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NO LIMITE

Explosivos encontrados
na Cadeia de Nova
Esperança seriam usados
para detonar o teto e
permitir a fuga dos presos
663 gramas de emulsão de dinamite e 26 gramas
de cordel nitropenta foram encontrados no
interior da carceragem. Material possui grande
potencial explosivo e seria usado para dinamitar
o teto e abrir buraco para fuga dos presos
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Imparcialidade ou fuga?
O título desta coluna é sugestão de um amigo leitor que segundo ele: “o que fazer ou qual
atitude tomar diante da realidade mostrada pelos jornais, rádio e televisão nos dias atuais?”
Acrescentaria ao questionamento dele, as
redes sociais. Essa semana circulou um vídeo
tanto pelo Facebook quanto WhatsApp onde
um cidadão filmava um ônibus escolar que excedia a velocidade na pista da BR-376 no trecho
que passa por Nova Esperança. Imediatamente o vídeo foi compartilhado e, em questões
de horas, viralizou. O detalhe é que o ônibus,
não era do município de Nova Esperança como
foi erroneamente atribuído, porém as críticas
aconteceram e dificilmente todas as pessoas
que receberam a informação desencontrada,
saberão que a notícia era inverídica.
Imparcialidade ou fuga? Acredito que o momento que vivemos, exige do leitor, telespectador, internauta um filtro bem avançado. O
avanço da tecnologia trouxe muitos benefícios
estabelecendo uma maior interação entre os
leitores, porém as pessoas não se aprofundam
nas notícias, sendo cada vez maior o número de
boatos que são espalhados pela internet através
das redes sociais. Acabam “vendo” a notícia,
principalmente se tiver alguma imagem que
chame a atenção.
É caso de estuprador que está na cidade, ou
do inseto que sua picada é letal. O que dizer
ainda dos sons de trombetas em Jerusalém, enfim, as histórias são inúmeras e se espalham
rapidamente. Em tese, vivemos no tempo da
informação, porém, falta conhecimento.
O que significa tanta conexão se a grande
maioria das pessoas simplesmente repassam
notícias sem “enxergar” o fato. Curiosamente
notícias que circulam a internet dando o aspecto de verdade muitas vezes não passam de
boatos e são transmitidas a uma velocidade
meteórica já que historicamente o efeito de algo
negativo e devastador é bem maior do que algo
positivo, que retrate o bem.
Infelizmente a enorme quantidade de informações que recebemos em sua maioria não gera
algo produtivo. Talvez estamos distraídos com
informações irrelevantes. Precisamos de buscar
conhecimento, pois esse realmente transforma.
Para muitos estudiosos de mídia, ao mesmo
tempo em que a internet democratizou o acesso
à informação, ela também prostituiu um pouco
a informação. Dados apontam que a maioria do
público jovem não diferencia o conteúdo real,
verdadeiro, do falso e mentiroso.
Portanto, não acredite e nem compartilhe
tudo o que você ler, ver ou ouvir. Pesquise e
saiba antes se é mesmo verdade. Se você analisar, tudo o que aprendeu até aqui foi por meio
impresso, os livros são os maiores exemplos de
tal afirmação. Várias fontes jornalísticas são
usadas como referência: O Globo, Folha de São
Paulo, Revista Veja, Jornal Noroeste, utilize-as.
A credibilidade do impresso sobrepõe a manipulação constante provocada muitas vezes pela
enxurrada de informações falsas do universo
digital através das redes sociais.
O mundo precisa mesmo de boas notícias.
É preciso ler e enxergar aquilo que é relevante
e que pode edificar. Não é preciso fugir, apenas
pesquisar!

***
“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro,
tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que
é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa
fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor,
nisso pensai”. Filipenses 4:8 – Bíblia Sagrada
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Uma estratégia empresarial
para superar a crise
Saiba como várias empresas
vêm melhorando seus números
mesmo em tempos difíceis
Um dos maiores coachings do mundo, Tony Robbins, o qual inclusive já assessorou várias personalidades internacionais, como o ex-presidente norte americano Bill Clinton, Quincy Jones e André Agassi, em
uma de suas brilhantes palestras, convidou todos os seus ouvintes a
fazer a seguinte reflexão: “Como vou viver hoje a fim de criar o amanhã
pelo qual me empenho? Como vou me posicionar de agora em diante?
O que posso fazer hoje para moldar meu supremo destino?”.
De fato, tais questionamentos assombram a grande maioria das
pessoas, especialmente nos tempos de crise que vivemos e que assola o
país, atingindo sobremaneira, inclusive, a classe empresarial, cada vez
mais pessimista e preocupada com o futuro do seu negócio.
Como forma de enfrentar essa penosa situação econômica, vários
empresários se posicionam e tomam a iniciativa para – segundo Tony
Robbins nos convida a pensar – fazer a diferença hoje para moldar o
amanhã, quiçá para um futuro melhor.
Neste exato momento é que são cometidos os maiores erros, os
quais muitas vezes dificultam ainda mais ou até mesmo impossibilitam
a mudança do quadro que já era extremamente negativo.
Isso porque são adotadas medidas sem qualquer respaldo técnico-profissional, baseadas meramente em especulações ou nos famosos
“achismos”, cujos resultados advindos na maioria das vezes se tornam
trágicos.
Além disso, ao tentar se posicionar para enfrentar a situação adversa, a classe empresarial acaba se frustrando, haja vista que se depara
com uma elevadíssima carga tributária e custo operacional, os quais
impossibilitam uma redução efetiva dos preços – para atrair potenciais
consumidores e fidelizar os já existentes –, bem assim se veem também
impedidos de elevar os preços repassados aos seus clientes, diante do
alto risco de perdê-los.
Desta forma, nos deparamos com um nítido congelamento ou
estagnação da atividade empresarial, praticamente sitiada pelos altos
custos a qual é submetida e aos baixos lucros advindos de tais problemáticas.
Mas há soluções para o enfrentamento desses desafios penosos!
Justamente em atenção a essa realidade, vários empresários tem
buscado outra alternativa para superar a crise e melhorar os seus números: a consultoria jurídico-empresarial, sem sombra de dúvidas,
uma excelente medida para driblar os efeitos da crise.
Primeiramente, através de tal medida, poderão ser diagnosticados
os erros que vêm sendo cometidos na atividade empresarial, antecipando os riscos para equalizar a melhor decisão a ser tomada, corrigindo
irregularidades já existentes, evitando assim prejuízos ainda maiores ao
orçamento da empresa.
Ora, já bastam os percalços vividos pelos empresários no dia-a-dia.
Ter que lidar com um passivo judicial inesperado, decorrente do ajuizamento de ações – sejam trabalhistas ou mesmo de consumidores – em
face da empresa, é a última coisa que se deseja. Ao se antecipar os riscos
e corrigi-los de antemão, tais prejuízos serão efetivamente evitados.
Além disso, a inadimplência dos consumidores, um dos maiores
dramas de todo empresário, é diretamente combatida, porquanto há
orientação e preparação prévia quanto às formas de venda e métodos
de contratação.
O alcance da consultoria jurídico-empresarial não se limita apenas
no que tange à eliminação/redução de prejuízos, reduzindo o passivo
da empresa. Vai bem mais além. Através dela podem ser obtidos inúmeros ganhos, através de uma readequação e análise tributária, trazendo assim recursos ao orçamento empresarial.
Daí o porquê a consultoria jurídico-empresarial se tornou ainda
mais essencial na atualidade, pois ao mesmo tempo em que reduz as
despesas (presentes e futuras) da empresa, atua também na obtenção
de recursos, aumentando assim de forma efetiva os números da empresa, e consequentemente, os seus lucros.

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

PENSAMENTO DA SEMANA
"O sujeito era tão tranqueira, que
mesmo quando estava sozinho,
se achava mal acompanhado".

Sob tensão
Uma atmosfera de grande apreensão foi vivida
pelos moradores no entorno da Delegacia de Nova
Esperança. Na quarta-feira foi efetuado o isolamento da área, com forte esquema de segurança, montado pelos homens das Polícias Civil e Militares.
A cena chamou a atenção dos transeuntes que
logo espalharam pela cidade as “informações”, desencontradas acerca do que realmente estaria ocorrendo. Boatos ganharam as redes sociais, mas coube
à imprensa gerar conteúdo com precisão e credibilidade, em cima da veracidade dos fatos.
Um explosivo, de grande poder detonador, capaz
de derrubar uma parede e parte de outra, chegou
até uma das alas da carceragem, o que demonstrou
a vulnerabilidade daquele prédio e as condições insalubres a que estão expostos os detentos bem como
os próprios agentes de cadeia que tem que conviver
diariamente com os riscos de fugas e rebeliões, causados sobretudo pelo clima tenso propiciado pelo
ambiente, projetado de início para abrigar 22 presos e que atualmente, segundo informou o delegado
à nossa reportagem, está com 121, ou seja, média de
6 presos ocupando o lugar que caberia apenas 01.
A Cadeia Pública de Nova Esperança se transformou em um depósito de gente. Não sou dos Direitos Humanos. Antes torço pelo direito dos humanos, porém, ao estocar o indivíduo em um prédio
daqueles, sucateado e vulnerável à toda e qualquer
tipo de orquestração maléfica, a própria sociedade
acaba sendo a vítima, mais uma vez.
As delegacias não foram projetadas para abrigar
presos e sim para que os procedimentos documentais e de investigação fossem realizados. Mas o que
se vê é que grande parte dos detidos, que já foram
julgados, acabam por povoar as delegacias de todo
o Paraná. Uma lástima que isto ocorra, haja vista
que estes ambientes, ao invés de recuperar o elemento, acabam se tornando verdadeiras escolas do
crime, propiciando a formação de novas gangues,
ou seja, o elemento que poderia ser até restaurado e
voltar melhor para a sociedade, uma vez que tenha
pago pelo delito/crime cometido, se revolta ainda
mais contra esta. Um círculo vicioso, sem qualquer
intersecção que possa dar um fio de esperança a todos nós.
Este quadro não é exclusividade da nossa região.
O colapso penitenciário é flagelo que atinge todo o
Brasil. As tais tornozeleiras eletrônicas foram criadas como atenuantes a um problema criado pelo
próprio Estado, por conta de sua negligência, que
está longe de cumprir com suas atribuições acerca
deste tema. A falta do equipamento, como no recente caso do ex-ministro Geddel Vieira Lima, condenado na Operação Lava Jato, acabou cumprindo
a dita prisão domiciliar livre do adereço de monitoramento.
Amontoar alguém desta “envergadura” em uma
cadeia comum é tema fora de questão. Enquanto isto, a sociedade assiste cenas como as vividas
esta semana em Nova Esperança. Explosivos prontos para serem detonados. A audácia dos donos do
artefato foi tamanha que compartilharam, em tom
de deboche, as imagens coma bomba em mãos, via
grupos de whatsapp e outras redes sociais. A polícia
segue desaparelhada, com escassez em seu efetivo e
segue trabalhando no limite. Que Deus nos abençoe e proteja!

