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Casamento Comunitário une
39 casais em Nova Esperança
Tradicionalmente no mês de maio, a Prefeitura de Nova
Esperança e a Secretaria de Assistência Social por
meio do CRAS – Centro de Referência de Assistência
Social realizam o Casamento Comunitário na cidade. A
cerimônia aconteceu na última quarta-feira (27), no Salão
Paroquial da Igreja Matriz e celebrou a união de 39 casais.
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SÉRIE CIDADE QUE CIRCULAMOS: O Jornal Noroeste inicia uma série de-

nominada: “Cidade em que circulamos”. A cada quinze dias, o jornal apresentará aos
leitores um município da região onde é entregue as sextas-feiras. Por ordem alfabética,
a cidade que abre a série é Alto Paraná. PÁG. 2

ARTIGO

Além de mais de 15 mil imagens usadas nas postagens
difamatórias, diálogos e trocas de emails com outras pessoas ligadas ao meio político foram recuperados e já compõem o Inquérito.

Polícia conclui
Inquérito do perfil
falso “Antonio
Esperança”
Após a apreensão dos
equipamentos eletrônicos
utilizados nas postagens
difamatórias a Polícia
conseguiu recuperar
arquivos que haviam
sido apagados incluindo
diálogos e trocas de
emails com pessoas
ligadas ao meio político.
PÁG. 3
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Jornal Noroeste inicia
uma série denominada: “Cidade em que
circulamos”. A cada quinze
dias, o jornal apresentará aos
leitores um município da região onde é entregue as sextas-feiras. Por ordem alfabética, a
cidade que abre a série é Alto
Paraná.
Localizado a quinze quilômetros de Nova Esperança,
o município de Alto Paraná
de acordo com estimativas de
população produzidas pelo
IBGE/2016, possui 14.606 habitantes e 10.325 eleitores, segundo o TSE/2016.
Altamiro Pereira Santana do PV (Miro) é o prefeito,
tendo como vice, Cláudio Joia
Pereira (Cláudio Palito). A Câmara de vereadores é composta pelo presidente Victor Hugo
Razente Navarrete (Vitão Torres), Alexandre Assis Rodrigues (Pau Veio), Aletheia Cristina Dadalto Moreno (Aletheia
Ortiz), Everton Roncaglio (Dr.
Everton), Everton Vasconcelos
da Silva (Pino), Flavio Noslei Tosti (Flavio Tosti), Maria
Inês Razende Tavares (Inês),
Marlene Leles da Silva (Marlene Leles) e Sergio Roberto Rizzato (Sérgio Rizzato). A cidade
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 e Santa Maria. O Poder Judiciário
Estadual é representado pela
juíza de Direito, Rita Lucimere
Machado Prestes, que é responsável pela Justiça Eleitoral.
A representante do Ministério
Público é a promotora de justiça, Mariana Gomes Ribei-

N

a
segunda-feira
(22/05), em Curitiba,
o deputado estadual
Tiago Amaral (PSB) esteve em
audiência com o presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná – TRE, desembargador
Adalberto Jorge Xisto Pereira,
para tratar sobre o ato normativo do Tribunal Superior
Eleitoral – TSE, do dia 16 de
maio último, que determina a
redução no número de fóruns
eleitorais no país. Com esta
decisão, só no Paraná, 100 dos
155 fóruns eleitorais construídos há pouco mais de um ano
podem ser desativados.
Nesta mobilização a favor
da permanência dos fóruns
eleitorais no Paraná, Amaral
foi acompanhado dos também
deputados estaduais Márcio
Pacheco, Tercílio Turini, Luís
Corti, Palozzi e Evandro Araújo, além dos prefeitos Haroldo
Baco, de Ubiratã, e Leila Amadei, de Juranda; do juiz de Direito da Comarca de Ubiratã,
Ferdinando Scremin Neto, e
da presidente da Comissão de
Direito Eleitoral da OAB-PR,
Carla Karpstein Romanelli.
Eles defendem que a redução
determinada pelo TSE vai cau-

ro. A Associação Comercial
e Empresarial de Alto Paraná
(ACIAP), conta com 130 associados, sendo uma importante
entidade do município.
Dados do Departamento
de Economia Rural da Secretaria Estadual da Agricultura
(DERAL/SEAB 2015) apontam
que a produção agropecuária
de Alto Paraná representou o
valor bruto nominal de R$ 180
milhões. Esse montante é formado pela produção na terra
arenosa e fértil do arenito caiuá
em toneladas de cana de açúcar
com 201.256, laranja 109.500 ,
mandioca 58.200. A avicultura
correspondeu no mesmo período com 1.700.000 cabeças e
bovinos com 39.542 cabeças.
Outra fatia da receita de
Alto Paraná vêm do comércio.
Além da força na produção de
lâmpadas, a cidade é conhecida
como a capital moveleira, com
a produção de móveis de alto
padrão que são enviados para
outros estados.
Avenida Paraná ganha
canteiros doados pela comunidade
Numa iniciativa do corretor Clóvis Candido de Carvalho, o “Jiló”, a Avenida Paraná, principal via comercial da
cidade está ganhando novos

canteiros.
Em seu “escritório a céu
aberto”, no cruzamento da Rua
Vital Brasil com Avenida Paraná, o conhecido Jiló, além
de fazer seus negócios, ainda
viabiliza os canteiros junto
aos comerciantes. “Todos os
comerciantes estão ajudando.
Não é preciso esperar apenas
do prefeito. Se o pessoal ajudar
a fazer a avenida, ficará bonito, já é uma contribuição. Uns
ajudam com R$ 100,00 outros
R$ 200,00. Tem um amigo meu
de Curitiba que viu os canteiros no WhatApp e doou R$
200,00 que já passei ao pessoal
da grameira. Nós vamos fazer a
avenida toda, arrumar e deixar
bem bonita. Eu estive no Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, lá a maioria das cidades
possuem avenidas todas enfeitadas com flores, e vamos fazer
isso aqui”, comentou otimista.
Para o comerciante Cristiano Galbiatti Cripa que aderiu a
ideia dos canteiros, a iniciativa
muda o aspecto da Avenida.
“A ideia do Jiló deixa a cidade
mais bonita. Ele fez o primeiro
e convidou o pessoal do comércio para adotar um canteiro. A intenção é padronizar. Os
comerciantes aderiram e creio
que em breve será tudo preenchido”, avaliou Cripa.
Hauney C. Malacrida

Avenida Paraná, principal centro comercial da cidade está
ganhando novos canteiros.
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De acordo com estimativas de população produzidas
pelo IBGE/2016, município possui 14.606 habitantes.

Você gosta de morar em Alto Paraná?
Hauney C. Malacrida

“Alto Paraná é minha terra natal. É uma cidade pacata diante da violência que tem na
região e no Brasil inteiro, aqui ainda é bom
para morar, aliado a isso temos a proximidade das cidades de Paranavaí e Maringá, isso
é um atrativo para nós. O que falta? Falta na
maioria das cidades, desenvolvimento, trabalho e indústria” Mauro Barbosa Soares

“Moro aqui faz 58 anos. É uma cidade quase
tranquila, não é tranquila porque o Brasil não
é tranquilo. Como em qualquer lugar, falta segurança, educação, saúde, que são coisas que
faltam no Brasil inteiro, porém os pontos positivos superam os negativos”. João Velasco

“Eu amo Alto Paraná,
apesar de faltar tanta
coisa. A saúde aqui não
está dez, como no Brasil
inteiro não está, porém
não podemos criticar. A
limpeza e asfalto precisam melhorar. Algumas
coisas dependem de
nós. Não precisa esperar tudo pelo prefeito.
Quando o pessoal se
une, pode fazer a diferença. Estamos fazendo
os canteiros da avenida
e isso já é uma contribuição”. Clóvis Candido
de Carvalho, “Jiló”.

“Eu gosto de Alto Paraná,
não sou nascido aqui, mas é
como se fosse. Minha família
é daqui. Sou muito grato por
essa cidade. Adotei um canteiro pois é uma maneira de
retribuir um pouco de tudo
aquilo que a cidade fez por
nós. No entanto, Alto Paraná
está carente de uma maior
parceria do Poder Público
com a população. Estamos
com uma infraestrutura
defasada, muitos asfaltos
esburacados. A segurança
que não é um problema só
nosso, mas sim regional, tem
se acentuado bastante com
muitos furtos e roubos”.
Cristiano Galbiatti Cripa

Deputados integram mobilização pela
permanência dos fóruns eleitorais no Paraná
sar perdas ao processo democrático, sérios problemas aos
cidadãos e também à gestão
dos juízes eleitorais.
O presidente do TRE manifestou apoio a mobilização
paranaense e ressaltou que vai
levar este posicionamento à
reunião que acontece em Brasília, na próxima quarta-feira
(24/05), onde estarão reunidos
os presidentes de todos os tribunais regionais eleitorais do
país. “Considero que as consequências imediatas desta medida são a maior dificuldade em
atender o cidadão com os serviços da justiça eleitoral, mas
nos próximos anos, a redução
no número de fóruns eleitorais poderá causar um grande problema na segurança da
democracia dos municípios",
destacou o desembargador
Adalberto Jorge Xisto Pereira.
Na mesma data, após a
reunião no TRE, a convite do
deputado Tiago Amaral, o

juiz Ferdinando Scremin Neto
usou a tribuna durante a Sessão Plenária na Assembleia
Legislativa do Paraná – Alep
onde falou sobres os impactos
da portaria do TSE nos serviços da justiça eleitoral. Tiago
Amaral solicitou ao presidente
da Assembleia, Ademar Traiano, uma moção do Legislativo
em apoio ao presidente do TRE
e à OAB - Ordem do Advogados do Brasil, seção Paraná,
para a manutenção dos fóruns
eleitorais no estado; e oficiar
ao TSE o pedido de mais prazo para a adoção das medidas
estipuladas no ato normativo,
que determina a redução nos
fóruns eleitorais no prazo de
30 dias.
Segundo o juiz da Comarca
de Ubiratã, se o fórum do município for fechado, os eleitores
terão que se deslocar mais de
100 quilômetros para obterem
atendimento da justiça eleitoral em Goioerê. “A cidadania

