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DESDE MAIO DE 1995

Reunião mensal do Conselho 
Municipal de Saúde de Floraí

Líder da Oposição 
é recebido por Cida

Na manhã de quinta-feira 
(26), os membros do Con-
selho Municipal de Saúde 

de Floraí, fizeram-se presentes na 
sala de reuniões do mesmo, anexa 
a Secretaria de Saúde do Município, 
para ouvir e tratar de assuntos rela-
cionados e de interesse do usuário 
de Saúde de Floraí. Além da presi-
dente do Conselho Denise Belani, 
fizeram-se presentes: a Secretária 
Municipal de Saúde, Alessandra Fa-
rias e os Conselheiros: Walter Laer-
cio Bento, Neila Vieira, Gonçalvina 
Rui, Valdeci Cardoso (dessa), Cida 
Moreli, Fátima Paiva Balestri e Mi-
cheli Lima.

Entre os assuntos foram aborda-
dos a questão da mortalidade infan-
til, assunto levado a reunião pela en-
fermeira Fátima Paiva Balestri, que 
juntamente com a enfermeira Pa-
mela Camila Goulart, estão ligadas 

ao programa Mãe Paranaense na ci-
dade. A mesma relatou a recente re-
união do comitê regional de morta-
lidade infantil, e trouxe ao assunto a 
necessidade de formamos o comitê 
em ambito Municipal. A presidente 
do Conselho Municipal de Saúde 
Denise Belani, falou da inserção de 
novos conselheiros, pois com afas-
tamentos de alguns por decisão pró-
pria, há a necessidade da cobertura 
dentro da paridade exigida dentro 
do conselho. Na próxima reunião os 
novos membros já estarão fazendo 
parte do evento mensal. A secretária 
da Saude Alessandra Farias, expla-
nou as mudanças nas pactuações de 
AIHs (autorização de internamento 
Hospitalar) que foram contratadas 
juntos aos hospítais: Metropolitano 
de Sarandi e Hospital de Colorado, 
para onde estaremos enviando nos-
sos usuários quando de atendimen-

tos e internamentos especializados, 
e também para as cirurgicas eletivas 
e de urgência/emergência.

Quanto as consultas notur-
nas na UBS vila das Palmas tem 
acontecido dentro do esperado, e o 
atendimento tem sido grande neste 
aspecto.

CONSELHO DE SAÚDE: Em 
sua função de elaborar e controlar a 
execução da política pública da saú-
de regional, o Conselho Municipal 
de Saúde possui as seguintes respon-
sabilidades:

-Controlar o dinheiro da saúde; 
-Monitorar a execução das ações na 
área da saúde; -Participar da formu-
lação das metas para a área da saú-
de; -Reunir-se ao menos uma vez 
por mês; -Acompanhar as verbas 
que são encaminhadas pelo SUS e 
também os repasses de programas 

federais.
Desta forma, os Conselhos não 

se limitam apenas a acompanhar a 
assistência médica individual ofere-
cida à população – pelo contrário! 
A atuação destas entidades, devido 
à própria busca de integrar as ações 
da saúde, abrange todas as áreas do 
setor, seja na fiscalização, na obten-
ção de informações, na proposta de 
estratégias ou mesmo na tomada de 
decisões (nos limites das competên-
cias do Conselho Municipal).

O Conselho de Saúde de Floraí, 
tem sido responsável em suas atri-
buições, os conselheiros estão sendo 
informados de todos os aconteci-
mentos da gestão em saúde do mu-
nicípio e busca através disto levar a 
frente o objetivo de cada vez mais 
melhorar o atendimento em saúde 
pública na comunidade.

ASCOM/FLORAÍ

A governadora Cida Borghet-
ti sancionou na quarta-
-feira (25) a lei que prevê 

instalação obrigatória de painéis so-
lares para aquecimento de água em 
habitações financiadas pelo poder 
público em todo o Paraná. "É uma 
medida que permite às famílias 
economizarem com energia, sem 
perder em conforto. Apoiamos a 
iniciativa, porque vem ao encontro 
também do crescimento com sus-
tentabilidade", disse Cida à respeito 
da lei de autoria do deputado Ani-

belli Neto (MDB), líder da Oposi-
ção na Assembleia Legislativa.

Anibelli Neto disse que a medi-
da pretende contribuir com a qua-
lidade de vida da população, evitar 
os apagões e reduzir o custo de vida. 
"É uma questão de estratégia que se 
justifica não só pela perspectiva da 
economia de energia, mas também 
pela diminuição de emissão de ga-
ses de efeito estufa e pela geração de 
emprego e renda, principalmente 
para a população de baixa renda", 
disse.

MRG – Documentações sob 
análise da CEF

Recentemente uma matéria 
divulgada por este jornal ga-
nhou grande repercussão na 
cidade e região. O tema abor-
dado dizia sobre a possível 
reabertura da MRG, empresa 
que teve sua falência decreta-
da em 18 de abril de 2017.  As 
dívidas da MRG somam mais 
de R$20 milhões. Com o seu 
fechamento, dezenas de traba-
lhadores perderam seus pos-
tos de serviço e agora vislum-
bram a retomada do trabalho 
e a negociação de seus direitos 
trabalhistas. Foi realizada no 
início do mês de abril uma as-
sembleia para deliberar a rea-
bertura da empresa, ocasião 
em que participaram deze-
nas de credores, dentre estes 
a Caixa Econômica Federal. 

Pois bem. O imóvel onde a 
empresa pretende novamente 
reiniciar suas atividades, sob o 
comando de outro grupo, está 
alienado à Caixa, que pediu 
documentações diversas que 
estão sob análise da diretoria 
de recuperação de crédito.
 A massa falida havia alienado 
o prédio, apresentado como 
garantia à Caixa para poder 
contrair empréstimos. Como 
não foi quitado, o banco de-
tém esta posse, porém, para 
a empresa voltar a operar, o 
prédio precisa ser liberado  e 
então  a MRG novamente se 
instale e operacionalize suas 
atividades no local. Há algu-
mas semanas as documenta-
ções pedidas pela Caixa foram 
apresentadas pelo administra-
dor judicial nomeado, Isaque 
Lourenço.  Caso a Caixa não 
aceite ceder o prédio e rene-
gociar a dívida, ou  que não 
haja a aprovação da retomada 
da MRG por um novo grupo, 
será feita a arrecadação dos 
bens que poderão ir a leilão, 
sendo o montante arreca-

"A história é êmula do tempo, repositório dos fatos, 
testemunha do passado, exemplo do presente, advertência 

do futuro. " Miguel de Cervantes -  (1547 – 1616)

***

* 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.

dado, repartido entre os cre-
dores, observadas as ordens 
preferenciais: trabalhadores, 
credores com garantias, qui-
rografários (que não gozam de 
preferência em caso de falên-
cia ou concordata, sendo pago 
após todos os demais credores) 
. Estima-se que o investimento 
inicial apenas com a reativa-
ção das máquinas e equipa-
mentos gire em torno de R$2 
milhões, pois toda a linha de 
produtos deverá ser subme-
tida a um a nova certificação 
do Inmetro, haja vista que as 
antigas foram expiradas devi-
do ao tempo de inatividade. O 
processo é demorado e pode 
levar entre 6 a 12 meses. Em 
um leilão não se arrecadaria 
o necessário para cobrir todas 
as dívidas. Financeiramente o 
que se arremata no leilão com 
certeza não vai chegar 20% do 
que efetivamente a dívida seja, 
isso sem contar o lado social, 
pois trata-se de uma empresa 
que nasceu no município , e 
um histórico significativo no 
que tange a geração de empre-
gos. Vamos torcer para que dê 
certo!

Campanha Faça bonito – 
contra o abuso e exploração 
sexual de crianças e adoles-
centes
 O Conselho Tutelar de Nova 
Esperança promoverá no pró-

ximo mês, a  campanha Faça 
bonito – contra o abuso e ex-
ploração sexual de crianças e 
adolescentes. A abertura será 
no domingo,  dia 13 de maio,  
a partir das 07h:30min.com a 
realização de diversas ativida-
des que incluem corrida, ca-
minhada e passeio ciclístico. 
A concentração será em frente 
à Prefeitura de Nova Esperan-
ça. As inscrições estão abertas 
nos seguintes locais: Conselho 
Tutelar, Tiro de Guerra e Dias 
Bike e será cobrado apenas 01 
kg de alimento aos participan-
tes. É necessário proteger nos-
sas crianças e adolescentes e a 
conscientização sem dúvidas é 
o primeiro passo. 18 de maio 
é o Dia Nacional de Combate 
a exploração sexual de Crian-
ças e Adolescentes.  A inten-
ção do 18 de maio é destacar a 
data para mobilizar e convocar 
toda a sociedade a participar 
dessa luta e proteger nossas 
crianças e adolescentes. A data 
reafirma a importância de se 
denunciar e responsabilizar 
os autores de violência sexual 
contra a população infanto-
-juvenil.

Câmara de Uniflor – sessão 
acalorada
Por 6 votos a 3 o plenário da 
Câmara de Uniflor decidiu 
não investigar os gastos do 
executivo municipal. A pro-

posta já havia sido rejeitada 
anteriormente pela Comissão 
de Constituição e Justiça – 
CCJ que entendeu não haver 
elementos que justificassem 
a criação de uma CPI. Entre 
argumentos favoráveis e con-
trários à criação da CPI, res-
pectivamente Irene Alencar 
Nunes e João Ferreira Leite 
protagonizaram os debates. 
Vereadores com posições dis-
tintas, mas ambos importan-
tes para o aprimoramento da 
democracia. Deu gosto de ver!

Ex-presidente da Câmara é 
condenado
O ex-presidente em 2004 da 
Câmara Municipal de Marin-
gá, foi condenado a 6 anos, 6 
meses e 20 dias de reclusão 
em regime semiaberto, mais 
27 dias-multa, por corrupção 
passiva qualificada e dispensa 
irregular de licitação. Dois ex-
-assessores do então vereador 
também foram condenados 
por corrupção passiva, com 
penas de 2 anos e 8 meses de 
reclusão em regime aberto, 

mais 13 dias-multa.
Ainda foi penalizado um em-
presário envolvido nas irregu-
laridades e que beneficiou-se 
de dispensa de licitação (em 
contrato para manutenção 
dos condicionadores de ar 
da Câmara) e por corrupção 
ativa, com pena de 5 anos e 8 
meses de reclusão no regime 
semiaberto e 23 dias-multa. 
As investigações do Minis-
tério Público do Paraná, que 
apresentou a denúncia, cons-
tataram que o ex-vereador re-
cebeu propina do empresário, 
por meio de dois cheques en-
tregues a seus assessores, para 
formalização do contrato. Há 
indícios de que os serviços 
de manutenção sequer foram 
realizados. Os fatos ocorre-
ram em 2004.
Todos os réus agora conde-
nados são também requeri-
dos em ação civil pública de 
improbidade administrativa 
pelos mesmos fatos. Da sen-
tença criminal, ainda cabe re-
curso. As informações são do 
MPPR.