***
“Ninguém conhece realmente uma nação até estar
atrás das grades. Uma nação não deveria ser julgada
pelo modo como trata seus melhores cidadãos, e sim,
como trata os piores” - Nelson Mandela (1918-2013)
Alex Fernandes França é Administrador de Empresas,
Teólogo, Diretor do Jornal Noroeste, Membro da Associação
dos Cronistas do Estado do Paraná e Acadêmico de História.
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Um dos detentos fez uma
selfie no interior da cela,
ostentando o explosivo

No limite

Explosivos encontrados na Cadeia seriam usados
para detonar o teto e permitir a fuga dos presos
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

U

m grande efetivo,
composto por Policiais Civis, Militares,
equipe do Soe – Depen Maringá e Esquadrão anti-bombas
do COE do BOPE – Batalhão
de Operações Especiais da PM
, este último vindo especialmente de Curitiba, foi mobilizado com vistas a atender uma
situação, até onde se tem conhecimento, inédita na Cadeia
Pública de Nova Esperança.
Foi encontrada em uma das celas uma bomba, explosivo este
de grande potencial destruidor, o que gerou o isolamento
no entorno da Delegacia local.
Um cão farejador da RONE do
BOPE atuou, auxiliando a operação.
Tal situação foi identificada
na manhã de quarta-feira, 16
e deixou todos em situação de
alerta, com o isolamento das
áreas adjacentes à delegacia.
Um dos detentos fez uma
selfie no interior da cela, ostentando o explosivo, compartilhando em seguida a imagem
via redes sociais. A partir daí a
Polícia tomou ciência do caso e

Alunos são flagrados bebendo
vodca em sala de aula
Imprensa de Maringá comentando sobre o consumo de vodca
em sala de aula (em plena 8h da manhã), por parte de alunos na Escola
Estadual João de Faria Pioli, na Vila
Morangueira, naquela cidade. Cerca de dez alunos envolvidos ( mais
meninas que meninos ), entre 12 e
14 anos, disseram que compravam
a bebida alcoólica num bar nas proximidades do escola, o que é proibido por lei (crime afiançável) vender
bebidas para menores. O próprio
Conselho Tutelar de Maringá tem
recebido frequentes queixas de bares que vendem bebidas alcoólicas
para menores. Um policial afirmou
em entrevista já ter atendido um
aluno de menor idade embriagado
em uma escola de Maringá. A escola vai comunicar o fato aos referidos pais sobre o assunto que com
certeza dirão que não tem mais domínio sobre os filhos, que a família
não sabe mais o que fazer, que são
filhos rebeldes, etc. Por sua vez, a
direção da escola também ficará
de mãos atadas em tomar algum
procedimento uma vez que as leis
atuais, como o Estatuto da Criança e
do Adolescente, praticamente proíbe penalidades sobre os menores.
É um assunto grave e merecia ser
tratado de uma outra maneira por
parte da escola, ficando a cargo da
família tomar outras providências.
Como nada disso provavelmente
vai acontecer, fica aqui apenas registrado o fato, mas para que todos
reflitam sobre o momento atual da
Educação nas escolas brasileiras. O
uso do celular durante as aulas praticamente já se tornou rotineiro. As
vezes eu fico imaginado, uma atitude dessa por parte de alunos em minha época de escola. Com certeza,
seriam sumariamente expulsos da
escola para servir de exemplo. Cada
vez mais eu tenho gratas lembranças das minhas excelentes escolas,
pela disciplina e pelo aprendizado,
e o respeito pelos queridos e dedicados professores, com os quais muito
aprendi a ser um cidadão.
Sem preparo para viver 100
anos
Especialista sênior em Educa-

passou a monitorar a situação.
De acordo com o delegado
Dr. Leandro Farnese Teixeira,
a Polícia teve uma informação
de que o explosivo havia sido
lançado pelo teto da cadeia. “A
emulsão é muito semelhante ao
explosivo e não há dúvidas de
que realmente seja. As análises
preliminares apontaram para
nossa suspeita. A estrutura da
cadeia está envolta por chapas
de aço e o artefato seria usado
para detonar o teto, possibilitando desta forma a fuga dos
presos. Um buraco já havia sido
feito para encaixar o explosivo,
o que, dada a compressão criada pelo orifício, ampliaria o potencial detonador da bomba”,
explicou Farnese.
DONO DA BOMBA
A Polícia Civil está de posse das imagens do instante em
que o artefato explosivo foi jogado para dentro das celas: “já
sabemos quem é o dono do explosivo ou seja, o detento a qual
este foi endereçado além do
outro rapaz que o acompanha
na ação”, explicou o delegado.
Por ocasião da Operação
Pente Fino, conhecida por bate
grade, 10 telefones celulares,
duas brocas, 08 carregadores,

ção do Fundo das Nações Unidas
para a infância (Unicef), o britânico
Dominic Richardson, 41 anos, que
atua desde 2015 no departamento da
entidade dedicado a estudos sobre
as relações entre educadores,escolas
e as condições de vida das crianças, foi um dos debatedores sobre
"Crianças na Terceira Idade, uma
visão de longo prazo para a saúde e o bem-estar." Neste trabalho,
uma visão de Dominic apresentado
recentemente em Frankfurt, Alemanha, a geração que nasce hoje com a
expectativa viver mais de 100 anos,
caso inédito na história da humanidade, está ameaçada de sofrer com
a falta de acesso a Saúde e à Educação de qualidade em todo o mundo.
Oportunidades desiguais impedem
que a vida seja prolongado. A má
nutrição também é um grande problema. É preciso melhorar a segurança alimentar e incentivar a prática de exercícios físicos nas escolas
para reduzir o número de obesidade.
Como se vê, a vida custa dinheiro.
As pessoas tem pagar um plano de
saúde e uma boa educação. Países
como o Brasil, com essa desigualdade de classe, terá um longo caminho
a trilhar e os sistemas não estão
preparados para acolher as crianças.
Será um longo processo.
Coisas do Cotidiano
• Atletas de Nova Esperança brilham na 8ª Meia Maratona de Montevidéu (Uruguai), na prova dos 10
km. Em suas respectivas categorias,
Emília ficou em 1º lugar, Rosângela
em 5ª e Plinio na 12ª posição. Parabéns pelo sucesso alcançado e por
representar tão bem Nova Esperança.
• Cerca de 84 entre Desembargadores e Juízes no Mato Grosso,
receberam super salários no mês
de julho de 2017, sendo que 18 deles
receberam R$300 mil cada. Muitos
deles receberam R$ 500 mil dada
um. Segundo eles, os valores recebidos estão apoiados em lei e não querem nem saber se vai ou não originar polêmica. Os demais, receberam
mais de R$ 100 mil reais. Segundo o
Tribunal de Justiça daquele Estado,
R$ 10 milhões foram gastos com a
folha de pagamento do mês de julho
dos desembargadores e juízes. Que

663 gramas de emulsão de dinamite e 26 gramas de cordel
nitropenta foram encontrados no interior da carceragem.
Material possui grande potencial explosivo e seria usado
para dinamitar o teto e abrir buraco para fuga dos presos
Depen-Maringá

Imagens Polícia Civil

Equipe do Setor de Operações Especiais do Depen de Maringá
durante ação no interior da carceragem da Cadeia Pública de
Nova Esperança

06 baterias de celulares, 03 fones de ouvido, 02 brocas e uma
certa quantia de droga (maconha) foram encontrados no
interior das grades. A ajuda do
esquadrão anti-bombas com
apoio dos cães farejadores também facilitou na localização
dos produtos que estavam de
posse dos presos. “O isolamento do local se fez necessário
para, preventivamente se precaver de eventuais explosões, já

que o real potencial explosivo
da bomba é desconhecido. Se
comprovado que a emulsão é
explosiva, os responsáveis vão
responder pelo crime de posse de explosivos”, finalizou Dr.
Leandro Farnese Teixeira.
Este tipo de situação já
denota a alta periculosidade dos presos envolvidos e,
aliada ao problema da superlotação crônica, onde
121 detentos ocupam as ce-

corporativismo! Lembrar ainda que
esse mesmo pessoal não tem vergonha de dizer que recebe ainda auxílio moradia, auxílio livro, auxílio
alimentação e auxílio vestuário! E
você professor, médico, engenheiro
ou outro profissional, recebe algum
desses auxílios pelo seu trabalho? É
mole cara!
• Espaço - Cultura - Tupamaros - OsTupamaros eram um grupo
armado de guerrilheiros uruguaios
que agiam na área urbana com mais
de 3.000 integrantes, fundado pelo
advogado, esquerdista, Raul Sendic.
Estudantes, profissionais liberais,
técnicos compunham o grupo que
atuava no sistema de guerrilhas.
Atacavam políticos, bancos, grandes empresários, latifundiários, enfim, todos aqueles que enriqueciam
ilicitamente. O dinheiro roubado
seria distribuído a instituições ou
melhorava as condições dos mais
pobres. O nome Tupamaro veio do
índio peruano Tupac Amaru, cuja a
sua tribo lutava contra a exploração
espanhola no século XVIII. O Movimento de Liberação do Uruguai - T,
Os Tupamaros, atuaram no Uruguai
entre 1.963 e 1972. Com a ditadura
militar no país naquela época, os Tupamaros perderam força, seu líder
Raul Sendic foi preso, outros foram
mortos e os que sobraram fugiram
do país, ou foram presos. Hoje, há
em Montevideo, um excelente shopping chamado Punta Carretas que
no passado, serviu de cadeia para os
Tupamaros, de onde muitos presos
fugiram de lá pela escavação de um
grande túnel. Um dos grandes líderes dos Tupamaros, foi José "Pepe"
Mujica, que há pouco tempo, foi um
excepcional presidente daquele país.
Mujica, muito amado pelo seu povo,
hoje é senador!
• Ruas de Los Angeles estão sendo pintadas de branco para que as
temperaturas na cidade fiquem mais
amenas;
• Cerca de 60 sessenta crianças
morreram num Hospital na Índia
por falta de oxigênio;
• A ida de Neymar para o Paris
Saint-Germain já rendeu ao clube
um bom dinheiro em publicidade.
Só camisetas do clube com a imagem do jogador foram vendidas
mais de cem mil;
• Deputado Wladimir Costa,
aquele que tatuou o nome Temer em
seu braço direito, poucos dias antes
da votação da Câmara sobre o futuro
de Temer, recebeu 6,6 milhões reais
do governo. Segundo ele, foram
emendas solicitadas por ele e que o
governo honesto de Temer resolveu
cumpri-las;
• Pesquisa mostra que indivíduos com maior pode aquisitivo são,
em geral, mais ativo. Claro. Alimen-

tam melhor, frequentam melhores
escolas, etc;
Pingos e Respingos International News from Brazil
*Neymar`s father: a shield protecting the career and fortune of
PSG`s newest star. He receives screw
of ten million dollars for year;
*Obesity rates skyrocket among
young people in Brazil;
*Evangelical Church investigated
in Brazil for forced labor;
*Opinion: racism in Brazil exists,
it is just not manifested itself as racial
hatred like it did in Charlottesville
(USA);
*Brazilian Expressions - 1) You
don`t look at the teeth of a horse if
someone gave you ( this expression is
used when you have received a bad
gift); 2) Where Judas lost his boots
( this expression is used to refer to a
remote place ); 3) More lost than a
blind in a gunfight (when someone
is really lost and clueless ).
Words of this week: blind/skyrocket

