga-
mento em Curitiba, que foram feitas sem custo 
para o município em troca de espaço publicitá-
rio. Modelos simples de serem adaptados e que 
trazem grandes benefícios para as comunidades.

Somado a isso, é preciso buscar ampliar e for-
talecer diálogo junto à iniciativa privada, que 
resulta em projetos como a Lei de Inovação, san-
cionada no Paraná em 2012 e que prevê a parti-
cipação do Estado em fundos de investimentos 
e concessão de benefícios para empresas para-
naenses cuja atividade principal seja a inovação 
tecnológica. Um estímulo para o mercado que 
gera avanços nos serviços desde o pequeno pro-
dutor até grandes indústrias.

Em um período de crise econômica, é cada 
vez mais relevante que bons projetos, novas tec-
nologias e iniciativas sejam divulgados e levados 
a diferentes municípios e segmentos. Articular e 
disseminar a inovação possui um papel determi-
nante na economia de recursos, aperfeiçoamento 
dos serviços e ampliação da oferta de atendimen-
to em todos os setores, resultando em mais opor-
tunidades para a melhoria da qualidade de vida 
da população.

Esta coluna abordará semanalmente, esclarecimen-
tos a fatos ocorridos no município e dúvidas da popu-
lação sobre os diversos setores.

• Dia do Planeta Terra, 22 de abril
O Dia do Planeta Terra é celebrado no mundo in-

teiro no mesmo dia, 22 de abril, e refere-se à tomada de 
consciência dos recursos naturais da Terra e seu mane-
jo. O objetivo principal é conscientizar os habitantes 
do planeta sobre a importância e a necessidade da con-
servação dos recursos naturais.

O desenvolvimento sustentável é fundamental para 
a qualidade de vida das gerações futuras. Em nosso 
município, dentro das diretivas sustentáveis, fazemos 
um grandioso trabalho em parceria com a Cocamare 
(Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis), 
reconhecido nacionalmente. A eficiente gestão dos re-
síduos sólidos e a reciclagem é uma excelente forma de 
cuidar do planeta e minimizar os impactos que o lixo 
pode causar.

Evoluindo constantemente, Nova Esperança se 
prepara para receber seu primeiro ecoponto e área de 
compostagem para contribuir ainda mais com a gestão 
dos resíduos sólidos e evitar o descarte incorreto do 
lixo. O óleo escoado no ralo da pia, que também é um 
grande problema para o meio ambiente, e deve ser evi-
tado com a implantação, em breve, do projeto “Bons 
Óleos” desenvolvido em parceira pela Cocamare e Se-
cretaria de Meio Ambiente, visando o recolhimento 
em embalagem especial das sobras de óleo de cozinha 
para transforma-las em sabão.

Até as caixinhas longa vida descartadas ganharam 
nova funcionalidade no Viveiro Municipal, nelas são 
cultivadas mudas de plantas que são distribuídas gra-
tuitamente à comunidade. A meta é cultivar 33 mil 
mudas de flores, plantas ornamentais e árvores frutí-
feras, nativas e exóticas por ano, que serão replantadas 
nos canteiros, praças e residências.

Como cidadão, cada um pode contribuir para um 
Planeta Terra melhor. Separamos 10 dicas de como 
você pode ajudar a cuidar do nosso planeta:

1. Reduza, reuse e recicle;
2. Economize água potável;
3. Separe o seu lixo;
4. Não jogue óleo no ralo da pia;
5. Plante uma árvore e seja adepto das calçadas 

ecológicas;
6. Diminua o uso de sacolas plásticas;
7. Prefira eletrodomésticos de baixo consumo de 

energia;
8. Ande mais a pé e use mais bicicleta como al-

ternativa de transporte;
9. Lixo é no lixo. Jamais jogue lixo no chão ou 

dentro de bueiros;
10. Nunca descarte pilhas, baterias e eletrônicos 

no lixo comum;

Atitudes simples ajudam a cuidar melhor do pla-
neta. Faça sua parte! Juntos podemos construir uma 
cidade cada vez melhor. 

