JORNAL NOROESTE
“Deus seja louvado”

Terça-feira, 16 de outubro de 2018

Edição 1022 - Ano 24

Edição Regional | www.jornalnoroeste.com

E-mail: contato@jornalnoroeste.com
Foto: Agência Brasil

PRF registra 764 acidentes em
rodovias federais durante o feriado
PÁG. 3

Foto: Thaís Mendes/ SEET-PR

PODER JUDICIÁRIO DE ALTO
PARANÁ APOIA O OUTUBRO ROSA

JOGOS DA JUVENTUDE 2018:

JOJUPS 2020. PÁG. 2

FUTEBOL SUÍÇO:

Nova Esperança será sede da fase final dos

Confira a classificação do Campeonato Municipal de Futebol
Suíço de Nova Esperança. PÁG. 2

O “outubro rosa” é um movimento internacional de mobilização contra
o câncer de mama. O Poder Judiciário da Comarca de Alto Paraná apoia
essa causa e destaca atos de conscientização da população sobre ações
preventivas nesta área, pelo diagnóstico precoce e o tratamento imediato.
Neste mês toda a equipe do Poder Judiciário, estampa nas vestimentas
a cor do movimento, abraçando a luta e reforçando aos jurisdicionados o
poder da prevenção e do autoconhecimento.
Nas audiências, oportunidade em que o contato com o jurisdicionado
é próximo, ressalta-se que “cuidar-se é um ato de amor”, orientando a
população sobre a campanha de promoção à saúde da Mulher.
O Poder Judiciário toca nesse assunto e te convida para, juntos, lutarmos
pela vida.
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ARTIGO

A TRANSFORMAÇÃO
DO EU: NADA É
ESTÁVEL, "TUDO
FOGE"
Por: Alison Henrique Moretti

Na Filosofia, o processo do Vir a ser; tornar-se,
transformar-se, movimento permanente e progressivo pelo qual as coisas se transformam, é chamado de
“Devir”. Na filosofia aristotélico-escolástica, o devir
nada mais é do que a passagem – por geração, por
destruição, por alteração, pelo aumento ou pelo movimento local – da potência ao ato. Designa todas as
formas do chegar a ser, do ir sendo, do mudar-se, do
acontecer, do passar, do mover-se, etc.
O problema do devir é um dos problemas capitais
da especulação filosófica. Isso verifica-se já no pensamento grego, o qual levantou a questão do devir em
estreita ligação com a questão do ser. De fato, esse
pensamento surgiu em grande parte como uma surpresa perante o fato da mudança das coisas e como a
necessidade de encontrar um princípio que pudesse
explicá-lo.
Isso pode parecer complexo, mas na verdade não
é. Para Aristóteles (384 a.C.–322 a.C.), a mudança
implica uma passagem da potência ao ato; o ato é o
estado de plena realização de uma coisa, ou seja, o
“ato” é tal como se apresenta o ente presentemente. É
uma potência que se realizou. A potência é a capacidade que algo tem para assumir uma determinação,
ou aquilo que um ente pode vir a ser. Segundo Aristóteles, tudo que acontece tem suas causas, essas são
a explicação ou o porquê de certa coisa ser o que é.
Veja como fica simples quando colocado na prática, exemplo: um bloco de mármore pode vir a ser
uma estatua. Nesse caso o bloco é ato e a estatua é
potencia, ou seja, a possibilidade de transformação
do ato.
Sendo assim, é possível perceber que todo ato é
fruto de uma possibilidade que por sua vez se originou em outro ato. Voltemos ao exemplo do bloco
de mármore: o bloco só é ato enquanto permanece
como bloco, e a estatua é apenas uma possibilidade
de transformação desse ente. Mas quando o bloco é
lapidado pelo escultor e passa a ser uma estatua, essa
deixa de ser potencia e passa a ser ato, pois é o estado
presente do objeto. Porém, também podemos afirmar
que a nossa estatua que agora é ato, pode vir a ser
poeira de mármore, caso fosse triturada. Nesse caso
a poeira é potencia da estatua que no presente é ato,
mas que já foi potencia do bloco.
Agora esqueça os blocos, estatuas e poeiras. Vamos aplicar esse conceito em nossas vidas.
O que ou quem somos hoje nada mais é que o
movimento da potencia ao ato. Um estudante de
medicina é uma medico em potencia. Ele não será
eternamente um estudante, a potencia vai tornar-se
ato. Heráclito (aproximadamente 535 a.C. - 475 a.C.)
que antecedeu Aristóteles, dizia que nada é estável,
"tudo foge" e encontra-se sujeito a um devir feito da
metamorfose perpétua das coisas que evoluem, aliás,
não de modo linear, mas de acordo com um ciclo que
realiza a coincidência dos contrários.
Recentemente passei por experiências amargas,
confesso que em alguns momentos cheguei a perder
as esperanças de um futuro melhor. Mas, ao refletir
acerca da potencia (no sentido filosófico) que constitui o meu eu, percebi que a atual conjuntura da minha
realidade não pode estagnar as possibilidades futuras.
É interessante perceber como esses conceitos filosóficos, quando aplicados em nosso cotidiano pode
transformar nossa concepção em relação ao presente e futuro. Cada individuo é um eterno vir a ser de
acordo com suas potencias. Isso significa que sempre é possível tornar-se, transformar-se, mudar-se e
mover-se. Pense nisso.