40 anos sem Elvis Presley
No dia 16 de agosto de 1977,
morria Elvis Presley, um dos maiores ícones da música e o eterno Rei
do Rock. Com sua dança peculiar,
trajes exagerados e coloridos, topete e voz inigualável, Elvis foi um dos
grandes precursores do Rock in Roll.
Com sua guitarra e fazendo muitos
gestos, o cantor americano encantou
gerações e até hoje ainda existe fãs
clube fiel ao cantor em todo o mundo. Tudo isso teve início em 1950 e
por 20 anos de carreira, gravou 24
albuns e atuou em 31 produções cinematográficas. Elvis não morreu,
são palavras ditas pelos seus fãs que
estão constantemente reverenciando
o cantor. Raros cantores continuam
nas paradas musicais como Elvis.
Seus sucessos são até hoje cantados
e em muitos lugares se encontram
"covers" em grande estilo de Presley.
Nascido em Tupelo, 8 de janeiro de
1935,no Estado de Mississipi, EUA,
Elvis ganhou de seu pai um violão e
ali iniciou a sua vida musical. Seu estilo de vestir, gestos, sonoridade gerou grande polêmica na época quando foi acusado de querer destruir

Preso faz selfie com o explosivo e compartilha em
seguida em rede social.
Ao tomar conhecimento
da situação, a Polícia Civil
intensificou as operações

las destinadas a apenas 22.
A carceragem é composta
de três galerias, cada uma

valores da sociedade americana. Em
1956, Elvis atuou em seu primeiro
filme, com muito sucesso, cantando
a música tema do filme "Love me
Tender". Durante toda a sua carreira, fez sucessos com centenas de
músicas até hoje tocadas nas rádios.
Músicas como "Suspicious Minds",
"Can´t help fallowing in Love, "
Jailhouse Rock" " Houn Dog" " A
little Less Conversation", "Unchained Melody", "Bridge over Troubled water", It`s Now or Never".
Mas, como grande parte dos artistas,
acaba se enveredando pelo mundo
das drogas, com Elvis, não foi diferente, mesmo casado, com filhos.
Aos 42 anos, depois de um grande
show em Indianápolis (EUA), Elvis
desapareceu, tornou-se depressivo
e em 16 de agosto de 1977, foi encontrado morto em sua casa que, segundo o laudo médico, foi de ataque
cardíaco, provavelmente ocasionado
por overdose de cocaína. Indiscutivelmente Elvis Presley, uma das mais
famosas personalidades da cultura
mundial, escreveu o seu nome para
sempre na história da música e do
rock. Unchained Melody ( Melodia
Desacorrentada ), música com mais
de 500 intérpretes em todo o mundo, foi na voz de Elvis Presley que a
melodia se consagrou. Trecho: "Oh
my love, my darling, I`ve hungered for your touch, A long lonely
time, Time goes by so slowly, And
time can do so much, Are you still
mine?, I need your love, I need
your love, God speed your love to
me.".... (oh meu amor, minha querida, Eu estou faminto pelo teu toque, É um tempo longo e solitário,
O tempo passa tão lentamente, E o
tempo pode fazer tanto, Você ainda
é minha?, Eu preciso de teu amor, Eu
preciso de teu amor, Deus, traga depressa teu amor para mim)...
Estados Unidos, a cara da
América de Trump!
A violenta e fatal passeata dos
supremacistas brancos realizada em
Charlotesville, Virginia, EUA, sábado, 12 de agosto último, foi um
afronto a democracia e revela a face
monstruosa de um país modelado à
imagem de seu atual presidente, Donald Trump. Simplesmente incom-

ENTRELINHAS

Momento da revista
em uma das alas

contendo duas celas que
medem aproximadamente 3x4 metros. Os presos se
abarrotam entre si, criando
a atmosfera propícia a fugas
e rebeliões.

patível com a democracia e as lutas
de pessoas como Martin Luther
King que morreu na luta por igualdade racial naquele país, ao vermos
cidadãos americanos portando tochas, bandeiras nazistas e slogans
racistas, vestidos de branco, no
mais estilo Ku Klux Klan. Lembrar
que a concentração do grupo que
se identifica como Ku Klux Klan e
União da Direita, se deu no campo
da Universidade de Virgínia, criada
por Thomaz Jefferson, 3º presidente
dos Estas Unidos, autor da Declaração da Independência daquele país.
Apesar de ser um proprietário de
escravos na época, Jefferson costumava dizer " que a escravidão era
um mal moral temporariamente
necessário", mas que "todos os seres humanos são criados iguais".
Só que a ala direita de se sobrepor à
vontade da maioria revela o pensamento de seu atual presidente Donald Trump, que em sua campanha
a presidente sempre repetia que os
Estados Unidos eram dos americanos, só faltando dizer que era dos
brancos. Como recebeu uma apoio
maciço dos diversos grupos de direita, inclusive da Ku Klux Klan,
que andava meio adormecida, o
seu ressurgimento tem o objetivo
de mostrar aos Estados Unidos, ao
mundo, que a raça branca é superior
as outras e deve dominar a sociedade. A história americana conta que
esse grupo Ku Klux Khan, surgiu
logo depois da abolição da escravatura nos Estados Unidos e também
com derrota na Guerra Civil dos
sulistas, assuntos que até hoje a supremacia branca não engoliu. Hoje
já são mais de 1.600 grupos desses
movimentos o que é uma preocupação para a Organização das Nações
Unidas (ONU). A morte de uma
mulher de 32 anos, atropelada por
um carro do grupo Ku Klux Klan,
quando ela participava de um outro
movimento contrário a supremacia
dos brancos, no qual participava o
prefeito de Virgínia, Governador
daquele Estado, todos contrários
a esse tipo de movimento, gerou
uma série de protestos em todo o
mundo, até contra Donald Trump
que praticamente nada fez ou falou
contra a situação.

***Depois de Lula e Dilma tirarem o Brasil da pobreza, eis que o país volta à pobreza com força total, pois já
são 4,1 milhões de pessoas.***Fundada no século XIX em Tennesee,EUA, por soldados confederados (diversos
Estados do Sul do país) derrotados, a Ku Klux Klan tinha como meta perseguir os negros libertados pela
abolição da escravatura e não aceitar as ordens do norte do país, que havia vencido a Guerra Civil Americana
(1861-1865). A organização chegou a ter quatro milhões de seguidores. Hoje, a entidade não tem mais a força
de outrora, mas está se reorganizando e a meta é perseguir imigrantes, negros, católicos e judeus. Muitos de
seus membros são extremamente radicais e saíram do grupo para formar a radicalíssima Nação Ariana, tão
defendida por Hitler.***"Os olhos das pessoas dizem mais do que suas palavras."-" Fofocas são pequenas
palavras vindas de mentes pequenas" (Elvis Presley - Rei do Rock - 1935-1977).
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Conselho de Segurança reúne autoridades para
debater atos infracionais cometidos por menores
Adolescentes em conflito com a Lei, Medidas
Preventivas, Rede de Proteção e acompanhamento com
diagnóstico local compuseram a pauta da reunião
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O

Conseg – Conselho de
Segurança de Nova Esperança reuniu, na noite
de terça-feira (15) na Associação
Comercial, autoridades do Poder
Judiciário – Dr. Arthur Cezar Rocha Cazella Júnior; do Ministério
Público, Dr. Marcelo Alessandro
Gobatto; Presidente do Conselho Tutelar, Rute Alves; da Polícia
Militar, Capitão Ricardo Antonio

Braz; Delegado da Polícia Civil,
Dr. Leandro Farnese Teixeira além
da presença de representantes de
entidades, escolas, Conselhos, Associações e Clubes de Serviço.
De acordo com o Presidente do
Conseg, Júlio César Carlos, “abordamos a questão envolvendo os
adolescentes em conflito com a lei.
Foi uma reunião muito produtiva
e alguns encaminhamentos acerca
dos menores e seus pais no sentido
de frequentarem grupos de apoio
serão postos em prática pelas autoridades competentes”, frisou. A

A opção do
parlamentarismo
O debate referente à reforma
política e as sucessivas crises que
o Brasil enfrenta colocaram em
pauta novamente a possibilidade
de implantação do parlamentarismo. É um tema que merece ser
analisado, especialmente se verificarmos os resultados que o presi-

dencialismo trouxe para os países
nas Américas.
Fora os Estados Unidos, que
contam com um sistema solidificado, quase todos os países
presidencialista das Américas já
enfrentaram regimes de exceção
e rupturas institucionais que aba-

reativação da rede de Proteção, foi
assunto debatido. A Rede de Proteção envolve a ação de várias instituições/áreas governamentais ou
não, que visam atuar em questões
sociais de extrema complexidade,
definindo estratégias para a prevenção, atendimento e fomento de
políticas públicas para crianças e
adolescentes em situação de risco.
Adolescentes em conflito
com a Lei, Medidas Preventivas e
acompanhamento com diagnóstico local compuseram a pauta da
reunião. Após intensos debates,

onde não apenas a mesa principal,
mas os representantes dos vários
setores sociais opinaram, uma
agenda positiva foi elaborada. “O
Conseg tem se preocupado com
a questão dos menores de idade,
pois ocorrências tem sido praticada por esta parcela da população
e entender o que ocorre, via diagnóstico, será fundamental para
que ações concretas, efetivamente
surtam efeitos, para o bem de toda
a coletividade”, finalizou o Presidente do Conselho de Segurança,
Júlio César Carlos.

laram a democracia local. No fim,
instabilidade econômica e política
tornaram-se palavras constantes e a
desconfiança da população com os
representantes públicos apenas aumentou.
No Brasil o cenário é tão crítico
que pesquisa promovida pelo Paraná Pesquisa em agosto indicou que a
grave crise política e a dificuldade de
recuperação da economia levaram
34,6% dos brasileiros a afirmarem
desejar mudar de país. Não é para
menos, uma vez que desde a redemocratização em 1985 já passamos por
dois impeachments e diversas crises
econômicas, institucionais e de representação.
Dessa forma é natural que o parlamentarismo volte a ser debatido com
ênfase como uma opção de mudança
em nossa política. Adotado com êxito

em diversos países como Inglaterra, Alemanha, Suécia e França, esse
sistema não apenas oferece maiores
condições de participação popular,
mas também soluções democráticas
e ágeis para enfrentar crises políticas.
No parlamentarismo os membros do Parlamento são eleitos de
forma direta pelo voto popular e
realizam a nomeação do chefe de
governo (geralmente chamado de
primeiro-ministro). Neste formato,
o Executivo depende do Legislativo
para ser constituído e ganhar sustentação política.
Uma importante característica do
parlamentarismo consiste na sua flexibilidade, pois durante crises ou mau
desempenho, o primeiro-ministro
pode ser trocado com rapidez, diferente do que ocorre durante um impeachment, que é um processo longo

Alex Fernandes França

Durante visita à redação do Jornal Noroeste, o Presidente do
Conseg, Júlio César
Carlos destacou que
a reunião foi extremamente positiva:
“alguns encaminhamentos acerca dos
menores e seus pais
no sentido de frequentarem grupos de
apoio serão postos
em prática”, destacou

Autoridades
e representantes da Sociedade Civil
Organizada
participaram
da reunião

e que paralisa o país. Inclusive o
próprio parlamento, em caso de
desvio de conduta ou irresponsabilidade, pode ser dissolvido. Neste caso é realizada a convocação de
novas eleições.
Lógico que a implantação do
parlamentarismo não acontecerá
de uma hora para outra e sua viabilidade exige uma série de mudanças que estão sendo discutidas
na reforma política, que incluem o
fim do sistema proporcional em
eleições, reforço de exigências de
fidelidade partidária de políticos,
adoção de voto distrital ou distrital
misto e, especialmente, a diminuição do excessivo número de partidos que o país possui.