Iniciativa do parlamentar Tiago Amaral
já tem apoio do TRE-PR e da OAB-PR
Mário Lamenha

O deputado estadual Tiago Amaral (PSB) esteve em audiência com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná – TRE, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira

não pode regredir a este ponto.
Se a decisão do TSE for mantida, 213 municípios do Paraná
vão perder os seus fóruns elei-

torais, obrigando os cidadãos
a uma série de dificuldades,
entre elas, longos percursos
de deslocamento para terem

acesso aos serviços da justiça
eleitoral, por exemplo, a biometria”, justificou Ferdinando
Scremin Neto.

JORNAL NOROESTE

GERAL - 3

www.jornalnoroeste.com

Sexta-feira, 26 de maio de 2017
Fotos: Alex Fernandes França

Polícia conclui Inquérito do
perfil falso “Antonio Esperança”
e encaminha ao Judiciário para
a responsabilização dos autores
Após a apreensão dos equipamentos
eletrônicos utilizados nas postagens
difamatórias a Polícia conseguiu recuperar
arquivos que haviam sido apagados
incluindo diálogos e trocas de emails com
pessoas ligadas ao meio político.
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

H

á 15 dias a Polícia
Civil de Nova Esperança cumpriu,
três mandados de busca e
apreensão no Jardim Santo
Antônio, na residência de
um homem suspeito de ser
o autor das postagens difamatórias no perfil falso criado na rede social Facebook,
onde, naquele espaço, sob o
manto do anonimato, atacava políticos e um empresário
da cidade.
Na ocasião foram apreendidos 03 notebooks, 01 CPU

Opinião do Blog
E o terrorismo continua fazendo
suas vítimas!
As ações terroristas acontecidas
segunda feira última,22, em Manchester, cidade importante do Reino Unido,
quando deixou um saldo de 22 mortos (entre adultos e crianças ) e mais
64 feridos, na saída, após um show
da popstar americana, Andrea Grande, mostra-nos que essas ações até
alguns anos passados, tinham como
alvos mais específicos, políticos, autoridades, diplomatas, policiais, juízes,
soldados, etc., sendo que eles pouco
importavam que as suas ações, identidades e ideologias políticas fossem
vistas pela sociedade. Exemplos dessa
afirmação foram os tiros que o Papa
João Paulo II levou na Praça São Pedro,
no Vaticano; os assassinatos de Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Martin
Luther King, etc. O terrorismo de 11
de setembro, em Nova York, com a
derrubada das torres gêmeas, matando milhares de pessoas, praticamente
foi o início da mudança de comportamento dos atos terroristas. Hoje, as
ações terroristas mudaram completamente, passando para o fanatismo
religioso, mostrando ao mundo que
quanto mais pessoas morrerem em
atentados, mais forte é o grupo religioso, como está acontecendo com
o Estado Islâmico. A identidade e os
motivos do homem-bomba, são indivíduos fanáticos, os chamados lobos
solitários, com o apoio de uma série
de redes internacionais. Os seus seguidores, orientados pelos seus califados
combinam crenças religiosas com a
vontade de matar, usando a violência
indiscriminada. Assim aconteceu em
Manchester, com o jovem terrorista
Salman Abed, britânico, de origem
da Líbia, que residia em Fallowfield,
área próxima de Manchester, segundo a identificação da polícia inglesa.
Todas as vezes que acontecem esses
atos terroristas, eu fico pensando que,
apesar das dificuldades de combater o
terrorismo, nós não podemos dividir
a sociedade que deve manter unida e
combater sem trégua esses atos, Comenta-se na Inglaterra que esse ato foi
uma retaliação dos ataques do Reino
Unido ao Iraque e a Síria.Presidente Michel Temer: renúncia ou impeachment!
São tantos os escândalos envolvendo políticos brasileiros ao longo de
nossa história que se fossemos escrever
pelo menos parte, nesta coluna, ocuparia, com certeza, todas as páginas
do Jornal Noroeste. Os escândalos são
os mais variados desde a troca de fa-

de computador, 04 aparelhos
de celulares e dois pendrives
que foram periciados e, segundo o delegado Dr. Leandro Farnese Teixeira, “provas
contundentes foram juntados
ao Inquérito Policial”. As pessoas que foram caluniadas e
tiveram seus nomes citados
pelo referido “Antonio Esperança” já haviam registrado
queixa e seguem acompanhando o desenrolar do caso
para então adotar as medidas
cabíveis.
Após a determinação
judicial os equipamentos
apreendidos passaram por
minuciosa perícia. “Nos equipamentos do suspeito foram
encontradas mais de 15 mil

vores ( toma lá dá cá, como já dizia o
ex presidente José Sarney ), passando
por propinas, falcatruas, roubalheira,
desvio de dinheiro público, etc. Quanto
mais alto ou importante o cargo, mais
propina para mantê-lo. Wesley e Joesley Batista, proprietários da JBS, uma
das maiores holding do mundo, um
império financeiro construído a base
de falcatruas e propinas, ambos com
vários processos na Lava Jato, mesmo
assim, Joesley foi recebido pelo Presidente da República Michel Temer, em
sua casa em Brasília, na calada da noite,
com portões abertos, seguranças a disposição, entrando pela garagem para
que não fosse visto, evitando a identificação, conforme o áudio de uma fita
gravada pelos proprietários da JBS. Essa
atitude do presidente revela toda a sua
intimidade com o mega empresário
fraudulento, que só não está preso por
ser milionário e pelo acordo de leniência. A fita gravada pelo empresário e
entregue ao ministro do STF Luiz Edson Fachin, mostra a relação de amizade de Joesley e Temer com o ex deputado Eduardo Cunha, que está sendo
mantido na cadeia com propinas da
JBS e com o apoio irrestrito de Temer.
Todavia, em seus pronunciamentos, dá
a sensação claramente que o presidente está chamando o povo brasileiro de
burro quando mente em vários trechos
de sua fala, negando o óbvio, dizendo
que não sabia que Joesley estava sendo
investigado, e ainda de permitir que
o ladrão Joesley Batista fizesse várias
acusações contra seus ministros, juízes
e até um Procurador Federal da República. Nesta mesma conversa, Joesley
disse que o senador Aécio Neves pediu
dois milhões de reais para pagar as suas
despesas para se livrar da Lava Jato. Aécio foi afastado da presidência do PSDB
e do Senado. Como o neoliberalismo
gosta de ricos como Joesley, o presidente não teve coragem para decretar a
prisão do empresário pela desmoralização e fanfarrices que estava fazendo aos
seus comandados. . A verdade é que Temer tornou-se centro de um desgoverno, sem ética, sem condições morais e
políticas para continuar o seu governo,
havendo na Câmara doze pedidos de
impeachment, inclusive um da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB). Renúncia ou impeachment, eis o provável
destino do golpista Michel Temer.Bronquiolite, infecção viral infantil de temperaturas baixas
A bronquiolite é uma infecção
viral que atinge, em geral, crianças
até dois anos de idade, em que ocorre
edema e acúmulo de muco nos bronquíolos, que são canalículos que ligam

fotos, sendo que muitas destas foram postadas no perfil
falso. Mesmo com o computador tendo sido formatado 20
dias antes da operação conseguimos recuperar as imagens,
que haviam sido apagadas.
Foram encontradas fotos do
ex-prefeito Gerson Zanusso e
sua equipe de Secretários, do
atual prefeito Moacir Olivatti e do empresário Eduardo
Pasquini e de seus familiares.
Até a foto do personagem do
filme V de vingança, usada na
capa do perfil foi localizada
entre os arquivos”, explicou o
delegado.
DIÁLOGOS:
Segundo a Polícia, existe