Conheça a importância da contribuição
dos mesários à democracia

A

cada dois anos, o esforço de cidadãos
anônimos
permite
que o Brasil fortaleça o seu
sistema democrático elegendo
os representantes da sociedade na política. Nas eleições
cerca de 1,8 milhão mesários
trabalharão no pleito, sendo
que a metade deles se ofereceu
para a tarefa de forma voluntária.
O mesário é o representante da Justiça Eleitoral na seção
de votação. Cabe a ele receber
e identificar os eleitores – seja
pela verificação de documentos e coleta de assinaturas, seja
pela verificação biométrica –,
compor as mesas de votos e
justificativas, fiscalizar e desempenhar tarefas logísticas e
de organização da seção para
a qual foi designado.
A cada eleição, a Justiça

Eleitoral convoca eleitores
maiores de 18 anos e em situação regular para atuar no
dia da votação. A convocação
exclui candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, e
seu cônjuge; membros de diretórios de partidos políticos,
desde que exerçam função
executiva; autoridades, agentes policiais e funcionários
no desempenho de funções
de confiança do Executivo; e
funcionários do serviço eleitoral.
O eleitor que atua como
mesário tem direito à dispensa do serviço pelo dobro de
dias e ao desempate em concursos da Justiça Eleitoral,
quando prevista essa possibilidade no edital.
VOLUNTARIADO

Para ampliar a participação de mesários voluntários
nas eleições, a Justiça Eleitoral criou o Programa Mesário
Voluntário, que incentiva a
adesão aos serviços eleitorais de maneira consciente e
espontânea. Desde 2004, são
desenvolvidas ações para estimular a cooperação do cidadão com a realização das eleições. Os interessados podem
buscar mais informações nos
sites dos tribunais regionais à distância. Em 2018, cerca de
eleitorais ou com a Ouvidoria 180 mil mesários fizeram treinamento à distância. O aplido TSE.
cativo Mesário disponibiliza
informações complementares
TREINAMENTO
Os mesários recebem trei- ao treinamento como manamentos específicos e orien- nuais e vídeos de treinamento,
tações de técnicos da Justiça passo a passo para preparar a
Eleitoral para que estejam seção eleitoral e uma série de
preparados para atuar no dia perguntas e respostas para
das eleições. O treinamento orientar a atuação do mesário
ocorre de forma presencial e no dia do pleito.