A criação de cláusula de barreira que estabeleça que os partidos precisem obter uma votação
mínima para conseguirem representação parlamentar é um passo
fundamental para o fortalecimento de ideologias partidárias, essencial para o parlamentarismo e para
acabar com as legendas de aluguel.
O parlamentarismo é um modelo de gestão que o PSDB sempre
defendeu e, analisando as sucessivas falhas que o atual modelo presidencialista apresentou na última
década, talvez seja o momento de
verificarmos a possibilidade de
sua implantação e apresentar um
novo caminho para a política brasileira.

*Marcello Richa é presidente do Instituto
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)
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UNIFLOR

Vereadora Irene relembra sofrimento vivido na
época das eleições e diz: “a Justiça será feita!”
A edil, que está no seu terceiro mandato consecutivo, diz que foi vítima de armação
orquestrada por pessoas intencionadas a prejudicar sua reeleição e fraudar o pleito
Da Redação
contato@jornalnoroeste.com

A

vereadora de Uniflor,
Irene de Alencar Nunes esteve, na tarde de
terça-feira (15) na redação do
Jornal Noroeste para um desabafo. Ela destaca que durante o
pleito de 2016 teve sua imagem
prejudicada por pessoas, que
segundo ela, quiseram tumultuar o pleito. A seguir, o desabafo da vereadora:
“No dia 02/10/2016, data
de Eleições Municipais, fui
abordada na multidão por
policiais militares e obrigada
a entrar num carro da Polícia
Militar, sem saber o motivo.
Fui conduzida até a Delegacia
de Polícia Civil de Nova Esperança e apesar de tentar entender por que eu estava naquela
situação, nenhum dos três policiais que estavam na viatura
quiseram me dizer. Dois dos
PMs. riam e apenas o policial
que estava comigo na parte de
trás do carro, se manteve sério. Ao chegar à Delegacia de
Polícia Civil, rapidamente começaram a lavrar o B.O. e eu
ainda não sabia o por quê. Um
dos policiais então determinou
que se lavrasse o B.O. por lesão corporal. Olhei então para
trás e vi na escada da entrada
da Delegacia uma mulher chorando, juntamente com uma
criança. A escrivã, vendo o
meu desespero, gritou: Lesão
corporal, não! Se realmente
algo ocorreu, foi vias de fato.
Essa mulher havia procurado uma viatura de Polícia em
Uniflor e lavrado a seguinte
ocorrência, de falso teor: “relata a solicitante A.M.T.S. que
ao chegar ao local de votação
foi abordada pela pessoa de
Irene, candidata à reeleição
para vereador. Irene disse que
A.M.T.S. não poderia entrar
para votar com o adesivo do
candidato colado no peito, puxou seu ombro e retirou o adesivo de sua camiseta. A.M.T.S.
possui autorização para entrar

na sala de votação acompanhada e Irene impediu a entrada da
acompanhante. Fato ocorreu
dentro da seção 094, zona 071,
local onde A.M.T.S. vota.” Um
dois policiais militares queria
me manter detida até às 6 horas e 30 minutos, mas como
havia poucos casos relativos às
eleições para serem resolvidos,
fui liberada aproximadamente
duas horas depois, após assinar o termo de compromisso
de comparecer no Juizado Especial no dia 30 de janeiro de
2017. Simultaneamente, o Sr.
A.A.S., que no facebook utiliza
o pseudônimo de “A.G.”, publicou uma foto minha entrando
na viatura da Polícia Militar e
algumas rádios de Nova Esperança noticiaram a minha
prisão. Alguns dias depois, A
M.T.S. compareceu à Delegacia
de Polícia Civil, acompanhada
de uma amiga, J. M., atestando
que não tinha mais interesse
em representar criminalmente
contra mim (Irene), dizendo
que se “tratou de fato banal”.
No dia 30 de janeiro de
2017, compareci na sala de
audiências do Juizado Especial Criminal. A.M.T.S. não
compareceu. O Ministério
Público e a MM. Juíza entenderam que, em tese, eu agi em
desacordo com o Art. 39-A da
Lei 9.504/97 e incidi no crime
previsto no art. 297, do Código Eleitoral e requereram que
fosse declinada a competência
para a 71.ª Zona Eleitoral de
Nova Esperança, para processamento e julgamento do feito.
No dia 19 de maio de 2017,
o Ministério Público formulou
proposta de transação penal,
prestação pecuniária no valor
de R$2.000,00 (dois mil reais).
Eu e meu advogado não aceitamos a proposta de transação
penal e dissemos ao promotor
que desejávamos o aprofundamento da investigação para
provar que eu não pratiquei
o fato. Então, diante da minha
recusa da aceitação de proposta de transação penal, os autos
foram enviados à Polícia Fe-

Alex Fernandes França

A vereadora Irene de Alencar Nunes esteve esta semana na redação do Jornal Noroeste

deral de Maringá, para a complementação da investigação e
inquirição da noticiante (A.),
da noticiada (Irene), todos os
representantes da Justiça Eleitoral e Fiscais de Partidos que
trabalharam na seção 094 e
também os policiais militares
que me conduziram até a Delegacia de Polícia Civil de Nova
Esperança.
Já fui ouvida pela P.F. no dia
26/07/2017 e informei ao Delegado de Polícia Federal que
não estive na seção 094, no momento em que A.M.T.S. entrou
para votar e que a A.M.T.S.
votou acompanhada de uma
criança, filha de sua amiga,
sem nenhum constrangimento
e que os representantes da Justiça Eleitoral e Fiscais de Partidos, ao serem inquiridos, com
certeza absoluta, confirmariam
o que eu disse. “
Irene falou à reportagem
que A. não agiu sozinha ao fazer um falso Boletim de Ocorrência para prejudicá-la, pois já
havia rumores na cidade que
no dia da Eleição os adversários iriam tirá-la de circulação,
por ser ela a coordenadora de
campanha do Partido 20 e porque eles não queriam que ela se
elegesse de forma alguma. Na
véspera da eleição o representante da Coligação da qual fez
parte (PSC, PR, PSD, PSDB e

Atleta de Nova
Esperança, Everton
Ninja sagrou-se
campeão por decisão
unânime em um dos
maiores evento de
MMA do Brasil, o
ASPERA FC 55, que
aconteceu na cidade
de Maringá, dia 12/08.

#tônonoroeste

PMDB) e o filho do prefeito da
época, foram agredidos fisicamente por integrantes do grupo opositor. Temerosa quanto
ao que poderia acontecer no
dia das eleições, entrou na fila
de votação às 08 horas, pressentindo que algo ruim poderia lhe ocorrer, só não sabia o
quê estaria por vir. Irene disse
também que houve fraude nas
eleições de Uniflor e que ela
não descansará enquanto a verdade não aparecer.
“No dia 31 de março de
2017 entrei com uma queixa-crime em face de A.A.S. O Ministério Público manifestou-se
pela designação de audiência
de conciliação, mas A.A.S. não
foi encontrado para ser intimado. Em nova em nova vista aos
autos, o Ministério Público entendeu que a infração foi praticada com objetivo eleitoreiro
e rejeitou a queixa-crime, em
razão da ilegitimidade da parte
autora (Irene) e pela remessa
de cópia integral dos autos ao
Promotor Eleitoral para ciência
e apuração das infrações noticiadas. A Juíza de Direito também rejeitou a queixa-crime e
para que os autos fossem remetidos ao Promotor Eleitoral da
71ª Zona Eleitoral para ciência
e eventual apuração de crime
eleitoral.
Além deste inquérito na

Polícia Federal, há uma Sindicância instaurada, pois no dia
19 de outubro de 2016 protocolei uma denúncia no 8.º Batalhão da Polícia Militar de Paranavaí e aguardo a finalização
da mesma.
Essa eleição marcou para
sempre a minha vida. Jamais
me esquecerei do sofrimento
que vivi no dia da eleição, pois
além de candidata a vereadora
eu era a coordenadora de campanha do Partido 20; da revolta
que tomou conta da minha família; do desespero das pessoas

que nos apoiavam e da satisfação dos adversários políticos;
da tristeza ao ver um ex-aluno
fazer uma publicação no seu
Facebook para me prejudicar
e dos comentários infundados
e maldosos; do desencanto
ao ver o comportamento de
alguns integrantes da Polícia
Militar e dos transtornos causados na minha vida profissional. Tive que buscar ajuda profissional, pois me desestruturei
emocionalmente e fiquei afastada das funções de professora
e de vereadora por seis meses,
além dos gastos com médicos,
advogado e outros.
Não cometi nenhum crime
no dia da eleição e em nenhum
momento da minha vida. Preciso zelar pelo meu nome. Sou
professora, estou vereadora,
portanto, não sou totalmente
leiga em relação a legislação
eleitoral e jamais praticaria o
ato de impedir alguém de votar. Tenho plena convicção de
que após a conclusão do trabalho de investigação da Polícia
Federal a Justiça será feita e os
culpados serão punidos”.
“A impunidade gera a audácia dos maus”. Carlos Lacerda (1914-1977)

CURRÍCULO DA VEREADORA
NOME COMPLETO: Irene de Alencar Nunes
GRADUAÇÃO: Estudos Sociais – Fafipa;
Geografia – Fafipa;
Pedagogia – Fafipa;
História – Fafiman;
PÓS-GRADUAÇÃO: Especialização em História e Política Brasileira pela Fafiman.
Professora QPM no Colégio Estadual “Marquês de Herval” – EFM na disciplina de História
Presidente da ASFAPA – Associação “São Francisco de
Assis” de Proteção aos Animais
Concretizadora de um grande sonho do município: a
Rádio Comunitária “Uniflor FM”
Vereadora atuante na Câmara Municipal de Uniflor, defensora de um Legislativo forte e autônomo
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Pauta da 20ª Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Nova Esperança

C

COMO AUMENTAR
A PRODUTIVIDADE
PELA MANHÃ?