- AGENT E DE 
T RÁFEGO
- AUXILIAR 
ADMINIST RAT IVO 
(PCD)
- AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO  (PCD)
- DESOSSADOR
- ELET RICISTA DE 
CAMINHÃO
- MECÂNICO DE 
CAMINHÃO
- MOTORISTA - 

CARRET EIRO
- OPERADOR DE CAIXA
- SOLDADOR 
INDUST RIAL
- T ÉCNICO EM 
T ELECOMUNICAÇÃO
- T ÉCNICO EM 
INFORMÁT ICA 
- T ÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 
T RABALHO ( JÚNIOR )
- VENDEDOR EXT ERNO
- VENDEDOR INT ERNO

Segunda edição da Feira do Livro 
de Nova Esperança movimentou 

os apaixonados por leitura

A II FLINE que acon-
teceu nos dias 18 e 
19 de abril foi um 

sucesso. Com programação 
diversificada e várias ativida-

des voltadas para toda popu-
lação, o evento movimentou 
os apaixonados por leitura. 
Além dos livros à venda com 
preço super especial, quem 

visitou a feira também pode 
assistir as apresentações de 
teatro infantil, sarau de poe-
sias, contação de estórias e 
participar do sorteio de li-

vros.
Escolas e alunos do muni-

cípio visitaram a feira que já 
tem a 3ª edição garantida em 
abril de 2019.
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DESMEMBRADA DO CARNÊ DO IPTU

Taxa de lixo começa 
a ser cobrada

na conta de água
Contribuintes que deixaram de optar pelo 

pagamento em cota única com desconto 
de 15% via boleto emitido pela Prefeitura 

começaram a receber este mês o tributo 
parcelado na conta de água da Sanepar

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Visando garantir o re-
cebimento da contri-
buição em dia, o mu-

nicípio de Nova Esperança 
optou por transferir do carnê 
do Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU) para a 
conta de água da Sanepar a 
cobrança da Taxa de Geren-
ciamento dos Resíduos Só-
lidos - TGRS popularmente 
conhecida por “taxa de coleta 
de lixo”. O município pos-
sui cerca de 10 mil unidades 
consumidoras atendidas pela 
Sanepar. 

Os contribuintes que dei-
xaram de optar pelo paga-
mento em cota única com 
desconto de 15% via boleto 
emitido pela Prefeitura co-
meçaram a receber este mês 
o tributo parcelado na conta 
de água da Sanepar. A trans-
ferência da taxa de lixo do 
carnê de IPTU para a conta 
de água foi um assunto que 
gerou bastante polêmica na 
cidade, porém foi uma forma 
encontrada pelo município 
de assegurar o recurso com 
mais eficiência e praticidade 
haja vista que historicamente 

Folheto enviado pela Sanepar 
junto à conta de água

 “Prezado usuário
A arrecadação da Taxa 

de Coleta de Lixo na conta de 
água/esgoto faz parte do con-
vênio firmado entre a Sanepar 
e a Prefeitura e foi autorizado 
por lei municipal. O que muda 
é apenar a forma de arreca-
dação. Pelo convênio, a Sa-
nepar é o agente arrecadador 
desta Taxa para a Prefeitura. 
Um dos benefícios é que você 
tem maior prazo para pagar a 
Taxa, pois o valor anual, que 
antes era cobrado com o IPTU, 
agora é diluído em maior nú-
mero de parcelas. Outra van-
tagem é que, com todos os mu-
nícipes pagando mensalmente 
o valor da Taxa, a Prefeitura 
pode coletar o lixo e prestar 
outros serviços com mais efi-
ciência, uma vez que o cus-
teio destas despesas está com 