Andrey Moretti

Diga eu te amo 
enquanto há vida!

“Digo-vos que não sabeis o que acontecerá 
amanhã. Porque, que é a vossa vida? É um 

vapor que aparece por um pouco, e depois se 
desvanece”. Tiago 4:14 – Bíblia Sagrada 

***

É um grande prazer sema-
nalmente abordar os assuntos 
mais variados neste espaço 
que escrevo há muito tempo. 
De política a futebol, passan-
do por religião, vários temas 
já foram explorados. Hoje 
quero falar de algo bem par-
ticular e diferente, que mexe 

com a emoção e sentimento.
Embora emoção e senti-

mento sejam palavras nor-
malmente vistas como sinô-
nimas pelos leigos ao qual eu 
me incluo, os significados são 
diferentes para o psiquismo e 
psicologia.

Em linhas gerais, a emo-

ção é um conjunto de respos-
tas químicas e neurais basea-
das nas memórias emocionais 
e surgem quando o cérebro 
recebe um estímulo externo, 
já o sentimento, por sua vez, é 
uma resposta à emoção e diz 
respeito a como a pessoa se 
sente diante daquela emoção. 
Bem complexo!

Confesso que depois de 
entender de maneira bem su-
perficial as diferenças resolvi 
trazer a minha opinião não 
fazendo deste espaço um diá-
rio particular, porém convi-
dando o leitor a reflexão.

Desde sábado, 21 de abril 
estive e estou com o meu pai 
(professor Moisés) hospitali-
zado. Os momentos de tensão 
foram vividos no domingo. 
Como já possui “stent”, (uma 

pequena prótese colocada 
no interior de uma artéria) 
devido problemas cardíacos 
a atenção se voltava toda ao 
coração, porém era uma in-
fecção que não estava sendo 
localizada pelos médicos. A 
pressão caiu muito, e o nome 
técnico é hipotensão arterial e 
na noite de domingo, o moni-
tor mostrava 7x4.

Naquele momento, a con-
fusão mental acontece, os mé-
dicos são sensatos, sinceros e 
objetivos e aos poucos acom-
panhava meu pai quase desli-
gando deste mundo, às vezes 
com sinais de lucidez outros 
momentos variando devido 
as fortes interações medica-
mentosas.

Toda essa experiência 
me motivou a escrever aqui. 

Como um filme que é adian-
tado os seus quadros a uma 
velocidade bem avançada, co-
mecei a relembrar inúmeros 
momentos juntos. Alegrias, 
sorrisos, broncas, aprendi-
zado, lições e a sabedoria da 
visão de quem está com 80 
anos.

Cheguei à conclusão que 
ninguém quer perder. Desde 
quando criança que colocava 
dois chinelos para fazer de 
“golzinho” e começa a brin-
car de drible com os amigos, 
a vontade era mesmo sempre 

ganhar.
Porém a nossa vida é feita 

de momentos. E neste instan-
te, pensei, quantas vezes, dei-
xei de dizer que amava o meu 
pai.

Graças a Deus no mo-
mento em que escrevia essa 
coluna, meu pai havia rece-
bido alta do CTI – Centro 
de Terapia Intensiva e seria 
encaminhado para o quarto. 
Infelizmente outras famílias 
não tiveram a mesma alegria.

Portanto, enquanto hou-
ver vida: diga que Ama!
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Crime
No local do homicídio foram 

encontrados 24 estojos de 
munição, mas os disparos podem 

ter sido em maior quantidade

Opinião do Blog
15 de 20 pré-candidatos a 

Presidência estão envolvidos 
com a Justiça!

Dos 20 políticos mais cotados 
a disputar a Presidência da Re-
pública nas eleições de outubro 
próximo, pelo menos 15 deles são 
alvos de mais de 160 casos em 
tribunais do país  inteiro. Os mo-
tivos são os mais variados, desde 
processos na Lava Jato até barbei-
ragem de trânsito, havendo inves-
tigados, denunciados, condena-
dos,  réus e até um preso político, 
o Lula, líder disparado nas pes-
quisas que, se não estivesse preso, 
seria o vencedor fácil, de barbada,  
das próximas eleições presiden-
ciais. Golpe político de direita ins-
talado no país desde 2016, tirou 
das mãos de Lula a Presidência do 
Brasil.  Num trabalho muito bem 
feito recentemente  pela Folha de 
São Paulo nos tribunais superio-
res, federais e estaduais, mostra 
que a Lava Jato e suas derivações, 
além de outras investigações de 
problemas dos mais variados na 
Justiça, constituem obstáculos 
preocupantes para os candidatos. 
Aqui estão os candidatos envol-
vidos com a Justiça pelos mais 
variados motivos: além do preso 
político  Lula, que ainda se discu-
te nas altas esferas as veracidades 
de provas e muitas dúvidas de sua 
condenação, temos Michel Temer  
(MDB), Fernando Collor de Mel-
lo (PTC), Rodrigo Maia (DEM), 
Fernando Haddad (PT), Jaques 
Wagner (PT), Geraldo Alckmin 
(PSDB), Paulo Rabello de Cas-
tro (PSC), Jair Bolsonaro (PSL), 
Ciro Gomes (PDT), Aécio Neves 
(PSDB),  José Serra (PSDB), Eu-
nício de  Oliveira (MDB), Joa-
quim  Barbosa (PSB), Guilherme 
Boulos (PSOL). Esse número 
ainda poderá ser maior, pois há 
muitos casos que são considera-
dos segredos de Justiça, portando, 

não são divulgados.

Brasil, um país com carência 
de lideranças!

Eu me recordo de várias vezes 
a minha mãe dizer: eu sou getulis-
ta! E eu perguntava, por que mãe? 
Ela, dentro de sua limitada sabe-
doria, respondia: porque foi o úni-
co presidente que ajudou o povo. 
Os demais só sabiam da existên-
cia do povo nas eleições. Afinal, a  
minha mãe estava certa ou estava 
errada? Desde o dia 24 de agosto 
de 1954, data em que o povo bra-
sileiro chorou, principalmente os 
pobres como minha mãe, lamen-
taram a morte daquele que havia 
feito inúmeros  benefícios para o 
nosso povo. Ficaram órfãos!  Você 
que gosta de política e de história, 
faça uma reminiscência  e veja o 
que os presidentes pós Vargas, 
todos de famílias abastadas,  fize-
ram para o nosso povo. Claro que 
todos fizeram alguma coisa, mas 
muito pouco, sem impacto social. 
Aí veio o Lula, primeiro presiden-
te de origem humilde, do interior 
de pernambuco, líder sindical, 
torneiro mecânico, deficiente físi-
co, elege deputado federal e busca 
seus ideais em ser presidente do 
Brasil. Antes de se eleger, Lula foi 
muito humilhado, muitas cha-
cotas,  pela classe dominante de 
nosso país. Qualquer cidadão po-
bre ou negro era chamado de PT. 
Depois de uma luta tenaz, foi elei-
to presidente e mostrou ao Brasil 
e ao mundo como se governava 
para o povo. Serviu de modelo 
até hoje para inúmeros países do 
mundo. Lula, você é o cara, certa 
vez disse Barack Obama, ex pre-
sidente dos Estados Unidos. As 
elites, oligarquias e parte da im-
prensa brasileira jamais aceitarão 
um pobre ou negro no poder. Faz 
parte da história do Brasil. Fica 
esperto Joaquim Barbosa! Não 
vou ficar citando isso ou aquilo, 

mas não posso deixar de dizer que 
mais de trinta milhões de brasilei-
ros que viviam abaixo da linha da 
pobreza, hoje pertencem a classe 
média, graças ao Lula. Por tudo o 
que fez pelo povo brasileiro, virou 
um ídolo natural, sendo idolatra-
do pelos pobres e pelos negros de 
nosso país que reconhecem que 
ele foi o melhor presidente que os 
demais.  Agora, Lula se tornou um 
preso político por  causa que os 
adversários políticos, parte da Jus-
tiça, sabiam que ele seria reeleito, 
se deixassem livre.  Como se vê, 
Lula  é idolatrado simplesmente 
pelo que fez em seus dois man-
datos para o povo que melhorou 
substancialmente as suas condi-
ções de vida. O mundo reconhece 
isso, haja visto as manifestações 
de Lula Livre pelos quatro cantos 
da terra.  Sabe quando vai mudar 
este cenário? Quando tivermos 
um presidente que faça mais que 
ele!  Se ele roubou, prenda-o jun-
tamente com estes bandidos e la-
drões. todos que estão ai no poder, 
a começar pelo golpista e mentiro-
so  Michel Temer.

Coisas do Cotidiano
• Previstas manifestações em 

todo o mundo por Lula Livre no 
próximo dia primeiro de maio;

• Ser ou não ser de Joaquim - 
Apesar de estar em terceiro lugar 
na pesquisa Datafolha, com até 
10% das intenções de voto, o ex-
-ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Joaquim Barbosa 
teve um encontro na sede do PSB, 
mas não assumiu definitivamente 
a sua candidatura a Presidência 
da República, deixando a sede do 
partido com mais perguntas que 
respostas;

• O Partido Progressista (PP), 
agora somente Progressista, é con-
siderado o partido mais corrupto 
do país, segundo levantamento 
feito  pelo Jornal Nacional. Agora 
mesmo, o senador Ciro Nogueira 
(PP-PI) e Eduardo da Fonte (PP-
-PE)  corrupção  e obstrução da 
Justiça;

• Ridícula a atitude do presi-
dente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, e a do presidente da Fran-
ça, Emmanuel Macron, andando 
de mãos dadas nas visitas e entre-
vistas pela Casa Branca;

• Palmeiras cala a  boca dos 

ENTRELINHAS
***Ao ser declarada vencedora do BBB18, Gleici Damasceno, de Rio Branco, capital do Acre, logo que recebeu os 
abraços de seus familiares, foi informada pelo seu irmão que Lula estava preso. Gleice Damasceno, petista militante,  
gritou ao entrar no recinto da Rede Globo, para ser cumprimentada pelo apresentador Tiago Leifert: Lula Livre! Logo 
as redes sociais  bombaram  em todo o mundo. Gleici recebeu hum milhão e quinhentos mil reais do reality show da 
Rede Globo.***O irreverente cantor Tim Maia, costumava dizer: " O Brasil é um país que não pode dar certo. Aqui, 
prostituta se  apaixona, cafetão tem ciúmes, traficante se vicia e o pobre vota na direita" (Tim Maia 1942-1998).