omeçar o dia, realizando aquilo que estabelecemos como rotina, gera autoconfiança, energia e motivação para enfrentar
para seguirmos bem até o final da noite.
Uma rotina clara em nossos dias é fundamental para aumentar a produtividade, assim como
o oposto também é verdadeiro, pois quando não
sabemos exatamente o que vamos realizar, fica
mais fácil de procrastinar e assim deixamos para
depois o que precisa ser feito agora.
Para começar bem e render muito no seu dia,
sugerimos 5 ATITUDES POSITIVAS PARA
VOCÊ PRODUZIR MAIS:
-MEDITAR: A prática da meditação é simples, bastam 10 minutos da sua manhã para que
você experimente os efeitos como: diminuição do
estresse, diminuição da pressão arterial, diminuição da ansiedade, entre muitos outros benefícios.
-EXERCITAR A GRATIDÃO: Já existem estudos que comprovam o quanto é importante a
visualização, ou seja, você fechar os olhos e imaginar algo bom acontecendo; quando visualizamos algo em que realmente somos gratos, dentro
de nós são acionados sentimentos correspondentes àquela visualização, e assim acontece uma
descarga de substâncias neuroquímicas positivas
que vão contribuir para que nosso dia seja bom.
-EXERCÍCIO FÍSICO: Os benefícios da prática da atividade física são tão grandes que seria
praticamente impossível listá-los aqui, porém,
posso afirmar que estudos comprovam que está
relacionado à melhora de estado de humor, aumento da memória e retardamento do envelhecimento.
-SE CONECTAR COM SEUS OBJETIVOS:
Um dos maiores poderes que existem é o poder
da CLAREZA, ou seja, você ter claro na sua mente, todos os dias, o motivo de se levantar da cama
e para quê vai trabalhar. A nossa vida dos sonhos
não é construída em um único dia, e deve ser
planejada diariamente para que possamos saber
para onde vamos e por que queremos chegar lá.
-BEBER ÁGUA: É fundamental começar nosso dia se hidratando, um estudo demonstrou que
beber cerca de 775ml de água antes de uma bateria de testes cognitivos gerou resultados melhores
de quem bebeu do que de quem não bebeu nada
antes do exercício.
FAÇA SEU DIA VALER!

-PROJETO DE LEI EM 1ª
DISCUSSÃO:
1) Projeto de Resolução nº
01/2017, de autoria da Mesa
Executiva, que dispõe sobre o
Orçamento da Câmara Municipal de Nova Esperança, para o
exercício de 2.018.
2) Projeto de Lei nº 41/2017,
de autoria do Vereador Carlos
Roberto da Silva, que proíbe a
inauguração e a entrega de obras
públicas incompletas ou que,
embora concluídas, não atendem ao fim a que se destinam.
3) Projeto de Lei nº 42/2017,
de autoria do Vereador Brayan
Oliveira Pasquini, que dispõe
sobre a publicidade de funcionamento e atendimento das unidades de saúde do município.
- PROJETO DE LEI EM 2ª
DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei nº 37/2017,
de autoria do Executivo Municipal, que revoga a Lei Municipal
nº 2.481, de 12 de novembro de
2.015.
- PROJETO DE LEI DANDO ENTRADA:
1) Projeto de Lei nº 44/2017,
de autoria do Vereador Carlos
Roberto da Silva, que dispõe
sobre a colocação de banheiros
químicos adaptados às necessidades de pessoas com deficiência nos eventos realizados no
município de Nova Esperança,
Estado do Paraná, e dá outras
providências.

- REQUERIMENTOS:
1) Requerimento nº 54/2017,
de autoria do Vereador Carlos
Roberto da Silva, requer, após
ouvido o plenário, seja oficiado
o senhor Presidente da Câmara Municipal, solicitando que
crie-se uma comissão de vereadores que irão trabalhar na
“Campanha Nova Esperança
Tarifa Zero”, campanha que visa
debater junto a Viapar a possibilidade de os moradores de Nova
Esperança que utilizam a praça
de pedágio de Presidente Castelo Branco diariamente (estudantes e trabalhadores) tenham um
desconto de 80% na tarifa.
2) Requerimento nº 55/2017,
de autoria do Vereador Carlos
Roberto da Silva, requer, após
ouvido o plenário, seja oficiado
o senhor Gerente da COPEL,
solicitando para fins de esclarecimentos públicos, com relação
ao atendimento pessoal da COPEL, quais são os critérios de
atendimentos, horários e quais
os procedimentos que podem
ser realizados na agência.
- INDICAÇÕES:
1) Indicação nº 143/2017 de
autoria dos Vereadores Maurício Alexandre Marin Gaona,
Brayan Oliveira Pasquini, Carlos Roberto da Silva, Maria Eunice Zacharias Zacarias e Mauro
Sabino da Silva requer, após a
tramitação regimental, que seja
encaminhado ao Senhor Prefei-

T

tivesse, que ela seria realmente digna. É bom ver que
a poderosa Warner aprende
com seus erros, tanto que
logo após o fim do primeiro filme de Annabelle, que
foi considerado como artisticamente inviável, mas
economicamente rentável,
o estúdio mais que depressa
escolheu o diretor David F.
Sandberg para dirigir Annabelle 2: A Criação do
Mal.
Essa escolha deu novo
ânimo ao projeto Annabelle
que vinha sendo largamente
acusado de ter sido criado
exclusivamente para arrecadar dinheiro ao estúdio
e não para ser um filme de
terror de qualidade. À época, Sandberg havia acabado
de dirigir o sucesso Quando as Luzes se Apagam e já
demonstrava grande talento
e inclinação ao terror, equiparando-se ao mestre do
terror atual, o diretor James
Wan.

Rua Minoro Sakassegawa, próximo ao número 469, Conjunto
Nova Esperança.
5) Indicação nº 147/2017
de autoria do Vereador Carlos
Roberto da Silva, requer, após a
tramitação regimental, que seja
encaminhado a Polícia Militar, a
seguinte indicação: solicitando
o envio de ofício a Polícia Militar para que sejam realizadas
rondas constantes nas proximidades da Rodoviária, entre 4:30
e 7:30 da manhã, devido as inúmeras tentativas de assaltos nas
proximidades.
6) Indicação nº 148/2017
de autoria do Vereador Brayan
Oliveira Pasquini requer, após
a tramitação regimental, que
seja encaminhado ao Senhor
Prefeito Municipal, a seguinte
Indicação: solicitando reiterar
o pedido de faixa de ciclismo
ao redor do Estádio Municipal
Francisco Zellerhof Filho, bem
como a pintura do muro em seu
entorno.
7) Indicação nº 149/2017
de autoria do Vereador Carlos
Roberto da Silva, requer, após a
tramitação regimental, que seja
encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, a seguinte Indicação: solicitando que seja feito na
frente do Colégio Costa Monteiro uma faixa de estacionamento
apenas do lado direito da rua,
pois está complicado transitar
de carro no local quando há
carros estacionados nas duas
laterais.
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“Coaching” comigo!
@parezza | Master coach integral sistêmico
Avenida Rocha Pombo, 493 | telefone: 44 3252-4488

emos terror na Coluna Sétima Arte
dessa semana! Ontem estreou a sequência de
Annabelle, mais um filme
derivado do sucesso Invocação do Mal, dando ares de
franquia para esse novo fenômeno do gênero. Ao que
parece a Warner Bros. nutre
a expectativa de criar um
universo estendido em volta
de seu grande sucesso de Invocação do Mal, pois, além
da sequência de Annabelle e
de Invocação do Mal 1 e 2,
o estúdio já está preparando
novos episódios derivados
ou sequenciais dessa mesma
franquia, como é o caso dos
futuros A Freira e Invocação
do Mal 3. Bom para nós que
,com certeza, iremos nos divertir entre tantos sustos.
Por hora, o que nos interessa é a estreia de ontem. Após duras críticas ao
primeiro filme, muita gente duvidou que Annabelle
teria uma sequência ou, se

to Municipal, a seguinte Indicação: solicitando a manutenção
no prédio e a verificação de
materiais de trabalho do posto
de saúde João Polizeli no Jardim
Santo Antônio assim como toda
estrutura predial e elétrica da
Academia de Saúde.
2) Indicação nº 144/2017 de
autoria dos Vereadores Maurício Alexandre Marin Gaona,
Brayan Oliveira Pasquini e Maria Eunice Zacharias Zacarias
requer, após a tramitação regimental, que seja encaminhado
ao Senhor Prefeito Municipal, a
seguinte Indicação: solicitando
informações sobre o controle de
empréstimos dos funcionários
municipais, tais como, percentagem do salário que é permitido
para esse fim, quem é o responsável por esse controle e quais
são as normas a serem seguidas
para esses empréstimos.
3) Indicação nº 145/2017
de autoria do Vereador Carlos
Roberto da Silva, requer, após a
tramitação regimental, que seja
encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, a seguinte Indicação: solicitando a melhoria da
iluminação no Parque Infantil
Raul Libanori.
4) Indicação nº 146/2017
de autoria do Vereador Carlos
Roberto da Silva, requer, após a
tramitação regimental, que seja
encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, a seguinte Indicação: solicitando a colocação de
iluminação Pública (poste) na

19/08 ATÉ 25/08

Essa escolha acertada
deu a Annabelle uma sequência muito melhor, mais
digna e mais sombria do que
o primeiro filme, concedendo à história de origem da
boneca uma trama muito
mais severa, macabra e interessante. Isso porque, diferente do primeiro filme, Annabelle 2: A Criação do Mal
é muito mais parecido com
Invocação do Mal do que se
esperava, o clima, a tensão e
os sustos seguem o mesmo
estilo, tanto que muitos críticos especializados tendem
a classificá-lo com uma sequência direta de Invocação
do Mal 2. Sem exageros, esse
fato fica bastante visível e totalmente plausível.
O elenco dá um show à

parte, as crianças que compõem o filme, Talitha Bateman e Lulu Wilson, são
brilhantes. A primeira é
responsável pelo papel da
protagonista que arrasta um
problema na perna devido à
poliomielite e que desperta
logo de cara a simpatia do
público, que sofre junto com
ela ao lado da boneca endiabrada. Já a segunda, apresenta um trabalho sólido e
de qualidade, concedendo
profundidade ao seu personagem. Lulu Wilson já havia
se destacado positivamente
no filme Ouija 2 – A Origem
do Mal, o que a torna uma
pequena musa do terror na
atualidade.
Como já dito anteriormente, a direção é extremamente competente e conseguiu infringir ao longa um
ritmo muito parecido ao dos
filmes de James Wan, com
uma primeira parte completamente tensa, que permite
conhecer amplamente cada
personagem, criando uma
empatia com cada um deles. Essa empatia é essencial
para a segunda parte do filme, quando a trama começa
a se desenrolar e esses mesmos personagens começam
a ser afligidos pelo mal eminente que se manifesta. Isso