os brônquios pulmonares aos alvéolos,
locais onde há troca no sangue de oxigênio e gás carbônico durante a respiração nos pulmões.
Causas - Ocorre quase sempre
quando um vírus infecta os bronquíolos, que são as menores estruturas das
vias aéreas, ramificando a partir dos
brônquios, os principais tubos de respiração dos pulmões. O vírus causador
da bronquiolite é o Vírus Sincial Respiratório, mas podendo também ser
causada pelo vírus da gripe, resfriado
ou raramente bactérias. O edema e
muco nos bronquíolos, dificultam o
fluxo de ar para dentro e para fora dos
pulmões, provocando chio de peito,
ou seja, a dispneia. Se contrai a doença
nesta faixa etária, pela tosse ou espirros
ou falar. Quanto mais jovem a criança,
mais possibilidades de se contrair a
doença, principalmente nas temperaturas mais baixas do ano, como o
inverno. Prematuridade, criança abaixo de 2 anos, falta de amamentação,
fumaça, cigarro, recintos fechados, serenos, multidões, sistema imunológico
pouco desenvolvido, entrar em contato
com creches, ambientes fechados, etc,
são fatores coadjuvantes para se adquirir a doença.
Sintomas - Pode variar de criança
à criança, com início de leve infecção
respiratória durante 2 a 3 dias, desenvolvendo depois os problemas mais sérios como tosse, dispneia, chio de peito,
coriza, taquipneia, cianose, às vezes vômitos, febre, retração intercostal, não
se alimenta, letargia, choro fácil, são os
principais sintomas.
Diagnóstico - Em geral, o diagnóstico é clínico. Auxílio de Rx de
Tórax, exame de secreção do muco e
hemograma, podem ajudar no diagnóstico.
Tratamento - Quando se trata de
crianças maiores, o tratamento poderá
ser domiciliar. Em crianças menores,
na maioria das vezes há necessidade
de internamento, principalmente por
causa da necessidade de oxigênio. Cada
caso é um caso. Muitas vezes, apesar de
toda a medicação, o caso se complica e
há necessidade de ventilação mecânica.
Hidratação, analgésicos, antitérmicos,
inalações, oxigênio, xaropes broncodilatadores, adrenalina, corticóides,
às vezes antibióticos, antitérmicos,
elevação de cabeceira, tenda de O2 ou
capacete, encubadora, são alguns dos
recursos para tratamento da bronquiolite. Geralmente vai de 3 a 7 dias para a
cura. Muitas vezes, pós cura da doença,
a criança fica com uma sibilância no
peito por algum tempo.
Complicação - Pneumonia, desidratação, internamento em UTI por
vários distúrbios respiratórios ou cárdiorespiratórios.
Prevenção - É difícil prevenir
bronquiolite por causa da ampla circulação do vírus. Todavia, os adultos
devem tomar toda as precauções de higiene e prevenção da gripe e resfriados
antes de manusear as crianças.
Coisas do Cotidiano
Parabéns à Andreia Fumagalli,
secretária do Centro Clínico Paraná,
pelo seu aniversário ocorrido domingo

a possibilidade de que terceiros possam estar envolvidos,
fornecendo materiais e elaborando os conteúdos postados. “O suspeito já constituiu um advogado e insiste
em afirmar o motivo daquele
material todo estar em seus
equipamentos. Não temos
dúvidas da sua autoria. Diálogos e trocas de emails com
outras pessoas também foram recuperados e vão compor o Inquérito. Se o Ministério Público entender que há
efetiva participação estas pessoas poderão responder por
isso”, ressaltou Dr. Leandro.
As diligências que ainda
faltam, de acordo com a PC
dizem respeito tão somente
à efetuar a gravação dos materiais recuperados nos equipamentos eletrônicos e encaminhar de forma que sejam
disponibilizados para a defesa. “A ideia é que a gente comprove tudo o que ocorrera. O
Inquérito será encaminhado
ao Judiciário que abrirá vistas para o Ministério Público
que poderá então, com estes
elementos, oferecer a denún-

cia”, finalizou o delegado Dr.
Leandro Farnese Teixeira.
A reportagem perguntou
ao delegado se já era possível revelar a identidade do
homem cujos equipamen-

tos foram apreendidos, mas,
segundo ele, por motivo de
sigilo, embora o nome do suposto autor já tenha ganho
as ruas, ainda não pode ser
oficialmente divulgado.

último, 21 de maio;
Diretores da JBS afirmam que
mais de 1.800 políticos de 28 partidos
foram beneficiados com as suas propinas;
Espaço - Cultura - Egito Antigo País situado ao nordeste da África, no
encontro com a Ásia, o Egito é berço
da antiga civilização oriental. Com
uma área semelhante ao nosso Mato
Grosso, do ponto de vista cultural, não
há local mais perfeito para uma viagem
no tempo em busca de respostas a tanta riqueza. As contribuições do Egito
são muitas para os dias atuais, sendo
considerada uma civilização extremamente moderna para a sua época, foi
conquistada por grandes nomes da
história, dentre eles, o próprio Alexandre, o Grande. Teve a presença de
mulheres astutas e sedutoras que dominavam os homens e os deixavam a sua
mercê. Seu maior exemplo, foi a vida
de Cleópatra, um mistério instigante
que colocou Roma nas mãos do Egito
até que ela fosse totalmente eliminada.
Cortado pelo majestoso Rio Nilo que
deságua no Mar Mediterrâneo, o Egito é um país cheio de histórias e mistérios. As famosas enchentes do Rio
Nilo ( de junho a setembro), deixavam
materiais orgânicos (humus) em toda
extensão de suas margens, favorecendo sobremaneira a agricultura, o que
acabou originando o desenvolvimento
de sua população somente as margens
do Nilo. O deserto ao seu redor, servia
como barreira natural de proteção
ao seu povo de ataques de inimigos e
também de esconderijo aos mausoléus
dos faraós. O que chamava muito a
atenção quanto aos seus aspectos socioeconômicos e políticos, é que não
havia mobilidade social, ou seja, uma
pessoa não podia sair de uma condição social e ir para outra. Na realidade
havia duas grandes camadas sociais: a
Dominante, subdividida entre o Faraó,
soberano político e divindade suprema
na terra; a Nobreza, funcionários auxiliares e militares, além dos Sacerdotes
e finalmente, os Escribas, únicos que
sabiam ler e escrever, responsáveis pela
história, comunicação e documentação
da época. A outra camada, a Dominada, subdividia entre Camponeses, a
maior parte da população, obrigado a
trabalhar para a população e para o Estado em terras e em obras públicas e os

Artesãos, que deveriam pagar tributos
ao Estado e este possuía o controle das
oficinas de luxo e, finalmente, os Comerciantes, que pagavam tributos para
o Faraó e Sacerdotes sobre a riqueza
obtida com seu comércio. De maneira
geral, o Estado possuía o total controle
sobre a economia e era proprietário de
todas as terras, controlando toda a riqueza obtida pela sociedade através do
comércio e da agricultura de cereais. O
governo do país possuía o poder pela
hereditariedade, ou seja, passava de
pai para filho e era regido de maneira
Monárquica Teocrática (Teo - Deus;
Cracia - governo ), ou seja, o Faraó era
visto como uma divindade na terra,
com poder absoluto. O primeiro rei
do Egito foi Menés, que mais tarde se
tornou o Faraó, por volta de 3.100 a.C.
Deve-se a ele a construção das pirâmides de Queóps, Quéfren e Miquerinos.
Os egípcios eram politeístas (acreditavam em vários deuses), sendo a religião muito forte naquela sociedade.
Acreditavam em vida pós morte e, por
essa razão, mumificavam (embalsamavam) os mortos para preservar o
corpo, levando riquezas e alimentos
para dentro de seus túmulos como se
fosse uma viagem eterna. Construíram
pirâmides e verdadeiras galerias para
guardarem os faraós. As pirâmides do
Egito fazem parte das sete maravilhas
do mundo antigo. Procuramos dar
nesta coluna, apenas uma ideia do que
foi o Egito Antigo que, ao longo de sua
história, foi dominado por romanos,
bizantinos e turco-otomanos, além de
enfrentar a breve invasão de Napoleão Bonaparte,O marco da influência europeia no país foi a construção
do aquático Canal de Suez concluído
em 1869, com cerca de 200kms de
extensão, 170m de largura e 20m de
profundidade, ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, favorecendo
as embarcações que vinham da Europa para a Ásia evitando contornarem a
África. Muitas das realizações egípcias
fazem parte do nosso cotidiano, como
a arquitetura, agronomia, moda masculina e feminina, técnicas de irrigação, geografia, matemática, topografia,
artes, construções, obeliscos, medicina,
literatura, tecnologia com vidros, a química no embalsamento, construção de
navios, etc.Senador Aécio Neves, afastado de

suas funções por falcatruas, afirmou
que nunca ganhou dinheiro com a política. Só que quando ele foi candidato
ao Senado em 2010, o seu patrimônio
declarado foi de pouco mais de R$ 600
mil. Em 2014, quando já era senador
e foi candidato a presidência da República, o seu patrimônio declarado era
de quase R$ 3 milhões de reais. Isso
significa que em quatro anos de senador seu patrimônio aumentou cinco
vezes mais. Como é que pode o político ser tão mentiroso e ladrão desse
jeito?

Além de mais de 15 mil imagens usadas nas postagens difamatórias, diálogos e trocas de emails com outras pessoas ligadas
ao meio político foram recuperados e já compõem o Inquérito.