Nova Esperança será sede da
fase ﬁnal dos JOJUPS 2020

N

ova Esperança, foi o
município escolhido
para sediar a fase final dos Jogos da Juventude do
Paraná de 2020, após vencer
o município de São Mateus
do Sul por apenas um voto a
eleição que aconteceu durante
todo o sábado, 13, na Biblioteca Pública de Chopinzinho,
onde está localizada a CCO.
A abertura da urna aconteceu na presença de representantes de alguns municípios, direção geral do JOJUPS,
membros do Tribunal e administração. O diretor geral
dos Jogos Cristiano Barros
Homem Del Rei, fez as honras, abriu a urna e comandou
a contagem. Foram 23 participações e o desempate veio
apenas na abertura da última
cédula, onde foi conhecido o
vencedor, Nova Esperança.
A cidade que fica no noroeste do Estado do Paraná,

segundo o IBGE, tem cerca
de 29 mil habitantes e sendo
que em média 5 mil vivem na
área rural. Nova Esperança
é conhecida nacionalmente
como a Capital da Seda, já que
atualmente sua mais expressiva produção é o casulo verde
do bicho da seda.
O Secretário de Esportes de
Nova Esperança, Márcio André, recebeu a informação com
alegria. “Estamos muito felizes
com a notícia. Contamos com
a ajuda de municípios parceiros, que já conhecem o nosso
trabalho, e confiaram em nossa cidade para a realização dos
jogos”, conta.
O representante da cidade
em Chopinzinho também comentou sobre a satisfação do
prefeito em ter o município
escolhido. “O prefeito Moacir
Olivatti está bastante contente
com a notícia. Ele apoia muito o esporte, está realizando
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Deﬁnição veio apenas no último voto.

grandes mudanças nesta área
em Nova Esperança e o sonho dele é encerrar a gestão,
em 2020, com a realização de
um grande evento. Por isso,
estamos muito satisfeitos com
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Confira a classificação
geral das equipes:
GRUPO A:
1º 100% Arte – 7 pontos
2º Selaria Pantaneira – 7
pontos
3º M.R.G – 6 pontos
4º Sucão/Casa de Carne
Silva – 3 pontos
5º Kleverson Pinturas Veterano – 0 pontos
GRUPO B:
1º Rosa de Ouro – 10 pon-
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Campeonato
Municipal de
Futebol Suíço

altando apenas uma
rodada para o fim da
primeira fase, o Campeonato Municipal de Futebol Suíço de Nova Esperança
já tem equipes classificadas
para a próxima fase, as demais, decidirão a vaga no
próximo sábado (20).

Alison Henrique Moretti é Teólogo, acadêmico
do curso de Licenciatura em Filosofia da Unipar
e está se especializando em Filosofia Contemporânea pela Faculdade Estácio de Curitiba.

a escolha”, declara o secretário.
Com a escolha, Nova Esperança será sede da 33ª edição
dos Jogos da Juventude do Paraná.

tos
2º Tropa de Elite/Sup. Senna/Esc. SP – 7 pontos
3º Tahiti/Lid. Maravalhas/
AABB – 6 pontos
4º Móveis Brasil – 0 pontos
5º Kleverson Pinturas – 0
pontos
GRUPO C:
1º América F.C – 9 pontos
2º Asserne “A” – 5 pontos
3º Vigilantes F.C – 4 pontos
4º D.E.C./Tessarolo – 3
pontos
5º Sucão Família – 1 ponto
GRUPO D:
1º Capelinha F.C – 9 pontos
2º Bom Bife F.C – 6 pontos
3º Amigos F.C – 6 pontos
4º Metalúrgica Ebenézer –
3 pontos
5º Asserne “B” – 0 pontos
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Doação para o fundo
dos direitos do idoso
por pessoa física Nova Esperança/PR
A Diretoria do Asilo São Vicente de Paulo agradece a toda
população pelas contribuições através do Programa Nota Paraná.
O Asilo São Vicente de Paulo é cadastrado como entidade
que pode ser beneficiada no programa Nota Paraná. Qualquer
pessoa pode doar uma Nota ou Cupom Fiscal sem cadastrar o
CPF para o Asilo, gerando assim créditos que serão revertidos
em benefícios para nossos idosos.
Graças a essa colaboração, mensalmente o Asilo tem recebido
de repasse o valor médio de R$ 1.000,00 o que tem ajudado
muito nas despesas.
Doe seu cupom fiscal sem CPF, com essa atitude você ajuda o
Asilo São Vicente de Paulo!

to.