é bom, porque além dos sustos o expectador sofre junto
com os acontecimentos que
o filme apresenta, criando
uma boa interação entre o
público e a história.
Vamos à trama! Algum
tempo depois da trágica
morte de sua filha, um talentoso artesão de bonecas e
sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua casa
uma freira e algumas meninas de um orfanato que foi
fechado. Atormentado pelas lembranças traumáticas,
o casal ainda precisa lidar
com um sinistro demônio
do passado. Sem spoilers,
vale a pena frisar que essa
história traz algumas reviravoltas que irão surpreender
o público.
Por que ver esse filme?
Primeiro, porque esse foi
um ano escasso para o ter-

ror, tivemos poucos lançamentos, por isso, todos
os filmes desse gênero são
sempre bem vindos. Segundo, porque não é um filme
qualquer, é um terror que se
encaixa perfeitamente nessa
nova safra iniciada nos últimos anos e que desponta
como uma perfeita mescla
entre a arte e o entretenimento. Terceiro, porque se
você se frustrou com Annabelle, irá se sentir redimido com essa sequência, que
supera o primeiro filme em
muitos aspectos.
Antes de terminar, uma
informação que é praticamente utilidade pública: não
saia do cinema antes dos
créditos terminarem, pois
o filme traz algumas surpresas no pós-créditos. Boa
diversão, bons sustos e boa
sessão!
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O 54º Campeonato Amador
também já tem data
marcada para começar. Será
no dia 27 de agosto, domingo

Esportes
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

M

ais uma importante
competição promovida pela Liga de
Futebol de Nova Esperança
entra na reta final. O Campeonato Cobrinhas, que este ano
reuniu 11 cidades, cada qual
representadas por equipes nas
várias categorias, concluirá,
neste próximo final de semana, a rodada da fase quartas
de final, sendo que vários jogos desta etapa já ocorreram
no dia 12 de agosto, no Estádio Municipal José Afonso de
Fuccio, em Atalaia. Por conta
dos vários jogos, a rodada
quartas de final teve que ser
dividida em dois finais de semana.
De acordo com o Presidente da Liga de Futebol de Nova
Esperança, Juarez Rodrigues,
“nenhum incidente foi registrado este ano, até porque as
equipes já estão a par do regulamento, se adequando às normas da Liga. Está tudo correndo muito bem”, explicou.
Este ano o Campeonato
Cobrinhas foi composto pelas
categorias para atletas nascidos em: 2000/2001, 2002/2003
e 2004/2005. A próxima rodada está marcada para o sábado, 19 de agosto, em Inajá, no
Estádio Municipal. A grande
final ainda não tem data e local definidos.

GERAL - 7

Campeonato Cobrinhas de
Futebol entra na reta final e Liga
anuncia o início do Amador 2017
O Presidente da Liga de Futebol de Nova Esperança, Juarez Rodrigues
recebeu a reportagem e destacou as ações que estão sendo desenvolvidas

O Presidente da Liga
de Futebol de Nova
Esperança, Juarez
Rodrigues falou sobre o
término do Campeonato
Veteranos, reta final do
“Cobrinhas” e início do
Amadorzão 2017

O 54º Campeonato Amador também já tem data
marcada para começar. Será
no dia 27 de agosto, domingo. Ao todo 12 cidades participarão desta importante
competição, cuja previsão de
encerramento é para o mês de
novembro.
“Tivemos também no mês

julho a grande finalíssima do
Campeonato Veteranos em
que a ótima equipe de Cruzeiro do Sul se sagrou campeã. Agradecemos a todos os
árbitros, atletas, gestores públicos e dirigentes de equipes
sem os quais as ações da Liga
não obteriam o mesmo êxito”,
finalizou Juarez Rodrigues

Natação gera inúmeros benefícios à Saúde e
prática deve ser mantida mesmo durante o inverno
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A

regularidade na prática
dos exercícios físicos é
imprescindível em qualquer época do ano. A natação,
mesmo no inverno, é uma ótima
pedida para quem deseja se exercitar e manter o foco nos objetivos é fundamental para que o
ganho no condicionamento não
seja perdido, em causa de pausa
nesta atividade.
De acordo com o Professor
de Educação Física José Roberto
Garcia Padovani, dono da Academia Ponto 8, que possui uma
grande piscina aquecida, “ além
de ser um dos esportes mais completos, a natação é uma forma divertida, saudável e desafiadora de
se exercitar, por ser praticada na
água, despertando uma sensação
de prazer e bem-estar. E já que
a motivação, ou melhor, a falta
dela, é o que faz muita gente ficar
embaixo das cobertas no frio”.
Alguns dos inúmeros benefícios da natação:
CONTROLE DE PESO
A natação é um dos melhores
métodos de queima de calorias,
manutenção e controle do peso.
A queima de calorias depende da
frequência e intensidade do treino. Por isso, mesmo no inverno,
época em que as pessoas tendem
a comer mais e reduzir a prática
de atividades físicas, o esporte é
ideal.
CONDICIONAMENTO FÍSICO
Além de ajudar a perder gordura, a natação contribui para o

Além dos benefícios no condicionamento físico, a umidade do
ambiente da piscina aquecida é uma ótima aliada no combate
de resfriados, asma e bronquite, comuns nessa época do ano.
fortalecimento dos músculos: abdômen, lombar, pernas, panturrilhas, costas e braços. Além disso,
pelo fato da água ser 12 vezes mais
densa do que o ar e o nadador ter
que se propulsionar na água, ele
ganha mais resistência.
RESPIRAÇÃO
Com a chegada do frio, geralmente começam a surgir os problemas respiratórios, como gripe
e resfriados, além de aumentar
os sintomas de quem sofre com
asma ou rinite. Por ser praticada
em um ambiente úmido, a natação pode ajudar a reduzir e prevenir os sintomas de asma. Também
é responsável por fortalecer os
músculos torácicos, aumentando
a elasticidade e o volume dos pulmões devido a prática de exercícios de respiração e ampliando a
capacidade de absorver oxigênio.
CORAÇÃO
Os movimentos corporais de
braços, pernas e tronco, associados ao trabalho respiratório na
água, fortalecem a musculatura
cardíaca, eliminando a gordura
existente ao redor do coração.
Desta forma, ele fica mais forte, diminuindo a incidência de
doenças cardiovasculares, já que
ocorre um aumento na capacidade de bombear sangue pelo corpo,
estimulando também a circulação
sanguínea, devido à pressão da
água.

José Antônio Costa

GESTAÇÃO SAUDÁVEL
Para as futuras mamães, a
regularidade é ainda mais importante. Afinal, as aulas de hidroginástica só têm benefícios a
oferecer. Durante as atividades, é
realizado um trabalho aeróbico
para o fortalecimento de todos
os grupos musculares, equilíbrio,
alongamento e exercícios respiratórios que visam melhorar a
circulação da gestante. Um sono
mais tranquilo e melhoria na postura corporal também são benefícios trazidos pela realização da
hidroginástica na gestação
DORES NAS COSTAS?
Se você é o tipo de pessoa que
sofre com dores nas costas, saiba
que a natação pode ajudar – e
muito! – a aliviar este incômodo.
Durante as aulas, você estará trabalhando para aliviar as dores
musculares e melhorando as articulações e a musculatura, tornando-a mais enrijecida. Dentro
da água é possível tirar um peso
significativo da coluna, devido as
propriedades do ambiente, livre
de impacto. Assim, você ganha
mais resistência e amplitude de
movimentos. Além disso, a prática do exercício ajuda na saúde do
coração.

tenso de natação, pode queimar
até 700kcal, reduzindo aproximadamente 10% o risco de contrair
diabetes do tipo 2.
MELHORA DO COLESTEROL
Por ser uma atividade altamente aeróbia, cabe a natação
conseguir balancear os níveis de
colesterol no organismo, aumentando o nível do HDL, o colesterol bom! Além disso, também
consegue manter as nossas artérias saudáveis e renovadas.

REDUZ O RISCO DE DIABETES
Para diminuir os índices de
diabetes, nada melhor do que os
exercícios aeróbios. Um treino in-

NOITES BEM DORMIDAS
Em meio aos inúmeros benefícios que os exercícios físicos
podem trazer aos praticantes, em
termos de longevidade e bem-

“Além de ser um dos esportes mais completos, a natação é uma forma divertida, saudável e
desafiadora de se exercitar”, explicou o Professor de Educação Física, José Roberto Garcia
Padovani

-estar, um deles é o combate à
insônia, que está muito associada
ao stress do dia-a-dia. Entretanto,
para que haja sucesso, eles devem
ser realizados de forma regular.
AUTOESTIMA ELEVADA!
Nadar libera a sensação de
independência, segurança e liberdade, resultando em um conjunto de relaxantes mentais. Investigadores da Universidade da
Carolina do Sul seguiram 40.547
homens e mulheres, com idades
entre 20 e 90 anos, durante 32
anos e descobriram que aqueles
que nadavam tinham uma taxa de
mortalidade inferior em 50% em
relação a corredores, praticantes
de caminhada e sedentários.

DICAS
IMPORTANTES
– Colocar roupão sempre
que sair da piscina.
– Proteger a cabeça com
um gorro ou secar os cabelos antes de sair da escola.
– Estar bem agasalhado
e aguardar uns 5 minutinhos antes de ir embora da
escola.
– Diminuir a temperatura
da água no último minuto
do banho, assim já vão
preparando o corpo para o
clima lá de fora.
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A vereadora Nice Zacharias participou,
no dia 16 de agosto, da “Manhã de
Contação de Histórias com Avós”,
promovida pelo Colégio Coração de
Jesus, Unidade Educacional integrada
ao Sagrado – Rede de Educação, através
da professora Michelle, juntamente
com demais avós de estudantes. Na
oportunidade, a vereadora relatou a
história da sua vida para as crianças, que
ouviram atentamente as experiências
e lutas de Nice. Na foto ao lado, a
vereadora está com sua neta Giovanna.

Atletas de Nova Esperança brilham na 8ª Meia Maratona Internacional de
Montevidéu (Uruguai) na Prova dos 10 KM. Na foto estão, de acordo com
suas respectivas categorias: 1º lugar Emília Ribeiro, 12º lugar Plínio
Maestrello e 5º lugar Rosângela Maestrello. Após o grandioso sucesso na prova em que participaram milhares atletas de vários países, Emília,
Plínio e Rosângela vão intensificar seus treinamentos, a partir do próximo
ano, visando outras competições internacionais, em Buenos Aires, Miami,
Orlando (Disney), Nova Iorque, Paris, Roma e Berlim. Parabéns a todos.

Adeptos da vida saudável, dr. Demian Yamamoto, sua
esposa Donata Del Grossi, e o filhote Samuel, durante
evento no Centro de Convivência de Nova Esperança.

Muito querido em nossa sociedade, dr. Edno Guandalin, bioquímico e
ex-vereador, com sua esposa profª Rachel Silvestre Correia, com o
filho do casal Gabriel, são os destaques da coluna desta semana.