receita assegurada. A Taxa 
de Coleta de Lixo é um tribu-
to, portanto seu pagamento é 
obrigatório. O valor da Taxa 
é estipulado pelo poder públi-
co do seu município, por meio 
da lei municipal. Para maiores 
informações e dúvidas sobre 
valores contatar a Prefeitura. 
A qualquer momento a co-
brança da Taxa de Lixo pode 
ser excluída da conta da Sa-
nepar. Basta ir à Prefeitura e 
solicitar a retirada. Para tan-
to, é necessário apresentar a 
mais recente conta de água e 
esgoto entregue pela Sanepar. 
A exclusão não isenta o usuá-
rio do pagamento. Caso opte 
pela retirada, você terá que 
fazer o recolhimento dos valo-
res diretamente na Prefeitura 
Municipal. A falta de paga-
mento desta Taxa está sujeita 

a aplicação de multa, juros e 
inscrição em dívida ativa. Os 
procedimentos acima descri-
tos foram estabelecidos pelo 
Ministério Publico, por meio 
do Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), nos autos do 
Inquérito Civil – IC n.º 21/09 
da Promotoria de Defesa do 
Consumidor. 

Para mais informações so-
bre o bloqueio da arrecadação 
da Taxa de Coleta de Lixo 

Ligue 0800 200 0115
ou dirija-se ao escritório 

de atendimento da Sanepar.” 

60% dos contribuintes dei-
xam de pagar o IPTU em dia, 
gerando um déficit de aproxi-
madamente R$600 mil anuais 
apenas com a questão do re-
colhimento do lixo. O gasto 
do município com a coleta e 
destinação do lixo ultrapassa 
R$2 milhões anuais. Tais cus-
tos são relativos a servidores, 
caminhão, transbordo, trata-
mento do chorume, combus-
tível, além do repasse mensal 
à Cooperativa dos Catadores 
de Materiais Recicláveis (Co-
camare). 

A qualquer momento, os 
cliente que quiseram excluir 
a Taxa de Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos  TGRS da 
conta de água podem fazê-lo, 
para tanto  deve solicitar a ex-
clusão para a Sanepar, com-
parecendo pessoalmente ao 
escritório de atendimento da 
empresa. Em seguida deve di-
rigir-se à prefeitura para que 
seja emitido novo documen-
to de cobrança da taxa, cujo 
pagamento é obrigatório. 

O projeto de lei de autoria 
do Executivo, viabilizando o 
novo sistema a partir de 2018, 
foi aprovado pelos vereadores 
no ano passado e virou a Lei 
2588/2017 que autoriza esta 
modalidade de cobrança. 

MÉDIA HISTÓRICA 
DE CONSUMO

Segundo explicou a ad-
ministração municipal em 
recente reportagem, a medi-
da atende recomendação do 
Ministério Público e ainda o 
Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) e seria mais 
uma mudança de nomencla-
tura do que, efetivamente, 
alteração tributária. A taxa 
de lixo que o contribuinte vai 
pagar é calculada com base 
na média histórica de consu-
mo de água, relativa aos últi-
mos 12 meses. 

A metodologia de co-
brança da Taxa de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos 
Domiciliares usando como 
base o consumo de água é 
realizada em mais de 50 mu-
nicípios do Paraná. Dos bo-
letos gerados, pouco mais de 
70% estão enquadrados den-
tro dos valores de R$160 a 
R$197,00, por ano. Dividin-
do o valor em 9 vezes, daria 
algo em torno de R$19,00 
reais por mês, R$4,50 por 
semana e menos de R$2 
por dia de coleta domiciliar, 
destinação, separação e des-
fecho correto do lixo produ-
zido.
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Município investe em 
infraestrutura urbana

Vereadores homenageiam 
professores 

O município de Floraí 
inicia uma gran-
de transformação 

na entrada da cidade para 
quem chega de Maringá. O 
trabalho de infraestrutura 
em ação fará a instalação de 
tubos de águas pluviais para 
a adequação à possíveis pro-
blemas com água de chuvas, 
e neste local será efetuado 
a obra da avenida Marginal 

que ofertará melhores con-
dições ao parque industrial 
de Florai, e por consequên-
cia fazendo embelezar a en-
trada da cidade.