C

aro leitor (a), a partir de
hoje começo uma nova
fase neste periódico.
Agora, vocês poderão acompanhar meus escritos nesta coluna: “Sentenças para a Vida”.
Imagino que você esteja se perguntando, - Que cardas d’água
são sentenças?
Um dos meus maiores deleites é a leitura e estudando
os livros sempre encontro uma
sentença, isto é, uma máxima
ou aforismo que em poucas
palavras (em uma frase geralmente) explicita uma regra ou
princípio de alcance moral.
As “Sentenças para a vida” serão frases curtas, onde a partir
delas farei reflexões práticas e
simples que servirão para que
você compreenda mais profundamente a nossa realidade e os
dilemas dela através da sabedoria de grandes escritores. Para
uma melhor contribuição, irei
sempre ao final dos textos, deixar o nome da obra onde o leitor pode encontrar o contexto
do aforismo.

A primeira Sentença
“O espírito cresce e a virtude
se renova por meio da ferida [do
latim: increscunt animi, virescit
volnere virtus]”. – Friedrich
Nietzsche in Crepúsculo dos
Ídolos, p.7.
A primeira sentença que
vos trago é pequena e muito
simples. Trata-se do tema principal da vida do filósofo alemão

Friedrich Wilhelm Nietzsche
(1844-1900). No prólogo de sua
obra “Crepúsculo dos Ídolos ou
como se filosofa com o martelo”, Nietzsche revela que essa
sentença esteve mantida longe
do conhecimento dos eruditos
por um bom tempo por ser o
seu mote. Através dela, Nietzsche nos relembra de um princípio fundamental da experiência humana: o crescimento só
vem por meio da dor.
Os nossos dias estão cheios
de propagandas que insistem
em disseminar e vender a ideia
de uma vida feliz e com progressos isenta de sofrimentos.
Através de uma visão romântica, o marketing tem reduzindo
a realidade e/ou necessidade
dos sofrimentos para obter a
alegria, dando tons messiânicos ao conforto e ao prazer. Em
contrapartida, o sofrimento virou o diabo do século XXI.
Longe de ser ascética, a filosofia nietzscheana, ao contrário
da opinião propagandista, vê a
dor como algo extremamente
vantajoso para a vida. Não existe vitória sem sofrimento, e não
há sucesso sem o peso do esforço: “No pain, no gain!” (sem
dor, sem ganho). As melhores e
mais saborosas conquistas são
aquelas que nos custaram muito trabalho e até mesmo lágrimas. Para Nietzsche é preciso
reconhecer a importância das
feridas causadas pelas adversidades para o nosso crescimen-

A dor do parto um dia foi
compensada pelo choro do recém-nascido. A dor da palmada
paterna foi o que nos despertou
na infância para o que é correto
fazer. A dor de um boletim vermelho nos incentivou a estudar
mais. A dor de horas debruçado sobre livros ou no exercício
esportivo resultou na conclusão do curso ou na medalha de
ouro. A dor da perda do emprego, ou das dificuldades do
empreendedorismo ensinou a
valorizar a rotina do trabalho e
ser persistente em meio a crises
econômicas. A dor da primeira
doença testou a fé, exercitou a
paciência e pôs em necessidade
o controle emocional. A dor da
morte “vivificou” os que ficaram mostrando a efemeridade
da vida. Do começo ao fim, podemos ver como as feridas da
realidade foram essenciais para
o nosso aprendizado e desenvolvimento.
Embora muitos ainda imaginem o sucesso e a felicidade
como algo fácil e natural, a visão de Nietzsche é contrária.
Não existe um caminho reto até
o topo. O crescimento e o renovo são frutos da persistência em
escolher escalar um penhasco
frio, sombrio e tenebroso que
guarde em seu cume uma visão maravilhosa. Imagine se
os publicitários de hoje fossem
como Nietzsche e a todo canto
enxergássemos nas plataformas
de comunicação a ideia de que
você não será feliz se não sofrer. Será que o mercado resistiria? Será que continuaríamos
a comprar? Ou nós preferimos
acreditar na ideia de glória sem
sangue?
Obra: NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos Ídolos ou Como se filosofa com o
martelo. Petrópolis, RJ. Editora Vozes, 2014.