Argentinos em La Bombonera, 
derrotando o Boca por 2 x 0. E 
o Atlético Paranaense elimina o 
São Paulo da Copa do Brasil ao 
empatar em 2 x 2 no Morumbi. 
Pelo jeito, teremos Real Madrid 
e Liverpool na final da Liga dos 
Campeões 2018;

• Espaço - Cultura - Cinema 
- Moda - A cantora furacão Anitta 
leva a canção de Gonzaguinha, "O 
que é, o que é," e  "Isto Aqui, o Que 
É", de Ary Barroso, para a passare-
la em desfile da São Paulo Fashion 
Week ( SPFW), cuja a abertura foi 
sábado, dia 21  de abril,  no  Pavi-
lhão das Culturas Brasileiras, em 
São Paulo.  A artista foi convidada 
a se apresentar durante o desfile 
da grife  "Água de  Coco" que está 
internacionalizando os  seus pro-
dutos. Usando um look inspirado 
no tropicalismo e modernismo. 
Anitta, que acaba de chegar de um 
festival nos Estados Unidos, mais 
uma vez, arrasou com a sua per-
formance.- Cinema - Morre aos 
89 anos, o cineasta Nelson Perei-
ra dos Santos, no Rio de Janeiro.  
Com isso, a arte brasileira perde 
mais um de seus ícones, que fazia  
cinema endereçado ao povo. Um 
cinema novo. Dois grandes suces-
sos do cinema brasileiro premia-
dos do cineasta e roteirista Nelson 
Pereira, foram "Rio 40º" e "Vidas 
Secas", baseado no livro  do escri-
tor alagoano  Graciliano Ramo, 
que gostava de escrever sobre te-
mas sociais do Nordeste, como 
seca, coronelismo, exploração, etc.

Na política café com leite, ti-
vemos o azedamento do leite!

A política do café com leite foi 
um grande acordo nacional, polí-
tico e econômico que regulou a ló-
gica do poder, durante quase toda 
a Primeira República, também 
conhecida como República Velha, 
entre os anos de 1889 e 1930.  O 
acordo envolvia as oligarquias 
estaduais e o governo federal fun-

cionava para manter o controle  e 
o poder das elites políticas e agrá-
rias (Lula jamais seria presidente 
nessa época),  grandes proprietá-
rios de terras do Brasil.  Na polí-
tica do café com leite, os políticos 
paulistas e mineiros alternavam-
-se na cadeira de Presidente da 
República, por isso o nome do 
acordo. As economias paulistas 
e mineiras eram o café e o leite 
respectivamente, mantinham-se 
assim a ordem  política e econô-
mica favoráveis à esses Estados, 
mas principalmente as oligarquias 
locais. Oficialmente a política café 
com leite teve o seu início em 
1898, com o governo de Campos 
Sales, primeiro presidente civil do 
país,  depois da política da Repú-
blica das Espadas, comandada pe-
los marechais Deodoro da Fonse-
ca e  Floriano Peixoto. Até 1930, os 
paulistas tiveram seis presidentes 
no poder e os mineiros três. Nesse 
mesmo ano, era a vez dos mineiros 
assumir a presidência, mas foram 
passados para trás pelos  paulistas, 
que tinha na presidência do Brasil, 
Washington Luiz, e elegeram ou-
tro paulista, Júlio Prestes.  A revol-
ta dos mineiros foi imediata, que 
desfizeram o acordo e se uniram 
as oligarquias do  Rio Grande do 
Sul, apoiando o Movimento Revo-
lucionário de 1930,  comandado 
pelo gaúcho Getúlio Vargas, que 
acabou definitivamente com esse 
acordo e  através de um golpe, as-
sumiu a presidência da República 
do Brasil, apesar de Júlio Prestes 
ter sido eleito presidente. Trazen-
do esses fatos para a política de 
hoje, Geraldo Alckmin (PSDB) de  
São Paulo, apoiado pelos paulista 
por José Serra, Fernando Henri-
que Cardoso, João Doria e outras 
lideranças  (representando o café), 
deram um golpe nos mineiros, de 
Aécio Neves (PSDB) (represen-
tando o leite)  assumindo definiti-
vamente  o comando do partido e 
passaram a dar as cartas, elegendo 

Geraldo Alckmin como candidato 
a presidente da República.  Mais 
uma vez, o leite mineiro azedou, 
como aconteceu em 1930;

Vacinação contra gripe em 
todo o país

Começou segunda-feira, dia 
23 de abril, em todo o país, a Cam-
panha Nacional de Vacinação 
contra  a Influenza, vírus da gripe. 
Até o dia primeiro de junho, de-
verá ser imunizado idosos a partir 
de 60 anos, crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos, trabalhadores 
da saúde, professores da rede pú-
blica e privada, povos indígenas, 
gestantes, puérperas (até 45 dias 
após o parto), pessoas privadas de 
liberdade e funcionários do siste-
ma prisional. Pessoas com doen-
ças crônicas e outras condições 
clínicas especiais também deverão 
ser vacinadas. Neste caso, é ne-
cessário apresentar um atestado 
médico no ato da vacinação. Pa-
cientes cadastrados em programa 
de controle das doenças crônicas 
do Sistema Único de Saúde (SUS), 
devem procurar os postos de saú-
de em que estão registrados para 
receberem a vacina, sem a neces-
sidade  de atestado médico. De 
acordo com o Ministério da Saú-
de, a vacina protege contra os três 
sub-tipos do vírus da gripe que 
mais circularam no último ano 
no Hemisfério Sul, conforme de-
terminação da Organização Mun-
dial  da Saúde (OMS), incluin-
do o H1N1 e o H3N2. A vacina 
contra gripe é segura e reduz as 
complicações que a doença pode 
provocar. Dor, vermelhidão e en-
durecimento do local da aplicação 
podem aparecer após a aplicação, 
mas podem desaparecer dentro de 
48 hs. São reações benignas. A va-
cina é contra-indicada para quem 
tem reação anafilática em doses 
anteriores ou quem tem alergia as 
proteínas do ovo de galinha e seus 
derivados.

Polícia trabalha com quatro linhas de 
investigação para elucidar assassinato 

Lucas Henrique de Lima, conhecido por “Lukinhas” de 18 anos, foi morto no último 
fim de semana com vários tiros de uma arma de calibre nove milímetros. Todas as 

linhas de investigações exploradas pela Polícia apontam para o crime de execução 

Um crime chocou 
Nova Esperança 
no último fim de 

semana e todos se pergun-
tam quem seria o autor 
dos inúmeros disparos que 
resultaram na morte do 
jovem Lucas Henrique de 
Lima, de 18 anos. A vítima, 
segundo apurou a repor-
tagem, tinha várias pas-
sagens pela Polícia. “Isto 
ocorreu quando ainda ado-
lescente,  tendo cometido  
vários atos infracionais 
que incluem homicídio, 
tentativa de  latrocínio, 
furtos, roubos e tráfico de 
entorpecentes. Também 
recentemente esteve deti-
do aqui, já na condição de 
maioridade, por um furto 
de água em uma área de 
assistência social da cidade 
”, informou o Farnese.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A se basear pela forma 
como o crime aconteceu, o 
delegado, responsável por 
conduzir as investigações, 
acredita que o objetivo do 
autor era exclusivamente 
matar Lucas, já que nenhum 
pertence da vítima fora le-
vado. “Segundo informa-
ções ele estaria jurado de 
morte. Nada foi roubado, o 
que reforça a tese principal 
de se tratar de execução.”, 
reforça o delegado.  A Po-
lícia destaca que se alguém 
tiver informações que pos-
sam indicar a autoria, basta 
procurar a delegacia e terá 
o sigilo mantido. 

O assassinato aconteceu 
na noite de sexta-feira (20). 
Segundo informações co-
lhidas pela investigação, ele 
estava ao sair de um bar, se 
dirigia à sua casa no mo-
mento em que foi abordado 
por uma pessoa encapu-
zada. Ao perceber que sua 
vida estaria em perigo, cor-
reu para a residência de um 

vizinho, pois avistara um 
portão aberto e onde acon-
tecia um churrasco. “Ele 
se agarrou ao morador, 
clamando pela sua vida e 
que não o deixasse morrer. 
Neste momento aquele que 
minutos depois se tornaria 
seu algoz, entrou no recin-
to. Lucas tentou fugir pelos 
fundos da residência, numa 
possível tentativa de pular 
o muro. Com a dificuldade 
de transpor o muro, que era 
muito alto,  se tornou alvo 
fácil para o matador que 
disparou seguidas vezes. 
Como não houve pausa en-
tre os disparos, acreditamos 
que o atirador tenha usado 
um carregador estendido”, 
explicou o delegado. 

No local do homicídio 
foram encontrados 24 es-
tojos de munição, mas os 
disparos podem ter sido 
em maior quantidade, pois 
segundo o delegado, o au-
tor já disparara contra a ví-
tima mesmo antes de aden-

Lucas Henrique de Lima, conhe-
cido por “Lukinhas” de 18 anos, 
foi morto com vários tiros. Li-
nhas de investigação apontam 
para crime de execução

24 estojos de munição foram 
encontrados na cena do crime

trarem à residência vizinha 
onde Lucas morava. “Após 
efetuar os disparos, o autor 
saiu da casa, passou pelas 
pessoas que ali estavam e já 
foi embora, cujo paradei-
ro ainda é desconhecido. 
O alvo era especificamen-
te o Lucas. Como ele era 
envolvido com a atividade 
criminosa, as hipóteses ca-
minham para alguma de-
savença ou vingança neste 
meio”, finalizou Dr. Lean-
dro Farnese Teixeira. 

A PC caminha nas 04 
linhas, que por medida 
de sigilo, não podem ser 
divulgadas. No local do 
homicídio, embora esti-
vessem instaladas câmeras 
de vigilância, não foram 
registradas as imagens, 
pois os equipamentos não 
possuem sistema de grava-
ção. A Polícia tem 30 dias 
para concluir o inquérito, 
porém o prazo pode se es-
tender, dependendo do an-
damento das investigações.

Divulgação
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Poupança Premiada Sicredi dá R$ 2 
mil para morador de Nova Esperança

Sicredi sorteará R$ 1,5 mi pela Poupança PremiadaO bom momento para 
investir em poupança 
e o sucesso de capta-

ção em anos anteriores impul-
sionaram o Sistema Sicredi a 
lançar a 3ª edição da campa-
nha “Poupança Premiada”. Os 
sorteios começaram no dia 14 
de abril e seguem até 15 de de-
zembro. Nesse período, todos 
os poupadores que fizerem 
aplicação na poupança Sicredi 
vão concorrer a R$ 1,5 milhão 
em prêmios, sendo 10 sorteios 
semanais de R$ 2 mil, um sor-
teio mensal no valor de R$ 50 
mil, e o grande sorteio final de 
meio milhão de reais.

Na agência de Nova Espe-
rança, quem levou R$ 2 mil em 
dinheiro, foi o pecuarista Pedro 
Siqueira, associado da Coope-
rativa.

O gerente da Sicredi Nova 
Esperança, Márcio José Roco, 
parabenizou o ganhador e des-
tacou sobre a poupança. “O 
grande diferencial nosso é que 
além da premiação e o incenti-
vo ao poupador, todos os valo-
res captados na poupança são 
revertidos no crédito rural e 
aplicados nos municípios onde 
a cooperativa está presente”, ex-
plicou.