O registro do primeiro
aninho da Laura Valentina,
filha de Daiany / Maycon
Hurtado pelas lentes do
fotógrado Wagner Martins
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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:
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Comissão de Segurança da ALEP promove
audiência pública em Nova Esperança
José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A

Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa

promoveu na noite de quarta-feira, 16 de agosto, na Câmara
Municipal de Nova Esperança,
audiência aberta a toda a comunidade para debater políticas de combate à violência.
O encontro foi motivado

por uma solicitação do vereador nova-esperancense Carlos
Roberto da Silva (SD) ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia
Legislativa, deputado Mauro
Moraes (PSDB).
Contando com a presença
de autoridades locais, estaduais
e da comunidade, além de todos os vereadores de Nova Esperança, a mesa da audiência
foi composta pelo presidente,
o deputado estadual Mauro
Moraes, o prefeito de Nova
Esperança, Moacir Olivatti, o
presidente da Câmara de vereadores, Dirceu Trevisan, o
Comandante do 3º Comando
Regional da Polícia Militar,
Coronel Antonio Roberto dos
Anjos Padilha, o Delegado
Chefe da 8ª SDP da Polícia Civil, Luiz Carlos Manica, do 8º
Batalhão de Paranavaí, major
Jefferson, o comandante da
3ª Cia do 8º Batalhão, capitão
Braz, o presidente do Conseg,
Júlio César Carlos, representando a Polícia Rodoviária Estadual, tenente Rafael Cruz, os
promotores de justiça, Marcelo
Gobbato e Ivandeci Cabral Junior e o delegado da Polícia Civil de Nova Esperança, Leandro Farnese Teixeira.
O vereador Carlos Roberto da Silva fez uso da palavra e
solicitou um maior efetivo para
Nova Esperança, além de construção de uma cadeia pública
fora da área urbana do município.
Na sequencia o prefeito
Moacir Olivatti ressaltou as
conquistas como o recebimento de uma viatura e cobrou a
criação da Rotam em Nova
Esperança, uma cobrança realizada em fevereiro, reforçada
em abril durante evento com
o governador Beto Richa na
Sociedade Rural de Maringá e
na semana passada, solicitou
novamente na Casa Civil em
Curitiba. “Pedi ao secretário
chefe da Casa Civil para que
coloque em planejamento a
criação da Companhia Independente da Polícia Militar de
Nova Esperança, caso ocorra
essa conquista, haverá mais
policiais e junto virão viaturas
e mais equipamentos. Solicitei
também que volte o curso de
formação dos policiais da RO-

TAM. Outro pedido foi a mudança da carceragem da cadeia
pública a outro local”, afirmou
o prefeito.
Em seguida fizerem o uso
da palavra, o promotor de justiça, Marcelo Gobbato como
representante do Ministério
Público. O presidente da Câmara, Dirceu Trevisan, o major
Jefferson, coronel Padilha, chefe da 8ª SDP, delegado da Polícia Civil, Luiz Carlos Manica e
o delegado de Nova Esperança,
Leandro Farnese Teixeira.
Uma senhora participou
publicamente relatando que foi
assaltada na Rodoviária. O Capitão Braz respondeu dizendo
que já está atendendo ao pedido dela e reforçando as rondas
na rodoviária e demais locais
da cidade.
INTEGRAÇÃO
O encontro, de acordo com
o parlamentar, foi essencial
para integrar o Poder Público e
comunidade em um projeto de
combate à violência e discussão
de políticas voltadas ao tema
segurança pública. “A violência migrou das grandes cidades
para o interior. A segurança
pública foi esquecida pelo governo anterior, por isso temos
que correr contra o tempo para
conter a escalada da violência.
Infelizmente, os municípios
hoje são obrigados a articular
medidas para combater a epidemia da criminalidade que se
espalhou por todo o estado do
Paraná”, disse Moraes.
“O debate público e abrangente é essencial para que políticas de combate ao crime
sejam propostas também pela
população e por quem está na
condução das ações específicas para reduzir a violência no
Paraná”, explicou o deputado
Mauro Moraes.
A audiência foi finalizada com a entrega de menções
honrosas aprovada em sessão
ordinária na Assembleia Legislativa, por intermédio do
projeto de autoria do deputado Moraes a policiais militares da 3º Cia do 8º BPM, além
do delegado da Polícia Civil,
Leandro Farnese Teixeira e do
Capitão Ricardo Antônio Braz,
Comandante da 3ª Cia de Nova
Esperança.

Fotos: José Antônio Costa

“O debate público e abrangente é essencial para que políticas
de combate ao crime sejam propostas também pela população”, analisou o deputado estadual Mauro Moraes

“Solicitei ao secretário chefe da Casa Civil para que coloque
em planejamento a
criação da Companhia Independente
da Polícia Militar de
Nova Esperança,
caso ocorra essa
conquista, haverá
mais policiais e junto
virão viaturas e mais
equipamentos”, frisou o prefeito Moacir
Olivatti

Responsável pela
realização da Audiência, o vereador
Carlos Roberto
solicitou um maior
efetivo para Nova
Esperança, além de
construção de uma
cadeia pública fora
da área urbana do
município e o não
congelamento do
concurso público
para a Polícia

Representando o
Ministério Público, o
Promotor de Justiça,
Marcelo Gobbato
cobrou ações mais
efetivas e investimentos do governo
estadual em segurança pública

Coronel Padilha
comandante do 3º
Comando Regional
de Polícia Militar salientou as ações de
prevenção, repressão e controle da
criminalidade.

Presidente da Câmara, Dirceu Trevisan
enalteceu a iniciativa
do debate sobre segurança pública.

Delegado de Nova
Esperança, Leandro
Farnese Teixeira tratou
das questões enfrentadas pela Polícia Civil

Delegado Chefe da 8º
SDP, Luiz Carlos Manica
salientou os trabalhos da
Polícia Civil

Major Jefferson
falou da preocupação do
8º BPM com a
segurança em
Nova Esperança
e cidades da região reforçando
as ações da PM.
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ESCOLA MUNICIPAL
ANA RITA DE CÁSSIA

ESCOLA MUNICIPAL
ANA RITA DE CÁSSIA

DIREÇÃO: Ivanilda Almeida dos Santos
VICE-DIREÇÃO: Marcia Andrea Timidate Morotti
COORDENAÇÃO: Neide Oliveira de Almeida
PROFESSORA: Zulmira Barbosa Araujo

DIRETORA: Ivanilda Almeida dos Santos.
VICE-DIRETORA: Márcia A. Timidate Morotti.
COORDENADORA: Neide Ornellas Franzoni.
PROFESSORA: Suzana Malheiros.

PROJETO DE LEITURA

FOLCLORE

A realidade atual vem
afastando cada vez mais nossos
alunos do ato de ler. Aspectos como:
computadores, vídeo game, TV, o
acesso restrito a leitura no núcleo
familiar e a falta de incentivo
têm ocasionado pouco interesse
para leitura e por conseqüência
dificuldades marcantes que sentimos
na escola: vocabulário precário,
reduzido e informal,dificuldade de
compreensão, erros ortográficos,
poucas produções significativas dos
alunos, conhecimento restrito aos
conteúdos escolares.
Faz-se necessário que a escola
busque resgatar o valor da leitura,
como ato de prazer.
Os alunos do 5º ano A
sob a direção da professora
ZULMIRA BARBOSA ARAUJO,
desenvolveram o Projeto de Leitura
realizando uma leitura dos livros
de literatura, participando com
contagem da história lida para
os colegas e após a escrita do que
leram com ilustração.
ALUNOS: AAlessandro Goes Cunha,
Aline de Souza Santos, Ana Estefany
Dores da Silva, Clodoaldo Souza da
Silva, Douglas Henrique dos Santos,
Emanuela Gomes Silva, Gabriel Lopes
da Silva, Guilherme de Lacerda Ferracioli, Gustavo Gabriel G. da Silva,
Hugo Ferreira Colombo, Igor dos San-

O Folclore Brasileiro é o
conjunto de expressões culturais
populares que englobam aspectos
da identidade nacional.
Portanto, resgatar culturas de
forma lúdica e divertida na Ed.
Especial, favorece aos alunos uma

tos Marques, Juan Pablo Santos de
Souza, Kauan Fernando G. de Lima,
Kayke Silva Lima, Kemilly Ananias
Cecilio, Leticia Gabriela de S. Mangolin , Leticia Vitoria de Deus, Luiz
Henrique da P. dos Santos, Maria Rafaela Lemes da Silva, Maria Vitoria
Silva Borges, Murillo Rocha Pereira,

Pablo Henrique da Silva Souza,
Pamela Suellen da Silva Magalhães,
Paola Roque Ribeiro, Rafaela Gomes
do Nascimento, Talyta Costa Ribeiro,
Tassila de Araujo, Thalita Barboza
Tomba, Vitor Hugo Lopes dos Santos, Vitoria Paula Aparecida da Silva,
Willian Matheus Barboza Tomba.

melhor compreensão dos costumes
e tradições que são transmitidos
de geração para geração.
Entre uma brincadeira e
outra, em meio a trava-línguas,
cantigas de rodas, parlendas
e lendas folclóricas, o processo

de ensino e aprendizagem com
os alunos da sala DI – A da
Escola Municipal Ana Rita de
Cássia, vai proporcionando um
desenvolvimento intelectual e
social diferenciado para esses
alunos.

ALUNOS: João Victor, Kawan César, Kaique, Henrique, Guilherme, Murilo e Valdemir.
APOIO
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Apae de Nova Esperança desenvolve
o Projeto “Jornal na sala de aula”

N

a Escola Esperança
- Educação Infantil
e Ensino Fundamental na Modalidade de
Educação Especial (APAE
de Nova Esperança) as professoras do EJA (Educação
de Jovens e Adultos) Fase I:
Ana Cristina Libanore, Andrea Lúcia Ferreira, Angela
Paiva, Edna Pena dos Santos Galeti, Maria de Fátima
de Oliveira, Maura Bispo
Cerezuela e Sandra Farias
estão desenvolvendo neste

É

semestre o projeto: O Jornal em sala de aula. As atividades buscam desenvolver
a atenção, concentração e
observação para as manchetes, notícias, local dos
acontecimentos, datas, assuntos, imagens e legendas
que compõem um jornal
impresso. Como também a
interpretação e produção de
textos jornalísticos. Outros
objetivos são: entender e conhecer a estrutura do jornal,
estar informado sobre as

A EFETIVIDADE DA
PARTICIPAÇÃO POPULAR

gratificante ver que as sementes, quando plantadas, adubadas e regadas,
geram bons frutos. Nossa semente foi plantada em meados
de 2016.
Com a crise política e econômica que estamos vivenciado
no Brasil desde 2015, o brasileiro, aos poucos, está entendendo
que não pode se manter alheio
aos meandros da política em
nosso país, pois as decisões tomadas por nossos governantes
impactam diretamente a nossa
vida. E a participação popular,
ainda que tímida, porém, mui-

to mais organizada que outrora,
está surtindo efeitos.
Em Brasília está sendo discutida e votada a Reforma Política, onde os legisladores estão se mostrando muito mais
preocupados em manterem-se no poder do que fazer uma
reforma justa e democrática.
Entre outras aberrações, estão
tentando aprovar um financiamento público (leia-se: dinheiro
de tributos pagos por nós), para
partidos e campanhas eleitorais,
na ordem de mais de 3 bilhões e
meio de reais e o que está barrando esse disparate é a opinião

notícias locais, realizar leitura de imagens, de títulos e

subtítulos nos diversos tipos
de textos jornalísticos.