É uma obra conquista-
da com convênio junto ao 
Governo Federal através 
de emenda parlamentar do 
deputado federal Luciano 
Ducci, em contrapartida, 
com recursos próprios da 

municipalidade. O prefei-
to Fausto Herradon, a vice 
Edna Contin e os senhores 
vereadores estão na busca 
de novos projetos e recur-
sos que venham de encontro 
aos anseios de nossa gente. 
Muito em breve teremos um 
novo visual ao chegarmos 
em nossa Floraí.

ASCOM/FLORAÍ

Na noite de terça-fei-
ra (17), os senhores 
vereadores da Câ-

mara Municipal de Floraí fi-
zeram homenagear aos pro-
fessores da Rede Municipal 
de ensino por ter atingido 
o índice 7,0 junto ao IDEB 
2015, fato que levou a FIEP 
a realizar festividades aos 
melhores do Estado em 12 
de Março e Floraí está entre 
os melhores. Na oportuni-
dade, esteve presente a pro-
fessora Maria Angela Zam-
pieri Gimenez (Secretária 
Municipal de ensino),  a vice 
prefeita Edna Contin, a pro-

fessora Rose Arioze Viotto 
(Diretora da Escola Muni-
cipal Elena Maria Pedrone), 
a professora Angela Cristina 
Barraca Canazzaro (Coor-
denadora do programa A 
união faz a vida em nos-
sa cidade), representantes 
da cooperativa Sicredi que 
também tem feito um belo 
trabalho na educação mu-
nicipal, além de professores 
deste município e cidadãos 
de nossa cidade. A ceri-
mônia foi conduzida pelo 
professor José Carlos Ratti, 
que falou sobre a escalada 
profissional para alcançar 

esse objetivo.  O presidente 
da Câmara Marcio Lean-
dro Mendes, fez a entre-
ga do CERTIFICADO DE 
MOÇÃO DE APLAUSOS a 
todos os professores muni-
cipais. A professora Maria 
Angela Zampieri Gimenez 
parabenizou a todos os pro-
fessores pela dedicação e 
competência para alcançar 
essa vitória, e também todo 
o apoio recebido do execu-
tivo Municipal na pessoa do 
prefeito Fausto Herradon, 
da Vice Edna Contin e de 
todos os senhores vereado-
res. ASCOM/FLORAÍ

FLORAÍ
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Objetivando apresentar 
a outros empresários 
as mudanças positi-

vas realizadas na L.Única, a 
empresária Leonilda  Benalia 
e sua equipe de colaboradores 
receberam na tarde de segun-
da-feira, 16 de abril, represen-
tantes do Sebrae e Fecomércio 
que se fizeram acompanhar na 
ocasião de empresários que es-
tão participando neste ano do 
novo projeto Top Loja.

Na ocasião, Leonilda e sua 
gerente Silvana fizeram expla-
nações aos convidados  sobre 
a história da empresa, os cami-
nhos percorridos para chegar 
ao sucesso de hoje, que culmi-
naram com o prêmio Top Loja 
Ouro, recebido recentemente 
em Curitiba, pela L.Única.

Os empresários visitantes 

que estiveram em Nova Es-
perança, vieram da cidade de 
Castro e estavam juntamente 
com a consultora do Sebrae de 
Maringá, Paula Polizelli, capa-
citadora  do projeto, e, também 
a consultora Jonice Storzzi, re-
presentando Luiz Rolim, gestor 
estadual  do varejo e Jocimara 
Modelo, presidente da Câmara 
da Mulher de Castro, represen-
tando a Fecomércio.

A L.Única vem inovando e 
ressaltando sempre o carinho e 
o respeito pelos amigos-clien-
tes e seus colaboradores, como 
a essência do crescimento pes-
soal e empresarial, a preocu-
pação com o relacionamento 
inter-pessoal e o investimento 
em sua estrutura, fideliza a sua 
clientela, atraindo assim novos 
amigos consumidores.