A expectativa para este 
ano, segundo o coordenador 
de Marketing da Sicredi União 
PR/SP, Maykon Jackson Reis, 
é que a campanha atinja re-
corde de participação. Para se 
ter ideia, apenas em 2017, nas 
cooperativas Sicredi dos es-
tados do Paraná, São Paulo e 

Rio de Janeiro, o incremento 
líquido da poupança motivado 
pela campanha foi de R$ 766 
milhões, um aumento de 54,7% 
se comparado ao ano anterior.

No ano passado a marin-
gaense e associada da Sicredi 
União PR/SP, Márcia Regina do 
Nascimento, foi a ganhadora do 
prêmio máximo de R$ 500 mil. 
Além dela, outros 61 associa-
dos de 32 agências foram con-
templados na campanha, sendo 
que 60 ganharam R$ 2 mil e 1 
ganhou R$ 50 mil. Portanto, fo-
ram distribuídos R$ 670 mil em 
prêmios somente aos poupado-
res da Sicredi União PR/SP.

A campanha funciona as-
sim: a cada R$ 100,00 aplicados 
na poupança Sicredi é gerado, 
automaticamente, um núme-
ro da sorte para concorrer aos 
sorteios que acontecem pela 
Loteria Federal. Para verificar o 
número e os ganhadores, basta 
acessar o site: www.sicredi.com.
br/eupouposim.

Outra forma de concorrer 
é por meio da poupança pro-
gramada, em que o associado 
ou poupador recebe números 
em dobro. Podem participar 
associados enquadrados como 
pessoa física e jurídica, e os 
sorteios serão realizados toda 
segunda-feira.

É importante ressaltar que, 
mais do que prêmios e incen-
tivo para poupar, a campanha 
agrega diferencial cooperativo, 
já que o recurso da poupança 
Sicredi beneficia as regiões em 
que é captado. Isso significa que 

quanto mais recursos poupa-
dos, mais associados podem 
ter acesso à linhas de crédito, 
promovendo um ciclo virtuoso 
de desenvolvimento nas comu-
nidades onde o Sicredi está in-
serido. Para saber mais sobre a 
campanha Poupança Premiada 
procure umas das 79 agências 
da Sicredi União PR/SP.

O ganhador Pedro Siqueira recebeu o prêmio das mãos do gerente da Sicredi Nova Esperança, 
Marcio Roco e da gerente agro, Cirley Maran Razente

Condições especiais 
também para aquisição 
de veículos novos.

Colaboradores e alguns associados da Sicredi no momento da entrega da premiação.

Fotos: Hauney C. Malacrida

RECICLANDO
ATITUDES

SEPARE SEU LIXO!

Presidente

Castelo�Branco
PR E F E I T U R A�� M U N I C I P A L

Papéis: Vidros: Metais:  Plásticos: 
O que 
separar

em casa?

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

 www.presidentecastelobranco.pr.gov.br
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As coletas serão feitas

todas as quartas-feiras

ATENÇÃO!
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Câmara rejeita criação de CPI que 
investigaria gastos da Prefeitura de Uniflor

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, contrário à 
criação de uma CPI, propôs seu arquivamento. Dos 09 vereadores, 

apenas 03 votaram a favor da continuidade das investigações

Por seis votos contrá-
rios e três favoráveis, 
o Plenário da Câmara 

de Vereadores rejeitou, du-
rante sessão ordinária, a ins-
tauração de uma  Comissão 
Parlamentar de Inquérito – 
CPI, para investigar os gas-
tos da Prefeitura de Uniflor. 
A maioria dos vereadores 
acompanhou o parecer da 
Comissão de Constituição 
e Justiça - CCJ, contrário à 
criação da CPI. 

Os vereadores Irene de 
Alencar Nunes, Maycon Ro-
drigo Rodrigues de Souza e 
Vânia Aparecida da Silva, que 
assinaram, no dia 26 de mar-
ço de 2018 o requerimento 
pedindo a instauração da 
CPI mantiveram seus votos 
favoráveis à investigação dos 
gastos.  

Um público numeroso 
lotou as dependências do le-
gislativo uniflorense na noite 
de segunda-feira (23) para 
acompanhar as votações. Em 
seu teor, o requerimento pe-
dia a criação de uma CPI - 
com o objetivo de “investigar/
apurar eventuais responsabi-
lidades do Poder Executivo 
Municipal ante a constatação 
de incongruências nas des-
pesas demonstradas junto ao 
Portal da Transparência da 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

REGIÃO

Prefeitura Municipal de Uni-
flor, no período de janeiro de 
2017 até a presente data”.

A vereadora Irene Alencar 
Nunes, apresentou seus argu-
mentos no sentido de funda-
mentar a necessidade de se 
instaurar a CPI, para tanto 
apresentou relatórios que in-
cluíam compras de materiais 
de construção e hospitalares 
que, segundo ela, não seriam 
utilizados. “Estes materiais, 
cujos gastos foram exorbi-
tantes, começaram a aparecer 
justamente após o requeri-
mento ser criado. Não tenho 
dúvidas quanto às irregulari-
dades”, frisou.

Por sua vez o vereador 
João Ferreira Leite, Secretá-
rio da CCJ ressaltou: “muitos 
destes materiais assim que ve-
rificados os enganos nos seus 
envios foram devolvidos aos 
fornecedores. Para averiguar 
os gastos do executivo basta 
chegar até a Prefeitura e re-
querer as informações que se-
rão repassadas sem quaisquer 
problemas. Isso vai ocorrer de 
forma muito mais rápida do 
que por meio de uma CPI”, 
destacou. 

Entre argumentos favorá-
veis e contrários à criação da 
CPI, Irene Alencar Nunes e 
João Ferreira Leite protago-
nizaram os debates. “O cami-
nho melhor seria uma CPI. Se 
fosse criada o prefeito sairia 
fortalecido, pois quem não 

deve não teme. Como não foi 
criada a CPI, vou encaminhar 
estes documentos à Promoto-
ria”, destacou Irene.

João Ferreira Leite reba-
teu: “não existem irregula-
ridades. Podem investigar”, 
disse.

Os seguintes vereadores 
seguiram o parecer da rela-
toria: Elaine Nunes Franzo-
ni, João Ferreira Leite, José 
Carlos da Silva, Lairton Do-
mingos Risso, Pedro Carlos 
Ferreira de Melo e Valdeci 
Bezerra dos Anjos. Como 2/3 
dos edis votaram contrários, 
o pedido foi arquivado. 

Fotos: Alex Fernandes França

Acompanhados pela presença do numeroso público, os vereadores debateram sobre a eventual 
criação de uma CPI que investigaria os gastos do Executivo Municipal

Os vereadores Irene Alencar Nunes e João Ferreira Leite, respectivamente favorável e contrário à criação da CPI, protagonizaram os debates
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ESCOLA MUNICIPAL 
JULIO BENATTI

ESCOLA MUNICIPAL DO 
CAMPO JORGE AMADO

O Brasil tem a nossa cara

PROFESSORA: MÁRCIA K. ROMANINI RESENDE
DIREÇÃO: MÁRCIA AP. DE FARIA VIEIRA
COORDENAÇÃO: ELIZABETH F. DOS SANTOS 
BRITTO E NEIDE ORNELLAS FRANZONI

PROFESSORA: ANA PAULA 
SAMPAIO PASSARELI

DIRETORA: LUCILENE GUIMARÃES

O papel da escola na for-
mação de um cidadão crítico 
e pensante é fundamental e é 
preciso cada vez mais discutir 
temas atuais e que proporcio-
nem reflexões sobre as desi-
gualdades sociais e a relação 
que estas tem com o seu dia a 
dia e o atual momento em que 
nosso país está passando.

A atividade foi desenvol-
vida em grupo onde os alunos 
puderam ler o Jornal Noroeste. 
Após uma análise, escolhe-
ram a coluna do Observató-
rio Social com o tema  "Cada 

país tem a cara do seu povo". 
Em seguida fizeram um para-
lelo entre o texto trabalhado 
em Língua Portuguesa com o 
tema abordado nesta coluna.

Os alunos fizeram pesqui-
sa no dicionário de palavras 
apresentadas no texto onde 
tiveram oportunidade de am-
pliar o vocabulário; após reu-
niram-se em grupos e escolhe-
ram, dentro do texto, frases de 
impacto para a confecção de 
cartazes que posteriormente 
foram afixados no mural da 
escola.

Um dos grandes desafios no 
processo ensino aprendizagem 
é o ensinar a leitura às crianças, 
não somente no que diz respei-
to ao decifrar códigos, vai muito 
além disso, diz respeito também, 
em criar nos alunos o hábito de 
ler. Seja por prazer, para estudar 
ou para se informar, a prática da 
leitura aprimora o vocabulário 
falado e escrito, estimula o bom 
funcionamento da memória, a 

criatividade, a imaginação, di-
namiza o raciocínio e a capaci-
dade interpretativa.

O hábito de ler tem sido es-
timulado e valorizado durante 
às aulas, conscientizando os 
alunos da importância da leitu-
ra em nossa vida, para isso, são 
disponibilizados uma grande 
variedade de gêneros textuais, 
que vão de piadas à matérias 
jornalísticas e também incenti-

vando o “pequeno escritor” em 
suas produções textuais.

A visita a Fline – Feira do Li-
vro de Nova Esperança, no últi-
mo dia 18, encantou os alunos e 
foi mais uma relevante forma de 
fomentar o hábito da leitura nas 
crianças.

“A leitura é para o intelecto o 
que o exercício é para o corpo.” 
Joseph Addison

ALUNOS: 5º ANO B
BIANCA VICTÓRYA P. DE JESUS

BRIAN DOS SANTOS TOMBA
BRUNO CASSIMIRO DA SILVA

CAROLAYNE C.ABRÃO PEREIRA
GABRIEL DE HOLANDA FUCHS

GIOVANA GABRIELLY ROSSI
JOÃO MANOEL F. PEREIRA
JOÃO VITOR SILVA MELO

LARA GABRIELA GALANI MACHADO
LAURA MARIA SAMPAIO

LUCAS HENRIQUE P. DE SOUZA
MARIA CLAUDIA LIMA MATTOS
MARIA EDUARDA DE CAMPOS
MARIA LUIZA SILVA ROSENDO

MATHEUS HENRIQUE DA S. NOGUEI
PABLO EMBURANA ARAUJO

RAFAEL RIBEIRO XAVIER SANTOS
RICHARD FELIPE COSTA B.

SARAH EDUARDA C. CARDOSO
YAN RICHARD ROMANESI
YTALO ANTONIO PEREIRA

FLÁVIA MANTEZOLLI LEANDRO
MARIANY PASSARELI BARONI

ALUNOS: 5º ANO A
MIGUEL ANTUNES DE SOUZA, SUELEN DA SILVA CHIOGNA E VITÓRIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 
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Fala Prefeito
O Cindepar já executou um 

milhão de metros quadrados 
de recape asfáltico em dezenas 

de  cidades consorciadas

Prefeito de Astorga Antônio Carlos 
Lopes destaca ações desenvolvidas 

frente ao CINDEPAR
Criado em 2013, o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e 

Desenvolvimento do Estado do Paraná (Cindepar), presidido por Antônio 
Carlos Lopes,  tem atendido às demandas de vários municípios da região

Dando sequência à 
série Fala Prefeito, 
a reportagem entre-

vistou esta semana o prefeito 
de Astorga, Antonio Carlos 
Lopes, que também preside o 
Cindepar. 