Fotos de políticos da cidade recuperadas em um dos computadores do suposto autor

ENTRELINHAS

Jogadores de futebol estão usando "Sutiã"!
Há cerca de um ano, ou pouco
mais, observamos um fato, que apesar
de ser antigo, passou para a curiosidade dos torcedores do futebol brasileiro, quando após o término das
partidas, os atletas trocam as camisas,
como um sinal de respeito e amizade
profissional. Até aí, tudo bem. Acontece que sob as camisas dos jogadores, a maioria deles usa um suporte
(um colete que pesa 40 gramas), que
os brasileiros passaram a chamá-lo
de "sutiã". O primeiro clube que eu vi
jogadores usando esse suporte, foi o
Flamengo, com o jogador Pablo Guerreiro. Para fazer esta matéria, eu fui
pesquisar sobre o tal "sutiã". Trata-se
de uma tecnologia que os jogadores
estão usando para a melhoria de seu
rendimento durante a partida de futebol. Em tal suporte, há sensores capazes de medir a distância percorrida,
aceleração, agilidade, força nos exercícios, ligados a um computador, onde
preparador físico, fisiologista, técnico,
médico, podem observar como está
o condicionamento e comportamento do jogador em campo, até mesmo
para substituí-lo, caso necessário. Há
muitos jogadores que começam bem
uma partida e depois caem de produção, necessitando de algum outro
tipo de condicionamento físico que
poderá ser orientado pela equipe técnica. Esse tipo de tecnologia, chegou
ao Brasil vindo da Austrália, onde é
usado em quase todos os tipos de esportes, mostrando para nós brasileiros
e para o mundo, quem sabe, as razões
do grande crescimento em todas as
modalidades esportivas na Austrália,
país do canguru.

***Muita conversa em torno do vazamento para a imprensa do encontro clandestino de Temer com os proprietários da
JBS cujas as gravações foram entregues ao STF.***Pior que isso foi o Juiz Sérgio Moro tornar público uma gravação não
autorizada da conversação entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula.*** STF condena o deputado federal
Paulo Maluf a pagar 1,3 milhões de reais e ainda a perda de mandato. Será?***Além do senador Aécio Neves, sua irmã
também foi presa na denúncia de um esquemão de propinas pela JBS. A irmã de Aécio disse não ter nada com isso, não
recebendo qualquer propina, e o culpado é o seu irmão Aécio Neves.***A Chapecoense foi afastada da Taça Libertadores da
América 2017 por ter jogado contra o Lanus, da Argentina, com um jogador irregular, apesar de seu presidente ter tomado
conhecimento, assumindo a responsabilidade.***Fitas isolantes estão substituindo biquínis em praias americanas. Quem
diria que um dia isso pudesse acontecer!***Quatro assessores de Temer já foram pro pau por falcatruas: Sandro Mabel,
Rodrigo Rocha Loures, José Yanes e Tadeu Filippelli.*** "A verdadeira medida de um
homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas
como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafios"(Martin Luther King-19291968, Prêmio Nobel da Paz, 1964, pastor luterano,ativista, líder de movimentos pacíficos
que buscavam os direitos dos negros e o fim da discriminação racial nos Estados Unidos da
América. Por causa dessa sua luta, foi assassinado pelo extremista e segregacionista do sul,
James Earl Ray,em um hotel em Memphis, EUA, quando se preparava para uma grande
marcha contra a segregação racial ).
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T

radicionalmente
no
mês de maio, a Prefeitura de Nova Esperança e a Secretaria de Assistência
Social por meio do CRAS –
Centro de Referência de Assistência Social realizam o Casamento Comunitário na cidade.
A cerimônia aconteceu na última quarta-feira (27), no Salão
Paroquial da Igreja Matriz e
celebrou a união de 39 casais.
Após a entrada oficial dos
casais e as tradicionais fotos,
foi proporcionado aos noivos
e seus convidados um jantar
comemorativo com direito a
bolo, valsa dos noivos, brindes e a festa foi embalada
pela apresentação da dupla
nova-esperancense Douglas
& Almir. O casamento civil
acontecerá posteriormente, no
Cartório.
O Casamento Comunitário
é um projeto do município que
tem como objetivo proporcionar a felicidade e transformação social com vista à oficialização de um compromisso
familiar, ofertando aos casais
a regularização da vida civil.
O evento é realizado todos os
anos com recursos enviados
pelo Governo Federal especificamente para este fim. Fica a
cargo do município somente as
custas cartorárias.
Além disso, muitas empresas e pessoas físicas apoiam,
patrocinam e recebem aqui
os nossos sinceros agradecimentos: A Barateira, A Predileta – Ângela, Agromil, AT
Som – Antenor, Auto Volks
Vicentini, Brayan Pasquini,
Café Atalaia,Carol Comercial,
Cinderela Calçados, Colombo
Auto Peças, Dalberto Toná,
Depósito De Santi, Depósito
Oliveira, Dikas Presentes, Casa
Milaneza, Eletromax, Farmácia Coração de Jesus, Farmácia Eva, Floricultura Rosa
de Ouro, Foto Ásia, Gráfica
Independência, Hemerson e
Stella, Hotel Gon Ville, , Jéssica Pini, Jornal Noroeste, Lais

Casamento Comunitário une
39 casais em Nova Esperança
Fotos: Foto Ásia Studio

Presidente do Provopar e Primeira Dama de Nova Esperança,
Maria de Fátima Ferrarin Olivatti, Secretária de Assistência Social, Glória Maria Uchoa Kawahisa e Vice-prefeito Rafael Kreling

Caroline Moreira, Leudinéia
Dias, Luciana Ciorlin, Mami
Iamamoto, Mini Stop, Moacir
Olivatti, Móveis Brasil, Móveis
Eliza, Móveis Tem Tem, Nice
Zacharias, Novitá Presentes, O
Boticário, Objeto Presentes e

Chocolateria, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Patrícia
Vânia Carla Moda Feminina,
Rafael Kreling, Silva Pneus, Sociedade Oculta, Sueli Prandi,
Top Farma, Wagner Zechin e
WR Country.

Agradecemos também aos
salões de beleza pela parceria:
Akemi Profissionale, Andréia
Cabeleireira, Carla Studio Hair,
Cristiane Medeiros Cabeleireira, Domínio dos fios, Espaço da
Beleza e Você, Estética Beauty

APOIO DE DIVULGAÇÃO

Hair, Ju Cabeleireiros, Marla
Cabeleireira, Mayara Studio
Hair, Maquiadora Angélica,
Maquiadora Michelle Malacrida, Natura’s Hair, Oficina da
Beleza, Regina Cabeleireira,
Stillus Cabeleireiros, Studio 25,

Studio Amanda Nunes, Studio
Lion Neves, Su Studio Hair, Tania Bondezan Cabeleireira, Tati
Cabeleireira, Vani Cabeleireira
e Vera’s Cabeleireiros.
ASCOM
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Chega de mão grande

Você sabe o quanto paga de imposto em cada
produto ou serviço adquirido? Se não, você não
está sozinho. No Brasil, uma em quatro pessoas
também não sabe. O “Impostômetro”, ferramenta
que contabiliza os valores arrecadados de tributos no país, a cada segundo atualiza os dados que
já ultrapassavam a marca dos R$ 880 bilhões, até
ontem no final da tarde.
A Acine Jovem – Associação Comercial e Empresarial de Nova Esperança, núcleo jovem, em
parceria com o ONESP - Observatório Social de
Nova Esperança realizam hoje, sexta-feira, 26 de
maio o Feirão do Imposto com o tema nacional:
“Chega de Mão Grande”.
Pela primeira vez o evento ocorre no município. O Projeto Feirão do Imposto foi criado em
2003 em Joinville, pelo Núcleo de Jovens Empresários da Associação Empresarial de Joinville
(ACIJ), que mobilizou a sociedade civil para informar e, sobretudo, educar a população a respeito do quanto se paga em impostos. A partir dessa
mobilização, o Feirão se tornou uma ação nacional, desenvolvida anualmente pela Confederação
Nacional de Jovens Empresários (Conaje) para
conscientizar o quanto se paga em impostos e
acompanhar a destinação dos tributos.
A Confederação, os movimentos estaduais e
os parceiros na realização do evento já alcançaram importantes resultados para reduzir a carga
tributária brasileira, além de conscientizar, a cada
ano, uma grande parcela da população. Entre os
resultados estão a Lei 12.741 (Lei da Transparência), que instituiu a discriminação dos impostos
nas notas e cupons fiscais, e a Lei 12.839, que estabeleceu a retirada de impostos federais que incidem em produtos da cesta básica.
A Organização de Transparência Internacional revela que o Brasil piorou três posições no
ranking sobre a percepção da corrupção no mundo em 2015, ficando na 79ª posição entre 176 países, ao lado de China, Índia e Bielorússia.
A corrupção tem sido assunto nas rodas de
conversa de milhares de brasileiros. O ato fraudulento interfere no retorno dos impostos em
benefícios para a sociedade, porque retira investimentos em áreas essenciais como saúde, segurança e educação.
De acordo com a Organização das Nações
Unidas, estima-se que, aproximadamente, R$
200 bilhões são desviados no Brasil, por ano. Este
valor significa quase duas vezes o orçamento da
saúde (R$ 110 bilhões em 2017) e três vezes o orçamento da educação (R$ 62,5 bilhões).
Chega de Mão Grande! Ação contra a corrupção e a favor da eficiência na gestão dos recursos
públicos.