De acordo com art. 9º
e seguintes da IN RFB nº.
1.131/2011:
A pessoa física pode deduzir o imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual,
a que se refere o art. 54, as
doações feitas aos Fundos
Nacional, Estaduais, ou Municipais do Idoso;
As importâncias deduzidas a título de doações sujeitam-se à comprovação, por
meio de documentos emitidos pelos conselhos gestores
dos respectivos fundos. As
doações efetuadas em moeda devem ser depositadas em
conta específica, aberta em
instituição financeira pública, vinculada ao respectivo
fundo;

Os Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional
do Idoso, controladores dos
fundos beneficiados pelas
doações, devem emitir comprovante em favor do doador,
observado o disposto no art.
4º desta Instrução Normativa.
Limite para doação anual
- até 6% do valor do imposto
devido
* Só é possível a doação
dentro do exercício corrente
*
* Só é possível a dedução
no IR para declarações no
modelo completo *
Sugestão: Usar como base
de cálculo sempre o valor do
imposto apurado no ano an-

terior.
COMO DOAR:
Efetuar depósito identificado ou transferência
bancária e imprimir 03
(três) vias do comprovante
(contribuinte(doador)/
prefeitura(fundo)/Asilo).
A conta bancária do Fundo do Idoso de Nova Esperança é:
BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0509-6
CONTA
CORRENTE:
34859 - 7
FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DO IDOSO
Maiores esclarecimentos,
falar com Max nos fones: 44
3252-4511 ou 44 98809-9229.

PRF registra 764
acidentes em
rodovias federais
durante o feriado

D

urante o feriado prolongado da padroeira do Brasil, Nossa
Senhora Aparecida, a Polícia
Rodoviária Federal (PRF) registrou 764 acidentes nas rodovias federais de todo o país.
Do total, 193 foram classificados como graves, por terem
resultado em óbito ou ferimentos de grau mais intenso.
Os números, apresentados em balanço nesta segunda-feira (15), indicam um
recuo nas ocorrências, na
comparação com o ano passado, quando a corporação
atendeu 993 acidentes. Em
2017, o feriado contemplou
quatro dias da semana, um a
mais do que o deste ano, iniciado na última sexta-feira
(12).
Ainda de acordo com o
relatório da PRF, as equipes
empregadas durante a data
fiscalizaram 90.882 veículos. Ao aplicar 27.837 testes
de alcoolemia - mais comumente chamados de testes do

2º Festival Folclórico
da Escola Estadual do
Campo Barão de Lucena

Número é menor do que o
ocorrido em 2017, com 993 casos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 764 acidentes nas
rodovias federais de todo o país

bafômetro -, os agentes autuaram 602 motoristas que
dirigiam sob efeito de substâncias alcoólicas.
Ao longo da operação,
os policiais registraram, ainda, 3.312 manobras proibidas de ultrapassagem, 1.989
flagrantes de motoristas ou
passageiros transitando sem
o uso de cinto de segurança e 295 irregularidades no
transporte de crianças, que
estavam a bordo dos veículos sem estarem acomodadas
em equipamentos adequados
à sua idade, como bebê-con-

forto, cadeirinha ou assento
de elevação.
Combate ao tráfico
Os agentes da PRF também apreenderam, nos três
dias da operação, 1.371 quilos
de maconha e 138 quilos de
cocaína, além de recolher 12
armas de fogo. No saldo do
policiamento também consta
a recuperação de 34 veículos
e a detenção de 341 pessoas
por condutas criminosas de
diversos tipos.
Agência Brasil