Criado em 2013, o Con-
sórcio Público Intermunici-
pal de Inovação e Desenvol-
vimento do Estado do Paraná 
(Cindepar) surgiu para aten-
der à demanda de pavimen-
tação asfáltica nos municí-
pios da região norte-central 
paranaense – na época era o 
Consórcio Intermunicipal de 
Infraestrutura e Desenvolvi-
mento Urbano da Região de 
Astorga. Na fundação o CIN-
DAST era composto por As-
torga, Centenário do Sul, Co-
lorado, Jaguapitã, Mirasselva, 
Nova Esperança, Paranacity, 
Prado Ferreira e Santa Fé. O 
consórcio adquiriu usinas au-
tomotivas de pavimentação e 
iniciou a execução de recape 
asfáltico nos Municípios con-
sorciados, com o processo de 
micro pavimento. O Cinde-
par já executou um milhão 
de metros quadrados de re-
cape asfáltico em dezenas de  
cidades consorciadas. Atual-
mente o consórcio é compos-
to por 135 municípios e conta 
com parque composto por 16 
máquinas e equipamentos, 
orçados em R$ 4.541.249,67, 
incluindo três usinas de mi-
cro pavimento, uma de “Pré-
-Misturado a Frio” (PMF), 
dois caminhões, duas máqui-
nas (destocadora e extruso-
ra), dois rolos compactadores 
e dois tanques-pipas. 

Confira os principais 
pontos desta entrevista:  

Jornal Noroeste: “Com 
relação a sua administração, 
em que a população de As-
torga já foi beneficiada e o 
que ela pode esperar da con-
tinuação de seu mandato”? 

Antônio Carlos Lopes: 
“Eu já tenho 33 anos de vida 
pública. Fui vereador por 
cinco mandatos, presidente 
e secretário da Câmara além 
de ter sido vice-prefeito do 
prefeito anterior pelos dois 
mandatos. Desde o primeiro 
mandato há 10 anos, nós ela-
boramos um programa em 
favor de Astorga para longo 
prazo. Nós tínhamos muita 
confiança que venceríamos. 
Eu sempre sonhei em ser pre-
feito da minha cidade, o pri-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

meiro prefeito da cidade foi o 
meu tio, Ermelindo Barroso, 
que inclusive leva o nome de 
uma de nossas  praças. Nós 
fizemos um projeto para 
longo prazo e estamos cum-
prindo, com embelezamento 
da cidade como a recupera-
ção de asfalto. Nós, através 
do deputado Alex Canziani 
criamos o Consórcio Público 
Intermunicipal de Inovação e 
Desenvolvimento do Estado 
do Paraná (CINDEPAR).  A 
princípio, esse consórcio foi 
projetado para os municípios 
da região de Astorga, cerca de 
11 municípios. Todavia, foi 
um sucesso tão grande que 
em menos de um ano mudou 
completamente o teor desse 
consórcio e, ao invés de 11 
municípios, nós fomos abrin-
do o leque com a emenda par-
lamentar do Alex Canziani e 
do Álvaro Dias que permiti-
ram a compra das máquinas, 
principalmente para fazer 
asfalto, realizando a recupe-
ração de asfalto urbano. Hoje, 
nós estamos com cerca de 170 
municípios que integram este 
consórcio em toda região do 
Paraná, agora mesmo uma de 
nossas máquinas está traba-
lhando em Umuarama. Esta-
mos fazendo em Londrina e 
em outros municípios da re-
gião do Campos Gerais como 
Ponta Grossa, e nas regiões 
noroeste e norte pioneiro. 
Desses 170 municípios mais 
da metade já receberam be-
nefícios do consórcio.  É uma 
forma diferente de consórcio, 
não tem mensalidade e nem 
anuidade, o município paga 
uma  taxa de inscrição de 
R$400,00 e não tem despesa 
nenhuma a mais, ele só vai 
pagar aquilo que o consórcio 
oferecer para ele. O consórcio 
tinha todas as condições de 
fazer asfalto, hoje nós faze-
mos a parceria com o muni-
cípio, nós cortamos árvores, 
efetuamos a varrição de ruas, 

tapamos buracos, somente 
para depois fazer o asfalto. Se 
o munícipio quiser utilizar o 
consórcio apensar para cor-
tar as arvores o consórcio vai 
atender, se o município qui-
ser fazer 50 mil metros qua-
drados de asfalto nós vamos 
fazer”.

Jornal Noroeste: Quem 
custeia os funcionários?

Antônio Carlos Lopes: 
“Este trabalho fica pela meta-
de do custo, ou pouca coisa a 
mais do que se faria da forma 
convencional. Inclui uma taxa 
menor que 2% de administra-
ção que é o que dá o suporte 
para gestão deste consórcio”. 

Jornal Noroeste: Então, é 
algo que os munícipios têm 
aderido cada vez mais dada 
a sua viabilidade, economia 
e praticidade?

Antônio Carlos Lopes: 
“Exatamente. Essa ideia foi 
do deputado Alex Canziani 
e o grande sucesso se deve 
ao prefeito anterior e diretor 
executivo Arquimedes Zirol-
do que trabalhou arduamen-
te neste projeto, além de ter 
uma visão de gestão muito 
peculiar e competente. Por 

José Antônio Costa

“O Cindepar já executou 
um milhão de metros qua-
drados de recape asfáltico 
em dezenas de cidades 
consorciadas”, destacou o 
presidete do Consórcio e 
atual prefeito de Astorga, 
Antonio Carlos Lopes

ser o prefeito, eu estou obri-
gatoriamente na presidência. 
A sede do consórcio é aqui 
mesmo em Astorga, nós ce-
demos o uso de duas salas 
e grande parte do serviço o 
consórcio já consegue tercei-
rizar mesmo com esse custo 
baixíssimo”. 

Jornal Noroeste: Por se-
diar o Cindepar, Astorga se 
tornou referência? 

Antônio Carlos Lopes: 
“Sim, principalmente para os 
municípios de menor porte. 
Hoje mesmo estávamos na 
posse da Secretária de Saúde 
e encontramos todos os pre-
feitos das cidades menores, 
e realmente, esse projeto é a 
salvação dos municípios pe-
quenos que tem condição de 
recuperar sua malha viária 
urbana por menos de 50% 
do valor que teria de gastar. 

Outra vantagem do consór-
cio é que o deputado federal 
de respectiva região poderá 
destinar a emenda parla-
mentar para o seu próprio 
município. Legalmente, ele 
não pode canalizar e nem 
condicionar, mas o depu-
tado pode entrar com uma 
emenda de R$1milhão e di-
vidir em 200 mil em tais e 
tais cidades que o consórcio 
vaia acatar. É absolutamente 
seguro! O consórcio só ira 
mandar as máquinas a partir 
do momento que a prefeitu-
ra fizer o depósito na conta 
do consórcio, fez o depósito 
as maquinas estarão a ca-
minho em até 15, 20 ou 30 
dias, nunca mais que 30 dias 
e o município nunca paga a 
mais do que o custo da sua 
recuperação de sua malha 
viária”. 

Jornal Noroeste: O que a 
população pode esperar da 
continuidade de sua gestão 
municipal?

Antônio Carlos Lopes: 
“A nossa referência é a nossa 
paixão pela cidade. Meu tio 
foi meu primeiro prefeito, 
depois eu tive outro tio como 
vereador em dois manda-
tos, ainda depois eu tive um 
primo como vice-prefeito e 
colega de escritório. Após 
isso, entrei juntamente com 
um primo na vida pública. 
Enfim, temos uma família 
pioneira por aqui. Temos a 
maior família de Astorga. 
Somos uma família de ori-
gem mineira. O Ermelindo 
Barroso (1º Prefeito - Man-
dato: 1953 – 1956) foi res-
ponsável por trazer todos 
pra cá em 1942. Chegando 
aqui, Ermelindo teve mui-
to sucesso com o comercio, 
com a lavoura e com politi-
ca, trazendo todo o pessoal 
de minas. Nós temos essa 
representatividade na vida 
pública”, finalizou o prefeito.

Serviços executados 
pelo CINDEPAR

• Locação de Usina de Micro pavimento Asfáltico.
• Venda de massa asfáltica utilizada para tapa buracos.
• Locação de máquina destocadora de troncos e raízes.
• Locação de Triciclo para pintura/sinalização de vias.
• Locação de máquina extrusora de concreto.
• Serviços de micro pavimentação asfáltica.
• Locação de Caminhão Espargidor (Burro Preto).
• Locação de Caminhão Pipa.
• Locação de Rolo Compactador Liso Pequeno.
• Locação de Rolo Compactador Médio.
• Locação de Caminhão Prancha, para equipamentos

PRESIDENTES:
• Antônio Carlos Lopes (2017-2020) *Atual presidente
• Arquimedes Ziroldo (2013-2016)

Pretexto e consequências

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

O embargo estabelecido 
pela União Europeia para a 
exportação de carne de fran-
go brasileira, anunciada em 
19 de abril e que afeta direta-
mente empresas do Paraná, 
levanta questões importantes 
a respeito de interesses eco-
nômicos internacionais e a 
necessidade de fortalecermos 
a credibilidade do país na 
área comercial. 

O Brasil é o maior expor-

tador de carne de frango do 
mundo e o Paraná é respon-
sável por um terço de toda a 
produção nacional. Ou seja, 
muitas famílias vivem do tra-
balho da avicultura no estado 
e serão atingidas pelo em-
bargo, que poderá gerar um 
prejuízo de até um bilhão por 
ano para o país, de acordo 
com a Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA).

O embargo estabelecido 

pela União Europeia se baseia 
em uma suposta deficiência 
no sistema de controle da bac-
téria Salmonella. Atualmente 
a maior parte da exportação 
da carne de frango brasileiro 
é crua com adição de 1,2% de 
sal, um formato de produto que 
paga um imposto menor do 
que se fosse vendida "in natura" 
(sem adição de sal). Enquanto 
o primeiro passa por inspeção 
de 2,6 mil tipos de Salmonella, 
o segundo tem inspeção para 
apenas dois tipos diferentes da 
bactéria. 

Não é novidade que os in-
teresses comerciais se sobre-
ponham aos relacionamentos 
entre países e blocos, porém 
essa decisão da União Euro-
peia precisa ser vista com muita 
atenção. O impacto do embar-
go não será pequeno e poderá 

afetar até 35% das exportações 
da carne de frango brasileira, 
além de causar o fechamento de 
30 mil vagas diretas e indiretas 
de trabalho. 

Infelizmente sofremos com 
nossa própria ganância e abri-
mos brechas para que existam 
justificativas para esse tipo de 
ação. A 3ª fase da operação 
Carne Fraca revelou um esque-
ma entre frigoríficos e laborató-
rios privados para concessão de 
laudos falsos em relação à pre-
sença da Salmonella, o que afe-
tou diretamente a credibilidade 
de nossos produtos, oferecendo 
um pretexto perfeito para o 
embargo e diminuição da parti-
cipação brasileira no mercado.