***
“A corrupção dos governantes quase sempre
começa com a corrupção dos seus princípios”.
Barão de Montesquieu. Charles-Louis de
Secondat (1689 - 1755), conhecido como
Montesquieu, foi um escritor e filósofo francês.
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Reciclando ações

Paranaenses conseguem
na Justiça reduzir suas
faturas de energia elétrica

A ideia de sustentabilidade ambiental vem ganhando força e nos últimos anos houve certa mudança nos hábitos da população. A implantação da
coleta seletiva contribuiu para que, mesmo forçosamente, novos hábitos fossem incorporados no
seio das famílias. Ao separar o lixo, o produto orgânico cuja decomposição é mais rápida, vai para
os aterros sanitários. Já os resíduos sólidos, devidamente separados uns dos outros, deixam de ir para
a natureza e, ao invés disso, tornam-se valiosos ao
agregar renda para as famílias dos catadores de
materiais recicláveis.
Esta semana visitei a Cocamare – Cooperativa
dos Catadores de Materiais Recicláveis de Nova
Esperança e acompanhei parte do processo de triagem dos materiais que chegam até aquela entidade que agrega cerca de 30 cooperados. Uma vez
o lixo devidamente separado, evita-se a contaminação dos materiais reaproveitáveis, aumentando
o valor agregado destes e diminuindo os custos de
reciclagem.
Outra ação que o meio ambiente agradece diz
respeito à logística reversa. Enquanto a Coleta Seletiva é responsabilidade do setor público, a logística reversa é obrigação das empresas fabricantes
de certos tipos de produtos, como, por exemplo,
pneus, pilhas, lâmpadas fluorescentes etc.) cabe,
portanto a estas empresas estruturar e prover
meios para que estes materiais, uma vez utilizados,
retornem para as fábricas para um destino ambientalmente correto. Neste quesito há muito que avançar, pois o descarte irregular ainda ocorre e, muitos
destes produtos que deveriam retornar aos fabricantes, vão parar na Cooperativa ou quando não,
lançados indiscriminadamente no meio ambiente.
Pensando em agregar renda para seus Cooperados, colaborar na educação ambiental e cumprir
sua função social, a Cocamare passará, a partir
do próximo mês, a recolher os óleos saturados,
oriundos de frituras e inservíveis para o reaproveitamento no consumo humano. Muito pouco dos
óleos saturados no Brasil são reciclados. Apenas
2,5% são reaproveitados para outros fins que não
os culinários.
O descarte irregular dos óleos de fritura
causam danos ao meio ambiente, impermeabilizando fossas sépticas, entupindo esgotos e contaminando os mananciais.
O otimismo estampado nos olhos dos idealizadores do Projeto é contagiante. Para quem ainda
não conhece, a Cocamare possui uma moderna
área, construída 1.300 m² com; refeitório, escritório e sala de educação ambiental. A Cooperativa é
modelo, resultado de um trabalho comprometido
de seus diretores, cooperados, ótimas parcerias e
envolvimento da Comunidade.
Acredito que a sustentabilidade passa pelo
compromisso socioambiental e este é dever de todos. Ao reciclar nossos hábitos, passamos a enxergar um mundo melhor e é isto que de fato precisamos. Em tempos de corrupção na economia, não
podemos corromper nossos valores e isso passa
pelo comprometimento com a natureza, criada por
Deus e fonte da vida. É nossa a responsabilidade
em fazer as pessoas perceberem que são responsáveis pelo Planeta e que podem se tornar agentes da
mudança. Que tal começar em nós e incorporarmos novos e salutares hábitos?

Não apenas no Paraná, mas em todo o território nacional, consumidores podem acionar
a Justiça objetivando a restituição de até 20%
dos valores pagos na conta de luz dos últimos
5 anos, em decorrência de um cálculo indevido
do Imposto sobre circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS).
Tal medida não se limita às pessoas físicas,
podendo também as empresas se beneficiar dessa ação judicial.
Vivemos uma época infelizmente caracterizada por uma gravíssima crise econômica. Isso
é inegável. No entanto, a restituição de tais valores e a sua consequente exclusão na cobrança
das próximas faturas de energia elétrica, evidentemente vão contribuir para um orçamento
mais positivo dos brasileiros.
Isso porque além de reaver um considerável
percentual dos valores pagos a título de energia
elétrica dos últimos 5 anos, pessoas físicas e jurídicas têm obtido uma redução de pelo menos
25% dos gastos mensais com o ICMS em tais faturas, o que se traduz em uma grande economia
e alívio em caixa.
Mas afinal, como ocorre esse cálculo indevido do ICMS?
Em toda a linha de consumo de energia elétrica, podemos visualizar basicamente a existência
de três personagens: a fornecedora (FURNAS,
por exemplo), a concessionária distribuidora
(como, por exemplo, a COPEL) e, finalmente, o
consumidor (seja ele pessoa física ou jurídica).
Uma vez gerada a energia elétrica, ela é conduzida da fornecedora até a concessionária distribuidora, que por sua vez, realiza o repasse da
energia aos consumidores finais.
Obviamente, considera-se a energia elétrica
uma mercadoria, e consequentemente, passível
de incidência do Imposto sobre circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS).
O grande problema – e fundamento principal da ação judicial aqui mencionada – é que o
ICMS deveria incidir apenas sobre o valor da
mercadoria, ou seja, a energia elétrica efetivamente consumida. A Súmula 391 do STJ é expressa neste sentido.
No entanto, o referido tributo tem sido cobrado também sobre as tarifas relacionadas à
transmissão e à distribuição da energia (TUST
e TUSD), as quais dizem respeito ao seu transporte, e consequentemente, não podem compor
a base de cálculo do ICMS.
Essa inclusão indevida acaba encarecendo
sobremaneira o valor pago pelo consumidor final, o que possibilita o ingresso na Justiça como
forma de reaver as quantias pagas indevidamente nos últimos cinco anos, além da correção da
cobrança das próximas faturas de energia elétrica.

***
Gabriel Carneiro de Souza - OAB/PR 74.045
Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá.
Contato: (44) 99700-1248

***

PENSAMENTO DA SEMANA
"Pegue mais na mão da
sua esposa e ela pegará
menos no seu pé". (Tokars)

“A natureza pode suprir todas as necessidades
do homem, menos a sua ganância” – Nicolau
Copérnico (1473 – 1543)
Alex Fernandes França é Administrador de Empresas,
Teólogo, Diretor do Jornal Noroeste, Membro da Associação
dos Cronistas do Estado do Paraná e Estudante de História.
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SUSTENTABILIDADE

Óleo de fritura usado será revertido em
renda para Cooperativa de Nova Esperança
Fotos Alex Fernandes França

O Projeto “Bons Óleos” visa agregar renda
para os Cooperados da Cocamare, utilizando
de forma sustentável os óleos saturados
promovendo também a educação ambiental
voltada para a destinação correta do resíduo.
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O

óleo de cozinha usado é, via de regra,
descartado de forma
irresponsável,
acarretando
prejuízos ao meio ambiente. A
Cocamare – Cooperativa dos
Catadores de Materiais Recicláveis de Nova Esperança vai
implantar dentro dos próximos
30 dias, seu sistema de coleta
de óleo saturado (usado). Além
dos benefícios sociais, o óleo
usado deixará de ser lançado
no esgoto, haja vista que ele
acaba entupindo encanamentos, impermeabilizando fossas
sépticas, contaminando o lençol freático e compromete a
alimentação humana, quando
reutilizado para fins culinários.
Estatísticas apontam que
apenas 2,5% do óleo utilizado
no Brasil são reciclados anualmente. Este índice refere-se
apenas aos óleos coletados nos
restaurantes que juntos, produzem ao todo cerca de nove
bilhões de litros por ano. Um
litro de óleo quando não reciclado é capaz de poluir milhares de litros de água.
INICIALMENTE NOS
BAIRROS:
Pensando em agregar valor
e renda para seus cooperados e
contribuir para com a sociedade e o meio ambiente, a Cocamare vai implantar dentro dos

próximos 30 dias, um sistema
contínuo de coleta seletiva de
óleo de fritura e o início se dará
por regiões da cidade.
De acordo com Ronan Henrique Suriano Alves, Coordenador da entidade, “vamos iniciar
por bairros, a princípio no Capelinha, Santo Antônio e São
José”, explicou. Ele ainda destacou o duplo sentido do nome
do projeto: “bons óleos porque
remete a ideia da reciclagem
do produto saturado e também
pela forma como devemos encarar a questão ambiental”, salientou.
Parte do material coletado
será utilizada na fabricação de
sabão líquido e sabão em barras que utiliza o álcool em seu
processo de fabricação. Segundo a Presidente da Cocamare,
Elizabete Cassiano Martins,
“o óleo usado excedente será
revendido para empresas de
reciclagem que fazem uso dele
para fabricar alguns produtos,
a exemplo do biodiesel. Nada
será perdido”, ressaltou D. Elizabete.
Para o armazenamento do
óleo usado é necessário esperar
o produto esfriar. Em seguida
utilizar um funil e colocá-lo
em uma garrafa pet ou em um
galão de plástico. “De preferência deve-se usar uma peneira,
para que os produtos sólidos
normalmente depreendidos na
fritura possam ser separados e
descartados, pois não são servíveis no processo”, explicou
Ronan.

“O caminhão da Cooperativa vai passar quinzenalmente nos
bairros para coletar óleo saturado, inservível para o consumo
humano”, destacou a Presidente da Cocamare, Elizabete Cassiano Martins

“O Projeto se chama “bons óleos” porque remete a ideia da reciclagem do produto saturado e também pela forma como devemos encarar a questão ambiental”, explicou Ronan Henrique
Suriano Alves, Coordenador da Cocamare

Após o armazenamento de
certa quantidade o óleo saturado poderá ser levado até a sede
da Cocamare ou esperar o pessoal que fará a coleta. “O caminhão da Cooperativa vai passar
quinzenalmente nos bairros
para coletar o produto inservível na cozinha. Nosso veículo
será equipado com som, informando a população acerca da

coleta”, finalizou a Presidente
da Cocamare, Elizabete Cassiano Martins.
A Cocamare fará a entrega
de 01 galão de 05 litros em média por residência doadora do
óleo saturado. Fruto da coleta
seletiva, os galões não terão
quaisquer custos tanto para a
entidade quanto para os doadores.