Data: 20/10/2018
Local: Quadra da Escola
Horário: 19 horas
Seja bem vindos ao Sairé - Festa de origem indígena, sendo um misto de profano e religioso. Sairé é
uma saudação indígena aos visitantes colonizadores, juntamente com seu símbolo que representa
a Santíssima Trindade. Tornou-se hoje, a maior manifestação folclórica do Oeste do Pará, com
ritmo característico do Carimbó e de danças indígenas, compreendem cerimônias religiosas,
apresentações regionais de danças folclóricas e o Festival dos Botos Cor-de-rosa e Tucuxí.
Não deixe de prestigiar esta festa!
Serão vendidos salgados, doces e refrigerantes.
Você, com certeza, irá se emocionar e se encantar com a beleza das apresentações!

- ACABADOR DE MÁRMORES E GRANITOS
- AUXILIAR DE LOGÍST ICA
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)
- CASEIRO
- INSTALADOR DE AR CONDICIONADO
- MECÂNICO ALINHADOR DE VEÍCULOS
- MONTADOR DE MÁRMORES E GRANITOS
- RET IREIRO
- SERRADOR DE MÁRMORES E GRANITOS
- VENDEDOR NO COMÉRCIO
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Uma lição de vida:
O obstáculo
O obstáculo no nosso caminho.
Em tempos bem antigos, um rei colocou uma pedra enorme no meio
de uma estrada.
Então, ele se escondeu e ficou
observando para ver se alguém tiraria a imensa rocha do caminho.
Alguns mercadores e homens
muito ricos do reino passaram por
ali e simplesmente deram a volta
pela pedra.
Alguns até esbravejaram contra
o rei dizendo que ele não mantinha
as estradas limpas mas nenhum
deles tentou sequer mover a pedra
dali.
De repente, passa um camponês
com uma boa carga de vegetais. Ao
se aproximar da imensa rocha, ele
pôs de lado a sua carga e tentou remover a rocha dali.
Após muita força e suor, ele finalmente conseguiu mover a pedra
para o lado da estrada.
Ele, então, voltou a pegar a sua
carga de vegetais mas notou que havia uma bolsa no local onde estava
a pedra.
A bolsa continha muitas moedas de ouro e uma nota escrita pelo
rei que dizia que o ouro era para a
pessoa que tivesse removido a pedra do caminho.
O camponês aprendeu o que
muitos de nós nunca entendeu:
"Todo obstáculo contém uma
oportunidade para melhorarmos
nossa condição".
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O gerente geral da Sicredi de Nova Esperança, Luiz Henrique
Lazzaretti juntamente com sua equipe recebeu na de terça-feira

Comemora idade
nova nessa quartafeira (17), o sócio
da Farmácia Viver
Mais, Charles

(09), associados, autoridades e convidados para um café da tarde.
Com atendimento diferenciado e mais de 115 anos de história, a
Sicredi tem como objetivo estratégico estar entre as três maiores
cooperativas de crédito e investimento do Brasil até 2020.

Roger Cordeiro,

recebendo o carinho
da namorada, a
farmacêutica Janaína,
colaboradores da
farmácia Viver Mais,
familiares e amigos.
Parabéns Charles,
muita saúde para
longos e felizes anos
de vida!

O segurança

Ricardo Ferreira
Urias completou

idade nova na última
quinta-feira, 11 de
outubro, recebendo
os parabéns de
familiares, amigos
e companheiros de
trabalho. Ricardo é
segurança do Fórum
de Nova Esperança
há mais de 5 anos.