Algumas medidas já estão 
sendo tomadas para comba-
ter essa situação, como a ação 
do Ministério da Agricultura 

na Organização Mundial do 
Comércio (OMC), que afir-
ma que a decisão da União 
Europeia é protecionista e 
utiliza questões de cuidados 
sanitários com interesse de 
criar uma barreira comercial, 
já que o Brasil cumpre o es-
tabelecido pelo Acordo de 
Medidas Sanitárias e Fitossa-
nitárias.

Também estão sendo rea-
lizadas reuniões e debates 
com as empresas embargadas 
para promover as adequações 
necessárias em relação às 
novas exigências sanitárias. 
Uma vez que isso esteja fina-
lizado, o Brasil deverá solici-
tar uma missão junto a União 

Europeia para comprovar 
que os produtos estão aptos 
para exportação.

É necessário união entre 
todos os setores para reverter 
essa situação com urgência, 
buscando maior e constante 
fiscalização, legislações atua-
lizadas e específicas no seg-
mento, segurança jurídica e 
implantação de programas 
que fortaleçam o essencial 
trabalho do agronegócio. 
Assim poderemos recuperar 
a credibilidade brasileira no 
mercado, bem como promo-
ver ações que evitem margem 
para que situações semelhan-
tes possam acontecer nova-
mente.
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Novamente, o atleta 
Daniel Alves Carvalho 
conquistou o 5° Lugar 
na categoria até 59 
anos, dessa vez no 
GP NOROESTE 
DE MONTAIN 
BIKE circuito de 
ARAPONGAS PR. 
Carvalho faz parte da 
equipe Nesp Bikers! 
#tônonoroeste

A pequena Mariah 
ficou em 2º lugar por 

milésimos na Prova 
Rústica Tiradentes, 

que aconteceu dia 22 
de abril, em Maringá. 
Na foto, a atleta, que 

é filha de Paula e 
Júnior Benatti está 

acompanhada do 
treinador, Marcelo. 

Parabéns Mariah! 
#tônonoroeste

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Fica registrado 
também, pela mãe 

Priscilla Gonçalves 
Lima, o niver da 
filha Duda, que 

completará 18 
anos no dia 03/05! 
#tônonoroeste

Imagem aérea do Parque das 
Grevíleas revela abundante 
arborização e formação de 

novo ecossistema

MEIO AMBIENTE

Novo ecossistema propiciado pelo crescimento de árvores 
nativas tem atraído diversas espécies de animais silvestres. 

A diversidade de espécies nativas, plantadas há 12 anos, 
ajudou na recomposição da vegetação original do local

Considerado o espaço 
verde mais querido 
pelo novaesperan-

cense o Parque das Greví-
leas representa uma ilha de 
qualidade de vida e bem-
-estar para a cidade. O local 
possui um enorme acervo 
de árvores em sua área. 

O processo de arboriza-
ção com espécies nativas, 
realizado nos últimos 12 
anos vem proporcionan-

A imagem revela a abundante arborização existente, contornando o lindo lago que é abastecido pela nascente do rio Caxangá. O 
visual impressiona dada a beleza do Parque das Grevíleas 

do uma melhoria na qua-
lidade ambiental do local, 
propiciando embelezamen-
to paisagístico, atração da 
fauna e valorização da flora 
regional, bem como o con-
forto térmico aos usuários 
durante a realização das 
atividades físicas e em seus 
momentos de lazer, na área 
externa que contorna o Par-
que. 

Antes da urbanização do 
Parque das Grevíleas já ha-
via relatos da presença de 
lagartos e tatus, na região 
da mata. 

Agora, aos poucos um 

novo ecossistema está se 
formando, graças ao plantio 
de uma grande variedade de 
mudas de diversas espécies 
de árvores nativas.  

De acordo com bióloga 
Eliane Costa, “o ecossiste-
ma se compõe dos seres vi-
vos, o meio ambiente onde 
vivem e as relações que es-
ses seres mantêm entre si e 
com o meio. O Parque das 
Grevíleas é um exemplo de 
novo ecossistema criado”, 
explica. 

Como diz o ditado: “a 
flora traz a fauna. Mui-
tas das espécies de árvo-

res servem de alimento e 
sombreamento, atraindo os 
animais. Existem relatos da 
população do Bairro Garça 
que apontam a presença de 
gambás, ouriços, lagartos, 
quatis, pássaros diversos 
e tantas outras espécies. A 
pedido do Jornal Noroeste, 
o fotógrafo aéreo Andrey 
Moretti fez uma tomada do 
local, cujas imagens revela-
ram a abundante arboriza-
ção existente, contornando 
o lindo lago que é abasteci-
do pela nascente do rio Ca-
xangá. O visual impressiona 
dada a beleza do Parque. 

Andrey Moretti
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Alto Paraná prepara festa em 
comemoração ao seu 64º aniversário

Shows, parque de diversões, praça de alimentação e outras atividades vão movimentar a cidade 
entre os dias 03 a 06 de maio.  A instalação oficial do município ocorreu em 5 de maio de 1954.

A cidade de Alto Pa-
raná já definiu 
como serão  as fes-

tividades em comemoração 
aos seus 64 anos de eman-
cipação político-adminis-
trativa. 

Shows, parque de diver-
sões, praça de alimentação 
e outras atividades vão mo-
vimentar o município entre 
os dias 03 a 06 de maio.  

O local da festa será a 
Praça Rui Barbosa, ponto 
mais central da cidade. 

Abrindo oficialmente as 
comemorações, na quinta-
-feira (03) acontece o XVI 
Encontro de Agricultores 
de Alto Paraná, que terá 
início às 13 horas no Pon-
to Alto Eventos, com o 
tema “Conservação de Solo 
e Água: uma necessidade 
para garantir um futuro 
sustentável”, com várias 
palestras e orientações aos 
agricultores locais. 

À noite haverá o show 
gospel com o grupo na Pe-
gada da Unção. Já na sexta-
-feira (04) a atração será a 
banda Cowboys do Asfalto. 
No sábado (05) acontecerá 
o show com a dupla serta-
neja João Lucas e Walter 
Filho além da presença do 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com Um pouco de história...

As primeiras movimenta-
ções com intenção de coloni-
zação ocorridas na região de 
Alto Paraná, tiveram início 
em agosto de 1949, neste pe-
ríodo a imobiliária Ypiranga, 
de Boralli & Held, adquiriu 
da Companhia de Terras 
Norte do Paraná a quantia 
de cento e cinquenta mil al-
queires de terras,] traçando o 
perfil da futura cidade.

Alto Paraná foi um mar-
co de civilização, pois em 
pouco tempo emancipou-se 
politicamente de Nova Espe-
rança, o que se deu em 19 de 
agosto de 1953, através da Lei 
Estadual nº 1.190, cuja insta-
lação ocorreu em 5 de maio 
de 1954. Sua denominação 
foi dada pela Imobiliária Ypi-
ranga, de Boralli & Held, que 
fundou o município. Alto é a 
designação da posição geo-

gráfica do município em re-
lação ao Estado e Paraná da 
língua Tupi "Para-nã"...: rio 
grande como o mar.

O primeiro prefeito mu-
nicipal eleito foi o sr. Agosti-
nho A. Stefanello, e compu-
nham a legislatura instalada 
em 1955 os seguintes verea-
dores. Agenor Nocetti, Regi-
naldo Mafra, Augusto Pereira 
Ayres, José Leonardo Freiber-
ger, José dos Santos, Eugenio 
Mazon, Valdevino Tavares, 
Vitor Fontana e Domingos 
Beraldi. Alto Paraná abriga 
a sede da comarca, da qual 
fazem parte os municípios 
de São João do Caiuá e Santo 
Antonio do Caiuá.  Possui 2 
distritos, Maristela (criado 
pela Lei nº 37 de 14 de de-
zembro de 1956) e Santa Ma-
ria (criado pela Lei Nº 77 de 3 
de abril de 1958),

Foto aérea das comemorações 
do ano passado.  O município 
celebrará na próxima semana 

seu 64º aniversário com diversas 
atrações artísticas e culturais

“Esta será uma das maiores festas que Alto Paraná já realizou, 
com certeza, é o que nosso povo merece”, destacou  o prefeito 
Miro Santana

cantor Kauan Luccio. No 
domingo (06) data do en-
cerramento da festa  será 
servido o delicioso prato tí-
pico da cidade: o cupim no-
roeste. Mais tarde a anima-
ção será com a dupla João 
Alison e Adriano. Os shows 
acontecem à noite e os orga-
nizadores esperam presença 
maciça do público. 

O prefeito Miro San-
tana ressaltou: “esta será 
uma das maiores festas que 
Alto Paraná já realizou, 
com certeza, é o que nosso 
povo merece. Nossa equipe 
não medirá esforços para 
o sucesso deste tradicional 
evento ”, concluiu. 

Arquivo

Arquivo

Ramon

Paisagismo

O Paisagismo tem 
como objetivo harmo-
nizar a interação do ser 
humano com o meio 
ambiente, possibilitando 
uma melhor convivência 
com a Natureza. Reduz 
diversos tipos de fatores 
adversos ao convívio das 
pessoas em determinadas 

Por: Leticia Lopes

áreas, como efeitos de 
temperaturas elevadas, 
ruídos e ventos.

É importante proje-
tar sempre em harmo-
nia com o ambiente, 
equilibrando a forma 
e a cor de acordo com 
a paisagem local. Tam-
bém deve ser estudado 
os tipos de plantas a se-
rem plantadas. O paisa-
gismo é uma forma de 
decorar o ambiente com 
o auxílio da natureza.

Permite que se criem 
ambientes funcionais, 
bonitos e agradáveis, 
independentemente do 
tamanho dos espaços. 
Pode substituir espaços 
sem   vida em algo real-
mente especial.
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MAIO AMARELO – Nós somos o trânsito
O movimento que já chega a sua 5ª edição tem como objetivo 

fomentar na sociedade discussões e atitudes voltadas à conscienti-
zação no transito e a necessidade urgente da redução do número 
de mortes e feridos graves no trânsito. Neste ano, “Nós somos o 
trânsito” é o mote da campanha. Todos os condutores, sejam eles 
de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas, bicicletas, 
pedestres e passageiros, fazem parte do trânsito.

De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária, 
a maioria dos acidentes são frutos de escolhas inadequadas e arris-
cadas. Cerca de 90% dos acidentes têm como motivação as falhas 
humanas: negligência, imprudência e desatenção.

Nós somos responsáveis pelos nossos atos no trânsito e ter 
consciência disso é um dos caminhos para reverter esse triste ce-
nário, aonde todos os anos, milhares de pessoas perdem suas vidas 
precocemente ou sofrem sequelas irregressíveis.

Dicas para evitar acidentes no trânsito
1. Manutenção periódica do veículo: itens como faróis, pedais, 

pisca-alerta, pneus e sistemas elétricos precisam estar funcionando 
de maneira excelente para evitar acidentes.