Oriundo do processo de reciclagem, a Cocamare entregará 01
galão de 05 litros em média por residência doadora do óleo
saturado

Sicredi União PR/SP se mantém entre as maiores
instituições financeiras cooperativas do Brasil
Resultados do primeiro trimestre de
2017 comprovam representatividade
da instituição perante outras
cooperativas de crédito
que conquistamos nesses 31
anos de história. Prova disso
é estarmos no ranking das 10
maiores Cooperativas de Crédito e Investimento do Brasil,
ocupando a 5ª colocação”, ressalta Rogerio Machado, diretor
executivo da Cooperativa. “As
100 maiores instituições financeiras cooperativas brasileiras
administram, juntas, 60% do
total de ativos do conjunto de
1.018 cooperativas singulares”,
completa Machado.
De acordo com o ranking
(veja abaixo) – elaborado pelo
Portal do Cooperativismo Financeiro, conforme dados do
Banco Central do Brasil (BACEN) -, 54 cooperativas filiadas ao Sicredi administram,
juntas, R$ 45 bilhões em ativos
e R$ 23 bilhões em operações
de crédito. “O Sistema Sicredi

é uma das maiores instituições
financeiras do país, com 118
Cooperativas e 1.520 agências,
além dos 3,4 milhões de associados”, explica Wellington
Ferreira, presidente da Sicredi
União RP/SP.
O presidente ainda fala sobre o crescimento da Cooperativa aliado ao bom atendimento da instituição. “Os números
mostram nosso crescimento,
mas também o bom serviço
que prestamos aos associados.
Prova disso é a nota 70 no NPS
(Net Promoter Score), que certifica a satisfação dos associados com os produtos e serviços
da Sicredi”, afirma.
Com um índice de 20%
de crescimento nos últimos
15 anos, a Sicredi União PR/
SP tem dobrado de tamanho a
cada três anos.

Reunião de Prestação de Contas em Maringá (PR)

Fonte: Bacen, dados de Março/2017

D

urante a apresentação dos resultados
da Sicredi União PR/
SP, em Maringá (PR), no inicio
do mês de maio, foi perceptível
a satisfação dos mais de 600
presentes que participaram da
Reunião de Coordenadores - 1º
Trimestre 2017 - da instituição.
A Cooperativa, que faz parte do Sistema Sicredi, atua em
109 municípios, no norte e noroeste do Paraná e centro leste
de São Paulo. Com 79 agências,
a Sicredi União PR/SP atinge a
marca de R$ 275 milhões em
Patrimônio Líquido, R$ 2,87
bilhões em Ativos Totais, R$
1,41 bilhão em Operações de
Crédito e – o mais importante – mantém em sua base o
expressivo número de 145 mil
associados. “O que promove
nossa solidez são os resultados
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POLÍTICA

VERGONHA TÓXICA

Q

uem tem medo do ridículo, se afasta do extraordinário.”
A vergonha é um sentimento tóxico que
nos afasta de viver coisas extraordinárias, são diversas as pessoas que, tendo um grande potencial,
não o mostram porque “têm vergonha” ou têm
medo de passar ridículo.
Todos já passamos por momentos tristes em
nossas vidas por termos sido vítimas de chacota,
e quando uma pessoa é objeto de chacota, passa a
acreditar que é deficiente e que há alguma coisa de
ruim em seu ser, e assim nasce a vergonha tóxica.
Ao cometer algum erro, ou fazer algo ruim, nos
sentimos culpados e envergonhados, pois se temos
algum defeito, seremos abandonados pelos outros.
O que aconteceria se falhássemos no discurso,
ou se fossemos reprovados no exame que precisamos fazer? O que seria o pior que poderia nos
acontecer? Errar? Quão terrível seria errar? Por
que seria tão terrível? Talvez as outras pessoas descobrissem o quanto não sou perfeito? Ou quem
sabe descobrissem o quanto somos humanos!
Devemos nos arriscar!
Precisamos compreender que nossa autoestima
e nossa identidade não devem estar fundamentadas naquilo que as pessoas dizem ou opinam sobre nós. Nossa autoestima não pode depender da
aprovação das outras pessoas e sim daquilo que
decidimos alcançar.
Não importa quantas vezes tenhamos errado,
importa mesmo quantas vezes nos levantamos.
Não devemos nos apegar em como as outras pessoas fazem e sim criar e desenhar o nosso próprio
sonho.
Lembre-se: Saber que você cometeu um erro,
não faz de você um erro!
“Coaching” comigo!
@parezza | Master coach integral sistêmico
Avenida Rocha Pombo, 493 | telefone: 44 3252-4488

M

ais uma vez temos Jack
Sparrow de volta aos
cinemas. Após fazer
ressurgir o gênero de piratas
no cinema, a franquia Piratas
do Caribe ganhou espaço dentre os filmes de ação/aventura
e tem levado multidões ao cinema na última década. Hoje,
na Coluna Sétima Arte, você
fica por dentro de tudo sobre
essa nova aventura que estreou
ontem, Piratas do Caribe – A
Vingança de Salazar.
Já faz quatorze anos que o
primeiro Piratas do Caribe foi
lançado em tela grande. Piratas do Caribe – A Maldição do
Pérola Negra, foi inspirado em
uma atração dos parques da
Disney e tinha tudo para ser
apenas mais um filme de ação
esquecível, mas seus personagens cativantes conseguiram
conquistar o grande público.
Dessa forma, o filme foi um
grande sucesso e alavancou o
que seria, a princípio, uma trilogia.
Em 2006, o trio de protago-

nistas do primeiro filme voltou
às telas em Piratas do Caribe –
O Baú da Morte, que conquistou números astronômicos nas
bilheterias, consolidando essa
franquia entre uma das mais
rentáveis naquele momento.
Seguindo o padrão, a trilogia deveria chegar ao seu final
no ano seguinte, em 2007, com
o estranho Piratas do Caribe –
No Fim do Mundo, uma história confusa, cheia de reviravoltas e com um final envolvendo
caranguejos que é difícil de engolir até agora (a meu ver, nem
a presença do renomado guitarrista da banda Rolling Stones, Keith Richards, apresentado como o pai de Sparrow, foi
capaz de salvar o filme).
Mas qualquer história capaz de gerar um grande número de fãs nunca chega ao
fim, pois torna-se uma mina
inesgotável de ouro. Veja o que
houve com Star Wars, Harry
Potter ou mesmo Game of Thrones, quando a história termina, alguém sempre encon-

Prefeito que sair do
PMDB perderá diretório

A

executiva do PMDB
paranaense se reúne
na próxima segunda-feira, 29 de maio, para discutir a possível saída de prefeitos do partido que estariam
sendo aliciados pelo Palácio
Iguaçu. Segundo o vice-presidente do PMDB paranaense,
deputado Anibelli Neto, existe a resolução nº 02/2015, que
autoriza a executiva estadual
a dissolver sumariamente o
diretório municipal quando
um prefeito deixar o partido
no decorrer de seu mandato.
Esta Resolução existe, segundo Anibelli, justamente para preservar o PMDB.
“Não podemos deixar que
nossa estrutura partidária fique à serviço de outras siglas
partidárias”, afirmou. E o que

é mais preocupante, disse o
deputado, é a informação que
prefeitos estariam sendo pressionados a mudar de partido
sob pena de não receberem
recursos do governo. “Muitos
prefeitos relutam, mas temem
perder os recursos que tanto
seus municípios precisam”, lamentou o deputado.
DISCURSO & PRÁTICA
Para o deputado Anibelli
Neto, fica claro que, na prática, o discurso do governador
é outro.”Ele sempre se vangloriou que seu governo não
discrimina prefeitos em razão
de sua cor partidária. Não é o
que estamos presenciando”,
atestou Anibelli Neto.
Fonte: Roseli Abrão

“Não podemos deixar que nossa estrutura partidária fique à
serviço de outras siglas partidárias”, afirmou o deputado Anibelli Neto

CPI da Indústria do Atestado Médico inicia
seus trabalhos na Assembleia Legislativa