L.Única recebe representantes do 
Sebrae e Fecomércio em Nova Esperança
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DRYWALL/GESSO ACARTONADO

Há um tempo, quando ouvia-se falar em construções e re-
formas, logo vinha à mente tijolos, acúmulo de sujeiras e alta 
demanda de tempo. Hoje, graças a inovações na área da cons-
trução, os sistemas construtivos convencionais estão abrindo 
espaço para novos produtos e novas técnicas, sendo uma delas o 
drywall/gesso acartonado, presente no Brasil há mais de 20 anos.

Ele é um sistema composto por placas de gesso e papel 
cartão, por isso o nome "acartonado", que são parafusadas em 
uma estrutura, geralmente, de aço galvanizado. Apresenta como 
principais vantagens a agilidade de aplicação na obra, a leveza, 
a baixa geração de resíduos, a menor espessura das paredes, a 
facilidade para embutir instalações, além de proporcionar a apli-
cação de isolantes termoacústicos entre as placas, que alcançam 
o mesmo ou até maior desempenho em comparação à alvenaria. 

O drywall pode ser utilizado como parede, forro, divisória, 
revestimento e até para montagem de móveis fixos. Entretan-
to, vale ressaltar que seu uso deve ser feito para áreas internas, 
ao passo que nas externas podem ser usadas placas cimentícias, 
por exemplo. Existem várias placas de gesso acartonado, com di-
versas utilidades, porém as mais usadas são as convencionais, as 
resistentes à umidade e as resistentes ao fogo, sendo empregadas 
de acordo com a necessidade. Ultimamente, o sistema vem sen-
do amplamente empregado em projetos arquitetônicos e design 
de interiores, bem como tornou-se o "queridinho" de muitas 
construtoras de edifícios.

Por: Milena Vicentim da Silva, acadêmica de 
Arquitetura e Urbanismo – UEM

RENOVAÇÃO 
AUTOMÁTICA
RENOVAÇÃO 
AUTOMÁTICA
RENOVAÇÃO 

DA CNH.
MAIS UMA FACILIDADE 
DO DETRAN PR PARA PR PARA PR
VOCÊ GANHAR TEMPO.
O Detran PR está sempre em movimento para você nunca fi car parado. 

Nos últimos anos, nós criamos uma série de soluções para facilitar

a vida das pessoas e deixar o atendimento muito mais rápido. São 

ideias como a renovação automática da carteira de habilitação, 

que simplifi ca o processo e permite que você tenha uma CNH novinha 

em folha fazendo um exame médico em uma clínica conveniada. 

Simples, não?

Acesse detran.pr.gov.br
e saiba mais.

Na internet ou 
nas unidades, 

têm mais 
agilidade

para você.

• App com mais de 20 serviços.

• Vistoria 100% digital.

• R$ 40 milhões investidos na reforma 
e construção de novas Ciretrans.

Vereadora Nice Zacarias agradece 
o atendimento do DER/PR

A vereadora Nice Zacarias, 
agradeceu em nome 
da população de Nova 

Esperança ao superintendente 
regional noroeste do Departa-
mento de Estradas de Rodagem 
(DER-PR), João Luiz Goltz de 
Almeida, juntamente com o che-
fe da rodovia, José Augusto pelo 
atendimento a solicitação reali-
zada para manutenção e melho-
rias na PR-555, Rodovia Julio Za-
carias que liga Nova Esperança 
ao trevo Distrito de Nova Bilac.

Na ocasião a vereadora des-
tacou o trabalho do DER que 
prontamente tem atendido suas 
solicitações e assegurou o seu 
compromisso com a população 
de Barão de Lucena onde recen-
temente foi contemplado com a 
ampliação da rede elétrica ligan-
do o Conjunto Habitacional José 
Herdei ao centro daquele distri-
to, além da solicitação junto à 
Governadora Cida Borghetti de 
uma ciclovia para os moradores 
da localidade.