2. Respeite a sinalização de trânsito: semáforos, placas de regu-
lamentação, de advertência e limites de velocidade não são estabe-
lecidas à toa.  Respeitar as placas é, antes de tudo, uma questão de 
segurança.

3. Algumas atitudes não combinam com o trânsito: beber e di-
rigir diminui significativamente os reflexos do condutor. Da mes-
ma forma, o uso de celular ao volante tira a atenção do motorista 
e aumenta em até 400% o risco de acidentes. O desrespeito com o 
próximo também é falta grave no trânsito, o Código de Trânsito 
Brasileiro determina que os veículos de maior porte serão sempre 
responsáveis pela segurança dos menores.

4. Ferramentas de prevenção e segurança: usar cinto de segu-
rança, capacete e manter distância do veículo da frente, auxilia na 
redução da gravidade de acidentes.

5. Ítens indispensáveis no veículo: antes de sair de casa, verifi-
que os itens obrigatórios no veículo como cintos no banco traseiro, 
extintor de incêndio, triângulo de sinalização, macaco, chave de ro-
das, entre outros. Também é importante ter consigo o número do 
socorro a emergências e do serviço de atendimento ao usuário da 
concessionária responsável pelo trecho, para caso de necessidade.

Nós somos o trânsito! Cuidados simples podem evitar aciden-
tes e mortes no trânsito.

*Este texto foi baseado nas informações do portal www.maioa-
marelo.com;
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A grande estreia dessa sema-
na é, no mínimo, o maior even-
to cinematográfico dos últimos 
tempos! Após uma longa espera 
o desfecho do arco de Vingadores 
chega ao cinema e fazendo muito 
barulho, como bom arrasa quar-
teirões que ele é. Aqui, na Coluna 
Sétima Arte, você fica por dentro 
dos principais detalhes a respeito 
desse grande filme. 

Há dez anos, os estúdios da 
Marvel começavam a fazer histó-
ria no cinema por meio de um fil-
me despretensioso, mas cheio de 
potencial. Em 2008, Jon Favreau 
dirigiu o primeiro filme do Ho-
mem de Ferro e fez um estrondo-
so sucesso. Mal sabiam os críticos 
e os fãs que aquele seria o pri-
meiro passo de um plano muito 
maior e ambicioso, criar um Uni-
verso Cinematográfico inteiro 
voltado para o panteão de heróis 
da Marvel Comics no cinema.

Ao longo desses dez anos, 
outros heróis importantes fo-
ram adicionados a esse universo, 
criando o que hoje é conhecido 
como a trindade da Marvel (fa-
zendo referência à trindade da 
DC Comics – Superman, Batman 

e Mulher-Maravilha), os perso-
nagens do Homem de Ferro, do 
Capitão América e do deus do 
trovão, Thor, foram construídos 
e fundamentados de forma a ga-
nharem a simpatia e o respeito do 
público, por meio de suas trilo-
gias particulares.

Entre um e outro filme dessa 
trindade, a Marvel soube inserir 
de forma calculada seus vários 
outros personagens, que trariam 
substância para seu Universo. 
Surgia assim, não apenas os Vin-
gadores, mas também outros he-
róis como Guardiões da Galáxia, 
Homem-Formiga, Dr. Estranho, 
Pantera Negra e vários outros, 
todos unidos por um único fio 
condutor, as joias do infinito e 
Thanos, o titã louco.

Agora, comemorando uma 
década de seu Universo Cinema-
tográfico e encerrando esse arco 
que foi amplamente desenvolvi-
do, chegou a hora desses heróis 
encararem seu maior vilão, Tha-
nos. Assim, Vingadores: Guer-
ra Infinita chega aos cinemas 
causando certo alvoroço, porque 
é o mais próximo já produzido 
na tela grande de algo que os afi-

De acordo com O DIÁ-
RIO em 18/04/2018, 
a Associação dos No-

táreos e Registradores ANO-
REG/PR e do Colégio Nota-
rial do Brasil CNB, relatam 
um aumento significativo no 
índice de divórcios, apon-
tando o Paraná como o vice 
campeão, perdendo apenas 
para o estado de São Paulo.

Por outro lado, via de re-
gra, se reconhece no casa-
mento uma instituição social 
capaz de assegurar aos côn-
juges, saúde física e  mental, 
o que implica no intuito de 
encontrar a satisfação pessoal 
na vida a dois. 

Bem, então algo está dan-
do errado! Entre o papel so-
cial do casamento e a sua rea-
lidade existe um abismo a ser 
explorado. 

No dicionário Aurélio o 
significado de casamento é 
muito vago e não vai nos aju-
dar com nossas reflexões.  

Essas definições ou a ma-
neira como o casamento se 
estabelecerá para cumprir 
seus objetivos é um processo 
dinâmico e particular para 
cada casal. As pessoas são 

diferentes, possuem neces-
sidades diferentes e se satis-
fazem de forma diferente. A 
complexidade do tema au-
menta se pensarmos que não 
é apenas as vontades dos dois 
que interferem neste proces-
so. Principalmente, no inicio 
da vida conjugal, além das 
concepções individuais ou 
pessoais, existem as dimen-
sões culturais e religiosas que 
interferem diretamente na 
maneira como o casal se es-
tabelecerá como indivíduos 
casados! Assim, não é difícil 
observar que a interferência 
entre estes três eixos tornam 
o casamento algo complexo, 
cheio de entraves e discus-
sões, propiciando uma bata-
lha travada entre os cônjuges. 
Mas esta batalha, de uma ou 
outra forma, sempre termina! 
E o divórcio nem sempre é a 
pior escolha. Às vezes a bata-
lha termina com ambos in-
felizes vivendo a margem de 
seus próprios valores ou de-
sejos. Talvez a menor parcela 
atinja a situação ideal e termi-
ne a batalha com o estabeleci-
mento de um relacionamento 
consensual e satisfatório para 

Um momento para refletir: 
Casamento e outros “bichos”

ARTIGO

ambos. É complexo analisar-
mos sobre os caminhos que 
levam a essa última situação, 
mas podemos discorrer algu-
mas reflexões que se não im-
pedem, pelo menos, atrapa-
lham e muito, atingir essa tal 
satisfação conjugal. 

Então, vamos falar sobre 
o Respeito! O que seria mos-
trar respeito com o próximo? 
Oras, depende do tipo de 
relação que temos com este 
‘próximo’. Demonstrar respei-
to ao vizinho, ao lixeiro da tua 
rua, ao vendedor da sua loja 
preferida envolve algumas 
atitudes que nem de longe 
são semelhantes às atitudes 
que demonstram o respeito 
ao seu parceiro ou parceira. 
O respeito se manifesta de di-
versas formas! E quanto mais 
estreito o relacionamento, 
mais complexa é a demons-
tração de respeito! Ter respei-
to é saber ouvir, é investir, é 
abrir concessões, é exercitar 
o altruísmo, é desejar fazer a 
vida do outro melhor, é estar 
aberto ao diálogo, é exercitar 
a paciência, é superar obstá-
culos pessoais... é um contí-
nuo tornar-se melhor com o 

intuito de entregarmos para 
o outro nossa melhor versão. 

Muitos vão dizer que exer-
citar este Respeito está na 
contra mão da falta de tempo 
dos nossos dias atuais. Ledo 
engano!!! Isto é apenas uma 
desculpa para nossa incapaci-
dade de vivermos neste pon-
to do tempo-espaço ao qual 
pertencemos. Na verdade este 
ponto representa um ínfimo 
grão de areia do oceano in-
finito ao qual pertencemos, 
mas nossos egos inflados não 
permitem perceber isso! 

E, assim vivemos de des-
culpas ou procurando alguém 
para culpar nossos fracassos. 
Há muito o que evoluir como 
seres humanos capazes de se 
dar em casamento. 

E, se o número de divórcio 
aumentou é porque não que-
remos o mesmo casamento de 
nossos pais que, pela subjuga-
ção do marido sobre a mu-
lher, exercia todo o controle 
e poder. Queremos aprender 
a viver em parceria com RES-
PEITO mútuo independente 
do sexo. E este aprendizado 
é o verdadeiro significado da 
nossa passagem aqui! E, ao 
contrário do que pensamos, o 
resto não tem pressa, porque 
não tem valor! 

Por: Dra. Shalimar Calegari Zanatta*

* Dra. Shalimar Calegari 
Zanatta, professora da 

UNESPAR campus de Paranavaí

cionados por HQs já conhecem 
muito bem, os crossovers (costu-
ma-se chamar de crossover, que 
traduzido para o português seria 
algo como interseção, ao evento 
fictício em que dois ou mais per-
sonagens sem qualquer relação 
anterior em produtos de mídia - 
filmes, quadrinhos, seriados, etc 
- passam a interagir numa mesma 
sequência).

No passado, um crossover nos 
quadrinhos era um verdadeiro 
evento, esperado por um ano ou 
mais e quando lançado causava 
um enorme movimentação entre 
os fãs e abalava as estruturas do 
mundo das HQs, um exemplo 
disso é a aclamada saga Guerras 
Secretas, produzida pela Marvel 
Comics nos anos de 1980.

Trazer esse conceito para o 
cinema foi sem dúvida uma ideia 
brilhante e construir isso de for-
ma cuidadosa e paciente ao longo 

de uma década foi uma grande 
jogada de mestre. Agora, o que 
se apresenta ao público é sem 
dúvidas, o maior filme de heróis 
já feito para o cinema. A direção 
entregue aos cuidados dos irmãos 
Russo, foi devidamente testada 
em Capitão América – Guerra Ci-
vil, que serviu de bom experimen-
to para colocar à prova a ideia de 
ter um grande número de heróis 
em cena ao mesmo tempo. O efei-
to foi um sucesso e permitiu aos 
irmãos Joe e Anthony Russo, em 
Guerra Infinita, não apenas colo-
carem muitos heróis num mesmo 
filme, como também se darem ao 
luxo de utilizarem as caracterís-
ticas e particularidades dos mes-
mos sem ferir o todo da obra. 

O roteiro, assinado por Ste-
phen McFeely e Christopher Mar-
kus, é enxuto e de fácil compreen-
são, de forma que qualquer pessoa 
possa entendê-lo e se divertir com 
ele, mas, ao mesmo tempo, o ro-
teiro consegue inserir comentá-
rios ou pequenas situações, que 
funcionam como piada interna, 
sendo entendias apenas por aque-
les que acompanharam todos os 
filmes do Universo Cinematográ-
fico da Marvel. Além disso, outro 
ponto acertado é a construção do 
vilão.

Thanos é o centro de Guerra 
Infinita e se tem um ponto que 
foi bastante falho ao longo desses 
dez anos de Marvel no cinema, fo-
ram os vilões! O último filme do 

estúdio foi amplamente elogiado 
justamente por ter construído um 
vilão com traços humanos, mos-
trando virtudes por trás de seus 
planos, ponderando e justificando 
seus atos, o que despertava muita 
empatia do público por Killmon-
ger, de Pantera Negra. 