pública, através da sociedade civil organizada, que está se mostrando contrária.
Aqui em Nova Esperança
não é diferente, pois estamos
vendo que a participação popular, através do ONESP, dos
Conselhos Municipais, de associações como a ACINE e nas
opiniões expressadas em páginas
do Facebook e nas audiências
públicas, estão provocando uma
mudança de postura dos nossos
representantes.
Nesse contexto, a atual Câmara de Vereadores do nosso
Município merece elogios pela
forma como vem conduzindo seus trabalhos, votando, na
maioria das vezes, de forma coerente e visando o bem da coletividade. Os vereadores são os políticos mais próximos do povo e
por isso devem conhecer os problemas dos bairros e os anseios
da comunidade. Entre as principais funções de um vereador
está a elaboração de Projetos de
Lei que sejam relevantes para a
comunidade e a fiscalização dos

atos do Poder Executivo.
O ONESP vem monitorando
de forma sistemática a produção
legislativa dos nossos vereadores e estamos constatando que
essa Câmara, em oito meses, já
produziu mais Projetos de Lei
Relevantes para o município que
a Câmara da gestão passada produziu nos quatro anos de legislatura. Somente essa semana foram votados dois Projetos de Lei
de relevância para a nossa comunidade, salientando que alguns
vereadores são mais interessados
e produtivos que outros.
Um dos projetos que podemos citar é o PL 42/2017, que
dispõe sobre a publicidade de
funcionamento e atendimento
nas unidades de saúde do município, o que vem de encontro ao
pleito do ONESP, já expressado
na semana passada nesse mesmo
espaço, quando tratamos sobre a
Saúde de Nova Esperança. Outro projeto de grande relevância, que deveria ser copiado por
todos os municípios brasileiros,
é o PL nº 41/2017, que proíbe a

inauguração e a entrega de obras
públicas incompletas ou que,
embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam.
Antes, já tínhamos tido o projeto que define as cores para os
prédios públicos no nosso município, acabando com a disputa dos partidos que se alternam
no poder, na ânsia de deixarem
sua marca, também o projeto de
doação de alimentos com data
próxima ao vencimento, entre
outros.
Quanto ao Executivo, entre
outras medidas, estamos vendo realizar audiências públicas
para definir como empregar
alguns recursos recebidos pelo
município, bem como facilitar
ao ONESP a fiscalização nas licitações realizadas e o acesso a
documentos públicos, atitudes
democráticas e de transparência.
Também já sancionou o Projeto
de Lei que cria o Almoxarifado
Central e está viabilizando sua
implantação, bem como está
exigindo o cumprimento de horário de trabalho por parte dos

servidores e cortando horas extras desnecessárias, assim como
está realocando alguns órgãos
em prédios do município, evitando o pagamento desnecessário de aluguel, o que mostra sua
preocupação e lisura com a coisa
pública.
Com certeza há muito, muito
mesmo o que melhorar, porém,
as boas decisões e atitudes devem ser salientadas e festejadas,
para que se multipliquem.
Plantada a semente, os observadores do ONESP estão dispostos a regá-la e adubá-la, dando
continuidade a esse trabalho de
controle social, que já está rendendo bons frutos, e conclama
os cidadãos de Nova Esperança
a participarem, seja como observadores, seja nos Conselhos Municipais, Associações de Bairros
ou de outra forma organizada.
A participação popular é o
que vai gerar as mudanças que
queremos na política e na forma
de administrar nosso município
e nosso país... e você é também é
responsável por isso.
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ARTIGO

Carreta do Hospital do Câncer
de Barretos em Nova Esperança
Moradores do município
foram beneficiados com
diversos atendimentos

A

carreta do Hospital
do Câncer de Barretos esteve em Nova
Esperança nos dias 07, 08 e
09 de agosto, em frente ao
Estádio Municipal. De acordo com a Secretária de Saúde
do município, Jéssica Pini,
foram realizados exames
preventivos para mulheres
de 25 a 65 anos e exames de
mamografia para mulheres
de 40 a 69 anos de idade, sendo 131 exames preventivos e
153 mamografias, totalizando 284 exames.

De professor
para professor
Por: Luana Nicola de Sá

S

abemos que, o estresse tornou-se um dos maiores inimigos do ser humano no século XXI, principalmente para
os professores, levando-os a desencadearem doenças psicossomáticas, como: dores de cabeça, dores no estômago, dores
nas costas, problemas cardíacos e intestinais. Pensando nisto,
destaquei seis estratégias para vocês liberarem o estresse, após
um dia exaustivo em sala de aula.
1- Organização dos pensamentos: ao acordar, mentalize palavras otimistas, pois, nós atraímos aquilo que pensamos;
2- Beber muita água: além de ser um ótimo recurso, à água
ajuda nas funções vitais do corpo, no funcionamento do cérebro, estômago, intestino e rins.
3- Exercícios físicos: a prática de exercícios é um ótimo
combatente para liberar o estresse após um dia cansativo em
sala de aula;
4- Meditação: a meditação é um ótimo recurso para aliviar
as tensões do dia-a-dia e, ajuda a ter uma boa noite de sono;
5- Colocar no papel tudo que o deixou estressado: escreva
em uma folha em branco, tudo que lhe deixou estressado em
sala, depois amasse e jogue no lixo;
6- Tome sucos e chás calmantes: existem tipos de sucos e
chás que acalmam, relaxam e, ajudam a ter uma noite de sono
tranquila. Dentre eles, destacam-se: suco e chá de maracujá;
chá de maçã; suco de couve; chá de erva-cidreira; chá de camomila; água de coco com couve; chá de alface;

A Comissão do Hospital do Câncer de Barretos
de Nova Esperança, através
do Coordenador Regional
de Nova Esperança, Pedro
Radade e a vereadora Nice
Zacharias, tem se dedicado
muito nos últimos anos, possibilitando mais uma vez a
vinda da Carreta, para benefício de toda a comunidade.
A organização agradece
também a Prefeitura Municipal de Nova Esperança e
a Secretaria de Saúde, pelo
apoio prestado.

Luana Nicola de Sá
Especialista em Educação Especial e Neuropedagogia
Formação em Terapia Holística e Coaching
Fanpage: Pedagoga e Coach - Luana Nicola de Sá
Fênix (Núcleo de Desenvolvimento Humano)
Endereço: Avenida 14 de Dezembro, 360 | (44) 99940-2954

Associação Sul Cruzeirense da Melhor Idade ASCMEI comemora o "Dia dos Pais" com grande estilo

E

steve presente abrilhantando a festa o
Apresentador Radialista J. Silva que com sua
alegria contagiou todos os
participantes.
A Comissão e Voluntários agradecem e parabenizam todos os Pais da Terceira Idade desejando a todos
um Feliz e Abençoado Dia.
Foi servido um delicioso
jantar e também foi entregue
uma lembrança em nome da
ASCMEI.

FLORAÍ

Grupo da terceira
idade faz passeio
em Londrina

N

o dia 10 de agosto, os membros do
grupo da terceira
idade de Floraí, num total de
57 pessoas, tiveram momentos especiais em passeios.
Acompanhados pela primeira dama Adriane Herradon, funcionários do CRAS,
agente de saúde e enfermeiro, foram até a grande Londrina para um passeio.
Lá visitaram a Catedral,
Museu e outros pontos turísticos da capital do café.
A qualidade de vida, a

longevidade na terceira idade faz com que esses momentos sejam de bom proveito e esses passeios fazem
bem a todos.
“O grupo tem encontro
marcado toda quinta-feira
a tarde em sua sede própria,
onde fazem orações, atividades de ginásticas, danças
e o tradicional café da tarde”, disse a senhora Adriane Herradon, e que ainda, é
uma boa oportunidade para
o bate papo de amigos e a
socialização.

Recape asfáltico
no município

O

chefe do Executivo
Municipal, prefeito
Fausto Herradon, a
vice Edna Contin e os vereadores da Câmara Municipal,
sempre preocupados com
uma bela administração e
sempre tendo em mente a
qualidade de vida de nossa
gente, sempre vão à luta por
uma cidade melhor.
Diante disso, o prefeito
autorizou o recape asfáltico
em ruas e avenidas da cidade, neste caso, o serviço está
sendo executado na Rua Ro-

cha Pombo e na Rua Paraná,
no centro da cidade.
O prefeito Fausto esteve
no local dos serviços e disse
ser importante a qualidade
na mobilidade urbana e o
município tem procurado
deixar as ruas sempre bem
recuperadas, aos poucos todas as ruas e avenidas que
haja necessidade, os serviços
serão executados.
Destacou ainda, o prefeito Fausto, que são obras
viabilizadas com recursos
próprios da municipalidade.

Audiência pública

A

conteceu no dia
10/08, a Audiência
Pública para a apresentação do Projeto do Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021.
Vanderson Cesar Borsato fez a apresentação do
projeto aos presentes, vereadores José Carlos Cremoneze Gimenez, Aparecido Soares da Silva, Marcio Leandro
Mendes, João Carlos Matera, Michel Marcos e João
Antônio Martins, a vice-prefeita Edna Contin, a Secretária da Educação Maria
Angela Zampieri Gimenez,
o responsável pelo controle
interno Edson Viotto, o Se-

cretário de Administraçao
e Planejamento Ronaldo de
Souza e outros membros de
nossa comunidade.
O QUE É PPA: O PPA
é um instrumento previsto
no art. 165 da Constituição
Federal destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os
fundamentos e os objetivos
da República. Por meio dele,
é declarado o conjunto das
políticas públicas do governo para um período de 4
anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas
previstas na administração
de nosso município.
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PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Jardim Progresso ganha Feira do Produtor
e atividades na Praça das Palmeiras
A partir de sexta-feira, 25 de agosto
será promovida a “Feira do Produtor
do Progresso” com início às 17h

Algumas conquistas para os agricultores

Ilustrativa

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A

partir da próxima
semana, a Feira
Produtor de Presidente Castelo Branco que
acontece às terças-feiras na
Travessa Iroí, terá mais um
dia de funcionamento, será
na sexta-feira no Jardim
Progresso.
Além de aproximar os
produtores do público consumidor a Feira também
fomenta a economia local,
auxiliando os pequenos
agricultores na comercialização de seus produtos,
tornando o espaço da Praça
das Palmeiras um local de
encontro das famílias.
A ideia de mais um local para Feira surgiu da
prefeita Gisele Faccin que
é descendente de agricultores, “vejo nesta iniciativa
a oportunidade de renda e
desenvolvimento para as

Quem for até a feira encontrará produtos frescos e saudáveis

famílias. Na Praça, durante
o horário da Feira, também
serão realizadas atividades
de esporte, música, brincadeiras e momentos de encontro entre a população,
oportunizando uma maior
interação em família”, explicou.
O município fará a concessão de barracas para os

feirantes e incentivará os
mesmos através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente que
foi criada este ano, tendo
como responsável o secretário Pedro Bandeira que tem
incentivado o desenvolvimento e apoiado às atividades agrícolas em Presidente
Castelo Branco.

Readequação de estradas rurais

Entrega de calcário e fósforo gratuitamente aos agricultores

Implementos agrícolas

Trator

Através da Secretária
de Agricultura o município conquistou nos últimos
anos: trator e implementos
agrícolas. Calcário e fósforo
que foram distribuídos gratuitamente aos agricultores,
caminhão, retroescavadeira,
motoniveladora, pá carregadeira, além da readequação
de estadas rurais.

Motoniveladora