A vereadora Nice Zacarias juntamente com a governadora Cida 
Borghetti 
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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.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

Senhor Cereais Alimentos Ltda, torna público que requereu ao IAP, a 
Licença Prévia, para atividade de Comércio Atacadista de Cereais no 
endereço Rodovia BR 376, KM 138 Lote 11/12/13-A-7, CEP 87.600-
000, Nova Esperança - Paraná.
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Atalaia recebe caminhão 
para coleta de lixo e reforça 

frota do serviço público
Prefeito Fábio Vilhena comemora a conquista. 

Município também foi contemplado com uma nova 
academia ao ar livre e 01 veículo utilitário Saveiro

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O município de Atalaia 
vem recebendo in-
vestimentos que vi-

sam melhorar a qualidade de 
vida da população. Oferecer 
serviço público de excelência 
aos moradores tem sido um 
desafio proposto pelo prefeito 
Fábio Vilhena.  

Atalaia foi contemplada 
com R$25 mil para a cons-
trução de uma academia ao 
ar livre, um caminhão coletor 
de lixo no valor de R$287 mil 
além de um veiculo utilitário 
saveiro para o município no 
valor de 53 mil.  

As conquistas  são oriun-
das do Governo do Estado 
por meio de emendas do de-
putado estadual Dr. Batista, 
parlamentar que representa o 
município na Assembleia Le-
gislativa do Paraná.  

“Agradecemos ao deputa-
do por interceder em prol das 
causas do nosso município. 
As conquistas são frutos do 
trabalho sério desenvolvido 
pelo Dr. Batista e será muito 
bem utilizado pela Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos. 
A academia ao ar livre tam-
bém é bem vinda, desta for-
ma ofereceremos aos nossos 
munícipes mais um espaço de 

esporte, lazer e socialização”, 
frisou o prefeito Fábio Vilhe-
na. 

O novo Veículo propor-
ciona uma coleta adequada 
dos resíduos da cidade, am-
plia o serviço com qualidade 
e garante mais economia ao 
município, além dos trabalha-
dores sentirem-se satisfeitos.

Para o prefeito coletar lixo 
não é um trabalho fácil e é di-
reito do trabalhador ter con-
dições adequadas e com se-
gurança. “Com a aquisição do 
caminhão pode-se oferecer 
melhor qualidade de trabalho 
aos funcionários. Contribui 
ainda, com a preservação do 
meio ambiente, tornando a 
cidade mais bonita e limpa.”, 
finalizou Vilhena.

Caminhão coletor de lixo no valor de R$287 mil

Veículo utilitário saveiro para o município no valor de 53 mil

Atalaia também 
foi contemplada 

com R$25 mil 
para a construção 
de uma academia 

ao ar livre
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Social
Osvaldo Vidual

A Terapeuta Holística Lenir Duarte Azevedo, é coautora 
do livro: “Terapia Holística SNT – Equilíbrio corpo, mente e 

espírito”. A coordenação editorial do trabalho foi realizada pela 
psicóloga e coach Sandra Martinhago. O livro é uma publicação 
da Editora Conquista e terá o seu lançamento durante a noite 

de autógrafos marcada para quarta-feira, 25 de abril das 19h às 
21h nas Livrarias Curitiba do Maringá Park Shopping Center.

Guilherme Vinicius de Oliveira Fernandes 
e Ricardo Cassiano Neves Zanchetti são os 
novos proprietários, convidando amigos e antigos 
frequentadores para a reinauguração do Doca.
É isso mesmo Doqueiros de plantão, esse fim de 
semana tem a reinauguração do Doca, com diversas 
novidades no cardápio e 3 super atrações:
Sexta-feira (20) - 20h – Fernando Dafra;
Sábado (21) – 20h – Marcos e Ramon 
Domingo (22) – 15h – Doca Sunset c/ Inndrive