Esse acerto foi levado em con-
ta e o Thanos que se apresenta em 
Guerra Infinita não é, como mui-
tos esperam, apenas um titã louco, 
existe lógica em seus argumentos, 
em suas buscas e em suas ações. 
Ainda que exista maldade e cruel-
dade, o personagem apresenta 
misericórdia e senso de humor. 
Esses sentimentos humanizam e 
conferem carisma ao antagonista, 
mostrando que a atuação de Josh 
Brolin, mesmo por trás de todos 
os efeitos visuais, é memorável. 

Falando em atuação, o elenco 
é dividido em três frentes, uma 
encabeçada por Robert Downey 
Jr., outra por Chris Evans e a úl-
tima por Chris Hemsworth (Ho-
mem de Ferro, Capitão América e 
Thor, respectivamente), ao redor 
deles orbitam os demais heróis, 
alguns essenciais para o desenvol-
vimento da trama, como Gamo-
ra, interpretada por Zoe Saldana, 
outros relegados às cenas de ação 
como meros coadjuvantes descar-
táveis, como o Soldado Invernal 
de Sebastian Stan. Independente 
disso, o mais importante é saber 
que cada ator apresenta o melhor 
em seu trabalho nesse filme, fa-

zendo com que a grandiosidade 
da história ganhe proporções 
ainda maiores.

Vamos à trama! Guerra In-
finita começa onde termina 
Thor – Ragnarok, de forma que 
Thanos finalmente chega à Ter-
ra, disposto a reunir as Joias do 
Infinito e dizimar boa parte do 
Universo em busca de equilíbrio. 
Para enfrentá-lo, os Vingado-
res precisam unir forças com os 
Guardiões da Galáxia, ao mes-
mo tempo em que lidam com 
as antigas desavenças de alguns 
de seus integrantes. Falar mais 
do que isso seria uma ofensa. 
Portanto fuja dos spoilers. Pois 
diferente do que aconteceu em 
filmes anteriores, a trama irá te 
pegar de surpresa, fazendo com 
que alguns acontecimentos dei-
xem você realmente espantado.

Por que ver esse filme? Por-
que a Marvel cumpre o que 
prometeu e coloca na tela tudo 
aquilo que seus fãs querem ver. 
Porque o filme é um verdadeiro 
evento, digno dos antigos crosso-
vers das HQs e porque é diversão 
e entretenimento de primeira 
categoria do início ao fim. Um 
lembrete de utilidade pública: 
como de costume, Guerra Infini-
ta apresenta uma cena pós-crédi-
tos, apenas uma, e você precisa 
ser paciente, pois ela só será re-
velada depois do final de todos 
os créditos. Vale a pena esperar. 
Boa sessão!

"O empresário pergunta para o 
seu gerente: você conhece aquele 
meu concorrente? O empregado 
que é puxa saco responde, não 
conheço, mas só o Sr. falar o nome 
dele já estou morrendo de raiva".

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão
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CLASSIFICADOS

02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA, GARAGEM COBERTA 
PORTÃO ELETRÔNICO
RUA VER.JORGE FANECO, 
387 - CENTRO
Preço: R$ 800,00

3 DORMITÓRIOS (SENDO 
01 SUITE), SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA E 
GARAGEM COBERTA.
RUA DO CAFÉ 103
JARDIM AMOREIRA
Preço: R$ 820,00

01 DORMITÓRIO, SALA/CO-
ZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-

DERIA E GARAGEM COBER-
TA
(INCLUSO AGUA, GÁS E 
CONDOMÍNIO)
Preço: R$ 580,00
Interessados: 44 3252-5200 

03 DORMITÓRIOS(SENDO 01 
SUITE), SALA/COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDERIA CO-
BERTA, GARAGEM COBERTA
RUA D. PEDRO II, 126
Preço: R$ 750,00
Interessados  : 44 3252-5200 

RESIDÊNCIA EM CONDOMÍ-
NIO FECHADO COM 02 DOR-
MITÓRIOS, 01 BWC SOCIAL, 

LAVANDERIA COBERTA, GA-
RAGEM COBERTA, SALÃO DE 
FESTAS 
VALOR: R$ 500,00 + TAXA 
FIXA CONDOMÍNIO
RUA GENERAL EUCLIDES 
BUENO, 247 CASA 01
CONDOMINIO DAS GREVÍ-
LEAS
Preço: R$ 500,00
Informações: 44 3252-5200 

03 DORMITÓRIOS (SENDO 
01 SUITE), SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA, 
GARAGEM COBERTA
RUA ANTONIO SEBASTIÃO, 
26. JARDIM VILAGE
Preço: R$ 650,00.
INTERESSADOS LIGAR -  44 
3252-5200

LOCAÇÃO

Anibelli questiona contratação 
de empresa de software em 

detrimento da Celepar

A União Faz a Vida em escolas em Floraí

Líder da oposição na Assem-
bleia Legislativa, o depu-
tado Anibelli Neto (MDB) 

apresentou nesta segunda-feira 
(23) à Secretaria da Fazenda um 
requerimento de pedido de in-
formações questionando por que 
o governo do Estado contratou 
uma empresa privada para o de-
senvolvimento do Novo SIAF em 
detrimento da Celepar (Compa-
nhia de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação do Paraná).

Anibelli explicou que a Sefa 
colocou em operação no dia 2 de 
janeiro o Novo SIAF, software de 
execução orçamentária, que foi 
desenvolvido pela empresa Qua-
nam. Além do governo do Esta-
do, o programa também poderá 

ser utilizado pelo Poder Judiciá-
rio, Ministério Público, Poder Le-
gislativo e Tribunal de Contas.

"Não conseguimos entender 
por que o governo contratou uma 
empresa de software privada, que 
tem que pagar por mês para usar 
o programa, sendo que existe um 
órgão da mais alta competência 
no Estado, que é a Celepar. É pre-
ciso valorizar o corpo técnico da 
Celepar, que é reconhecida justa-
mente pela excelência no desen-
volvimento de softwares", desta-
cou Anibelli.

Além de questionar a decisão, 
o parlamentar solicitou que a Sefa 
divulgue as condições do contra-
to celebrado entre o Poder Execu-
tivo e a empresa Quanam, como 

os prazos e valores envolvidos.
"Também estamos questio-

nando como está ocorrendo a 
implementação do Novo Siaf, 
mais especificamente se houve 
atraso nos pagamentos de forne-
cedores em razão de problemas 
na implementação do sistema", 

afirmou.
Além de Anibelli, assinaram 

o requerimento de pedido de in-
formações os deputados Nereu 
Moura e Requião Filho (MDB), 
Professor Lemos, Tadeu Veneri e 
Péricles de Mello (PT), e Ademir 
Bier (PSD).

O município de Floraí, através de parce-
ria educacional com o SICREDI, faz 
acontecer nas Escolas Elena Maria 

Pedrone, Cmei M. Jesus, Cmei de Nova Bilac 
e o Projeto Piá, a inserção do PROGRAMA A 
UNIÃO FAZ A VIDA.

Os princípios orientam o Programa, pro-
jetam sua visão de mundo e a compreensão 
sobre o modo de organização econômica e so-
cial que deseja reafirmar. Nessa perspectiva, é 
imprescindível que todos os envolvidos com o 
Programa incorporem esses princípios ao seu 
cotidiano, pois se acredita que a apropriação 
de novas posturas e atitudes só ocorre quan-
do elas são vivenciadas no dia-a-dia. Dentro 
desta parceria, a Agência Sicredi de Floraí, na 
pessoa de seu gerente Murilo Lima e suas co-
laboradoras presentes, Jessica Rossi, Natalia 
e Neiva, estiveram na tarde de segunda-feira 
(23), na Escola Elena Maria Pedroni, junta-
mente com seus professores e direção, além de 
professores do Cmei M. Jesus, Cmei de Nova 
Bilac, também da professora Maria Angela 
Zampieri Gimenez - Secretária Municipal de 
Ensino, Rose Ariozi - diretora da Escola Elena 
Maria Pedroni, Angela Cristina Barraca Ca-
nazzaro - coordenadora do programa no mu-
nicípio, onde na oportunidade fez chegar as 
mãos dos profissionais de educação da cidade, 
material de trabalho, sendo caderno e camise-
ta do programa, para a utilização no dia a dia. 
Fizeram uso da palavra: as professoras Maria 
Angela Zampieri Gimenez e Angela Cristina 
Barraca Canazzaro, e o gerente local da agên-
cia Sicredi Murilo Lima. Todos falaram da 
importância deste programa que com certeza 
através desta oportunidade, surgem na comu-
nidade estudantil diversos projetos que vão de 
encontro ao objetivo desta parceria.

Após a entrega do material, foi forneci-
do aos presentes um coquetel, oferecido pela 
agência local do Sicredi. 

ASCOM/FLORAÍ
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2° encontro da família Staub que aconteceu dia 
21 de abril, na Loja Maçônica em Nova Esperança

Lenir Azevedo é coautora 
do livro “Equilíbrio: 

Corpo, Mente e Espírito”

Durante coquetel na 
Livrarias Curitiba do 
Shopping Maringá 

Park aconteceu na quarta-
-feira, (25), a noite autógra-
fos de lançamento do livro: 
“Terapia Holística SNT – 
Equilíbrio corpo, mente e 
espírito”.

A novaesperancense, te-
rapeuta Lenir Duarte Aze-
vedo é coautora do livro que 
teve a coordenação editorial 
do trabalho realizada pela 
psicóloga e coach Sandra 
Martinhago. O livro é uma 
publicação da Editora Con-
quista.

De acordo com Lenir, 
coautora do livro, “é muito 
importante para mim, tanto 
no âmbito pessoal, como no 
profissional. Pessoal porque 
sempre gostei muito de ler. A 
leitura é muito especial e ver 
meu nome escrito em um li-
vro torna tudo isso mais im-
portante ainda. Além disso, é 
uma conquista de algo novo 

que eu nunca havia tentado. 
Acredito também que essa 
oportunidade possa servir de 
inspiração para meus amigos, 
familiares, filhos e netos a fa-
zerem algo semelhante, assim 
como foi essa produção para 
mim. Pelo âmbito profissio-
nal, penso que através da lei-
tura do meu artigo, as pessoas 
que não conhecem o meu tra-
balho poderão ter uma ideia 
mais clara do que proponho. 
É uma pequena amostra das 

várias técnicas que utilizo 
para conduzir meu cliente a 
resolver suas questões, am-
pliando seu pensamento na 
busca do tão almejado Equilí-
brio. Por fim, quero agradecer 
a Sandra Martinhago, a toda 
equipe da Editora Conquista 
e os demais envolvidos nessa 
produção, como também a 
todos os que vieram hoje nos 
prestigiar. Obrigada”, finali-
zou a coautora do livro, Lenir 
Azevedo.

A coautora Lenir Duarte Azevedo junto a coordenadora editorial 
do livro Sandra Martinhago.

Coordenação editorial e coautores do livro “Terapia Holística SNT – Equilíbrio corpo, mente e 
espírito”.

Fotos: Osvaldo Vidual