A

Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) que
pretende apurar irregularidades no fornecimento de
atestados médicos na rede
pública e privada de saúde
do Paraná foi instalada na
manhã desta quarta-feira
(24). Os deputados Anibelli Neto (PMDB) e Rubens Recalcatti (PSD) serão
respectivamente o presidente e o relator da comissão. Integram ainda a CPI,
como membros titulares, os
deputados Mauro Moraes
(PSDB), Cristina Silvestri
(PPS), Felipe Francischini (SD), Stephanes Junior
(PSB) e Luís Corti (PSC).
A partir de agora será a

elaboração um cronograma
de trabalho da comissão.
Presidente e relator deverão
já na próxima semana traçar o plano de atuação da
CPI, que será encaminhado
como sugestão aos demais
membros. “Hoje instalamos
a nossa CPI, definindo a
presidência e a relatoria e já
definiremos nos próximos
dias uma estratégia de funcionamento das reuniões.
Entendo que este assunto é
muito importante e precisa
ser verificado com profundidade”, afirmou Anibelli
Neto.
O prazo de funcionamento da CPI, conforme o
parágrafo 3º do art. 68 do
Regimento Interno da As-

sembleia Legislativa, é de
120 dias, prorrogáveis uma
única vez por até mais 60

tra uma forma de criar mais,
para gerar mais lucro. Por isso,
chegou aos cinemas em 2011
Piratas do Caribe – Navegando em Águas Misteriosas. Uma
história nova, que tirava de
cena o navio Holandês Voador
e também o casal central Will
e Elizabeth, voltando à trama
exclusivamente para Jack Sparrow, contando com a presença
de Barbossa e introduzindo o
personagem de Penélope Cruz.
Esse foi o filme mais caro da
franquia, com orçamento de
378 milhões de dólares, contou
com uma boa bilheteria de retorno, mas já demonstrava que
o fôlego de Piratas do Caribe
estava chegando ao fim. Ledo
engano.
Ontem, com a estreia do
novo filme, o mundo do entre-

tenimento sentiu mais uma vez
o peso do carisma do personagem interpretado pelo excelente Johnny Depp e Piratas do
Caribe – A Vingança de Salazar
se tornou, nos últimos dias, um
dos filmes mais esperados e comentados do ano, seja para o
bem ou para o mal.
Digo isso porque os críticos
estão bastante apreensivos sobre o filme, mas em compensação a legião de fãs tem ido à
loucura com a possibilidade de
a história trazer de volta Jack e
todos os mistérios e aventuras
que giram em torno de sua figura.
Em seu aspecto técnico o
filme é impecável, não é por
nada que essa franquia já ganhou um Oscar de Efeitos Especiais. Piratas do Caribe - A
Vingança de Salazar é produzido por Jerry Bruckheimer e
escrito por Jeff Nathanson, que
tem no currículo obras como
Prenda-me Se For Capaz e o
último Indiana Jones, aquele
da Caveira de Cristal, só isso
já é garantia de sucesso. Além
deles, a direção ficou por conta
da dupla Joachim Ronning e
Espen Sandberg, que receberam uma indicação ao Oscar
pelo filme A Aventura de Kon-Tiki, em 2013.
Ido além do aspecto téc-

nico, encontramos um elenco
que dá um show a parte, contando com a presença do experiente Johnny Depp de volta ao
seu papel marcante de Capitão
Jack Sparrow, contracenando
com o ganhador do Oscar Javier Bardem e com os novos
queridinhos de Hollywood
Kaya Scodelario e Brenton
Thwaites. Não podemos nos
esquecer também de Geoffrey
Rush, que retorna como Barbossa.
Com essa equipe técnica e
com esse elenco, o filme deveria ser um sucesso de crítica,
mas não se engane, não é isso
o que se vem desenhando. A
crítica tem malhado muito o
quinto filme de Piratas do Caribe e até mesmo o aclamado
site especializado em entretenimento Rotten Tomatoes tem
dado uma aprovação baixa ao
filme, apenas 35%. Cabe agora
ao público fiel decidir se esse
é realmente um filme digno e
que merece sucesso, ou não,
pois os críticos, aparentemente
já estão decididos sobre isso.
Vamos à trama! Em Piratas do Caribe - A Vingança de
Salazar, temos o Capitão Jack
Sparrow em apuros ao se encontrar com um grupo de piratas fantasmas que são liberados
por um velho inimigo: Capitão

dias.
Fonte: ALEP

PLANTÃODASEMANA

27/05 ATÉ 02/06
Salazar (Javier Bardem). Salazar busca vingança logo após
ter conseguido escapar do
Triângulo do Diabo, assim, ele
deseja a morte de todos os piratas, inclusive Jack Sparrow.
Por causa disso, a única esperança de sobrevivência para
Sparrow é encontrar o lendário Tridente de Poseidon, uma
arma poderosa que confere a
quem a empunhar o controle
dos sete mares.
Por que ver esse filme? Primeiro, porque as atuações de
Johnny Depp como Jack Sparrow são impagáveis, segundo
porque a mistura de aventura, banditismo e fantasia que
a franquia Piratas do Caribe
oferece mexe muito com o
imaginário do público, fazendo a alegria de muita gente no
cinema. Agora, se você não é fã
desse tipo de filme e quer algo
com uma pegada mais realista, eu sugiro o filme nacional
Real – O Plano Por Trás da
História, que narra os fatos
acontecidos em 1993, quando
uma força-tarefa do governo
recebe a missão de criar um
novo plano econômico e salvar a economia do Brasil. Um
filme interessante, didático e
que não pode passar despercebido do grande público nos
cinemas. Boa Sessão!
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Caminho perigoso
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Mais uma vez os noticiários
internacionais mostram imagens que chocam o mundo com
o atentado terrorista em Manchester, na Inglaterra, que até o
momento resultou na morte de
22 pessoas e 59 feridos durante um show da artista Ariana
Grande. A cada ano que passa
fica nítido que o mundo segue
por um caminho perigoso em
que o radicalismo e extremismo por diferentes causas ou
motivos cerceiam a liberdade,
o diálogo e o respeito à vida.
O atentado em Manchester
se junta a uma extensa e triste
lista que resultou na morte de
diversas pessoas, que incluem
os ataques na França em 2015,
a explosão do metrô de Londres em 2005 e de trens em Madrid em 2004, carros-bomba e
ataques de morteiros no subúrbio de Bagdá em 2006 e o ataque ao World Trade Center em
2001, apenas para citar alguns

que aconteceram neste século.
Essas manchas na história da
humanidade são cada vez mais
constantes e precisamos encontrar formas de evitá-las.
Os avanços nos meios de
comunicação, especialmente
as redes sociais, permitiram
uma enorme facilidade de contato entre grupos com linhas
ideológicas, crenças, interesses, preconceitos e ideias semelhantes. O que deveria ser
um espaço para o debate democrático e construtivo para
unir a sociedade global tem
sido utilizado com frequência
para promover a divisão e o
ódio, muitas vezes se valendo
de informações falsas e maniqueístas.
Não existe absolutamente
nada de errado em defender
uma causa, desde que estejamos abertos ao conflito de opiniões, que irá agregar conhecimento e nos fazer evoluir.

Porém quando convivemos
exclusivamente com pessoas
com a mesma linha de raciocínio, menos realizamos a
necessária autocrítica e gradualmente a razão deixa-se
dominar pela emoção. Isso
nos cega para fatores básicos que precisamos exercitar
diariamente, como respeito
ao próximo, a aceitação de
valores diferentes e a construção de um ambiente que
estimule o debate propositivo em prol da melhoria da
sociedade.
Vivemos em um mundo eclético, com diversas
religiões, culturas, escolhas
sexuais e classes sociais. A
convivência harmoniosa jamais será conquistada com
a imposição violenta de valores, mas com o cuidado

de valorizar e crescer com a
pluralidade de opiniões.
Dessa forma, combater
o extremismo e o radicalismo não deve acontecer
por métodos tão violentos e
agressivos quanto os que são
praticados por esses grupos, que apenas estimulam
o ódio e tiram credibilidade
daquilo que buscam defender. Essa é uma batalha que
só iremos superar por meio
da união, tolerância, respeito à liberdade de escolha,
disseminação de conhecimento, diálogo civilizado
com aqueles que não partilham dos mesmos ideais ou
conceitos e, especialmente,
com a valorização da vida,
algo que infelizmente parece se tornar cada vez menos
relevante.

*Marcello Richa é presidente do Instituto
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)
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vidualevidual@hotmail.com
vidualevidual@hotmail.com

Uma das
damas mais
elegantes de
nossa sociedade,

Claudete
Cecconi
Manzotti,

filha de família
tradicional de
Nova Esperança
é o destaque
da semana da
coluna social.
Claudete é
esposa do
empresário
Alcides Manzotti,
diretor da Casa
das Ferragens.

O Deputado Estadual Anibelli Neto participou de encontro
com amigos de Atalaia e Uniflor. Peemedebistas de verdade:
vereadora Irene (Uniflor), ex-prefeito de Atalaia, Nilson
Martins e os vereadores atalaienses Toninho Amaral e Carreira.

Dra. Emilia e dr. Juarez, ao lado do neto Daniel, filho de Jéssica e
Rafael, no colo do amigo da família, Alex Fernandes França.

Nos dias 20 e 21 de maio o atleta João Pedro Vaz, do Centro
de Treinando Aisha Ninja de Nova Esperança, juntamente com seu
professor Everton Ninja, estiveram em Curitiba participando do
Curitiba Fall Internacional Open IBJJF Jiu Jitsu Championship 2017.
Na ocasião o atleta obteve a medalha de bronze na categoria juvenil
com Kimono e prata no NO.GI. O mesmo agradece o apoio de todos.

*

* PROIBIDO
A VENDA A
MENORES DE 18
ANOS. SE BEBER
NÃO DIRIJA
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54,00

29.572.737,17
51,30

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)
28.016.277,32

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
48,60

Notas Explicativas

Notas Explicativas
Notas Explicativas
30/04/2017
Valores

-

Documento gerado em 24/05/2017 15:23:08

Documento gerado em 24/05/2017 15:23:08
-

% DCL (l)

58,10

31.129.197,02

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

-

33.493.090,76

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

Limite (k) = (a)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)

-

-

Redutor Residual (j) = (i-a)

57.646.661,14

-

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

Valores Percentuais

% DCL (i)

% sobre a RCL Ajustada

-

0,00

Limite (h) = (e)

(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)

-

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

Redutor Residual (g) = (f-a)

57.646.661,14

-

-

% DCL (f)

Valor

-

2.337.873,49

Limite (e) = (b-d)

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

-

200.911,64

Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)

31.155.217,27

-

Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração

% Excedente (c) = (b-a)

0,00

-

Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração

% DCL (b)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

-

2.334.773,49

Limite Máximo (a)

3.100,00

200.911,64

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida

2.679.710,60

Página 1 de 12
Terceiro período seguinte

-

Exercício do terceiro período seguinte

0,00

Segundo período seguinte

2.337.873,49

28.676.418,31

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Notas Explicativas
Notas Explicativas

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL

Antecipações de Receita Orçamentária - ARO

RP Não-Processados

Depósitos

Insuficiência Financeira

Passivo Atuarial

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)

Precatórios Anteriores a 05/05/2000

-

-

3.614.645,52

40.148,31

123.394.857,28

0,00

0,00

513.090,59

535.562,79

0,00

0,00

3,75
69.161.582,18
62.245.423,97

7,26
66.414.207,82
59.772.787,03

-

0,00

0,00

0,00

0,00
-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Notas Explicativas

0,00

-

Até o 3º Quadrimestre

Notas Explicativas

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

13,31

14,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Notas Explicativas

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)

129.636,72
2.162.638,91

2.761.130,53

57.634.651,82

55.345.110,49

8.141.028,30
1.749.643,69
42.516,22

5.469.613,06

4.018.927,24

5.379.897,77

3.719.969,37

-

Até o 2º Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017

Notas Explicativas

Outros Valores Não Integrantes da DC

348.918,16
323.755,77

339.738,51
366.143,14

0,00

672.673,93

705.881,65

0,00

0,00

0,00

179.995,95

0,00

0,00

5.509.534,49

6.819.503,52

6.895.535,23

0,00

6.819.503,52

6.895.535,23

0,00

7.492.177,45

7.601.416,88

179.995,95

0,00

0,00

3.762.485,59

7.672.173,40

7.781.412,83

-

Até o 1º Quadrimestre

Cálculo da Dívida Consolidada Líquida

Notas Explicativas

% da DC sobre a RCL (I/RCL)

-

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Notas Explicativas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

Disponibilidade de Caixa Bruta

Disponibilidade de Caixa

DEDUÇÕES (II)

Outras Dívidas

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos

Demais Dívidas Contratuais

Com Instituição Não Financeira

Do FGTS

De Demais Contribuições Sociais

De Contribuições Previdenciárias

De Tributos

Parcelamento e Renegociação de Dívidas

Externos

Internos

Financiamentos

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios

Externos

Internos

Empréstimos

Dívida Contratual

Dívida Mobiliária

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

Dívida Consolidada

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

31.356.128,91

Exercício do segundo período seguinte

Despesa Executada com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida

Despesas Executadas - Últimos 12 Meses

Primeiro período seguinte

-

Exercício do primeiro período seguinte
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Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Nova Esperança - PR (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 75730994000109
Exercício: 2017
Período de referência: 1º quadrimestre

DESPESAS LIQUIDADAS (a) DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

Exercício em que Excedeu o Limite

-

% DTP (i)

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Quadrimestre em que Excedeu o Limite

-

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Nova Esperança - PR (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 75730994000109
Exercício: 2017
Período de referência: 1º quadrimestre

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida

Limite (h) = (a)

-

www.jornalnoroeste.com
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-

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Nova Esperança - PR (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 75730994000109
Exercício: 2017
Período de referência: 1º quadrimestre

-

-

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

-

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

-

Segundo Período Seguinte

Exercício do Segundo Período Seguinte

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

Redutor Residual (g) = (f-a)

Pessoal Inativo e Pensionistas

-

% DTP (f)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

Limite (e) = (b-d)

Primeiro Período Seguinte

Exercício do Primeiro Período Seguinte

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

% Excedente (c) = (b-a)

Pessoal Ativo

% DTP (b)

Despesa com Pessoal

Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Limite Máximo (a)

Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

No Quadrimestre/Semestre

Exercício de Descumprimento do Limite

Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Nova Esperança - PR (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 75730994000109
Exercício: 2017
Período de referência: 1º quadrimestre

JORNAL NOROESTE
GERAL - 13

Sexta-feira, 26 de maio de 2017

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Nova Esperança - PR (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 75730994000109
Exercício: 2017
Período de referência: 1º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno

30/04/2017

Valores

Notas Explicativas

-

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno

30/04/2017

Valores

Notas Explicativas

-

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas

30/04/2017

Valores
-

Página 3 de 12

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Nova Esperança - PR (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 75730994000109
Exercício: 2017
Período de referência: 1º quadrimestre
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Notas Explicativas
30/04/2017

Valores
-

Página 5 de 12

JORNAL NOROESTE

14 - GERAL

www.jornalnoroeste.com

-

Página 10 de 12

0,00

Página 8 de 12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Outras Garantias nos Termos da LRF

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito

Outras Garantias nos Termos da LRF

INTERNAS (VI)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito

Valores
30/04/2017
-

Notas Explicativas

Valor Realizado no Período

-

% Limite de Endividamento

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios
Operações de Crédito

VALOR REALIZADO

-

3º

Operações de Crédito

Até o Quadrimestre de Referência (a)

-

-

Mobiliária

0,00

0,00

Contratual

-76.031,71

6.819.503,52

Interna

-76.031,71

6.819.503,52

Interna

-

2º

2002 - Quadrimestre

No Quadrimestre de Referência

-

1º

Externa

-

Redutor

-76.031,71

6.819.503,52

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

0,00

0,00

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

0,00

0,00

Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

0,00

0,00

Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001

0,00

0,00

0,00

0,00

Empréstimos

0,00

0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

0,00

0,00

Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços

0,00

0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

0,00

Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001

0,00

0,00

-76.031,71

6.819.503,52

-

% da DCL sobre a
RCL

Tabela 2.2 Trajetória de
Ajuste da Dívida
Consolidada
Líquida em cada
Exercício
Financeiro

DCL

Excedente

Externa

Trajetória de
Ajuste da Dívida
Consolidada
Líquida em cada
Exercício
Financeiro

2001 - 3º Quadrimestre

% Limite de Endividamento

Empréstimos

TOTAL (I)

0,00
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Apuração do Cumprimento dos Limites
VALOR

% SOBRE A RCL

-

Receita Corrente Líquida - RCL

57.646.661,14

Operações Vedadas (II)

0,00

0,00

Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (III) = (Ia + II)

6.819.503,52

11,83

Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas

9.221.544,29

16,00

Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)

8.299.389,86

14,40

0,00

0,00

4.034.425,63

7,00

Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Orçamentária

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios
Valor Realizado no Período
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada

VALOR REALIZADO
No Quadrimestre de Referência

Até o Quadrimestre de Referência (a)

-

-

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada

-33.207,72

672.673,93

-33.207,72

672.673,93

Tributos
Contribuições Previdenciárias
FGTS
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas

-

30/04/2017

Valores

Parcelamentos de Dívidas

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios
Valores

Notas Explicativas

30/04/2017

Notas Explicativas

-

Notas Explicativas

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Valor Até o Quadrimestre

Receita Corrente Líquida

Valor Até o Quadrimestre

Receita Corrente Líquida

-

Receita Corrente Líquida

57.646.661,14

Receita Corrente Líquida Ajustada

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Documento gerado em 24/05/2017 15:23:08 Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Nova Esperança - PR (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 75730994000109
Exercício: 2017
Período de referência: 1º quadrimestre
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Valor Realizado no Período

Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal

VALOR

% SOBRE A RCL AJUSTADA

-

-

Despesa Total com Pessoal - DTP

33.493.090,76

58,10

Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>

31.129.197,02

54,00

Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>

29.572.737,16

51,30

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Comparativo do Saldo da Dívida
Dívida Consolidada

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017

Dívida Consolidada

Até o 1º Quadrimestre

Até o 2º Quadrimestre

Até o 3º Quadrimestre

-

-

-

Dívida Consolidada Líquida

2.162.638,91

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Notas Explicativas

69.161.582,18

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Comparativo do Saldo de Garantia
Garantias de Valores

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017
Até o 1º Quadrimestre

Garantias de Valores

Até o 2º Quadrimestre

Até o 3º Quadrimestre

-

-

-

Total das Garantias Concedidas

0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

12.682.265,45

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Valor Realizado no Período

Operações de Crédito

VALOR

Operações de Crédito

% SOBRE A RCL

-

Operações de Crédito Internas e Externas

6.819.503,52

Operações de Crédito por Antecipação da Receita

11,83

0,00

0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas

9.223.465,78

16,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita

4.035.266,28

7,00
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Notas Explicativas

Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa

Notas Explicativas

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Nova Esperança - PR (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 75730994000109
Exercício: 2017
Período de referência: 1º quadrimestre

Apuração do Cumprimento dos Limites
Apuração do Cumprimento dos Limites

Restos a Pagar

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS DO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)
EXERCÍCIO

Restos a Pagar

-

-

Valor Total

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Notas Explicativas
Notas Explicativas
Notas Explicativas

Valores
30/04/2017
-

Documento gerado em 24/05/2017 15:23:08

2º

0,00

0,00
-

-

0,00
-

0,00

Contragarantias Recebidas

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)

-

10.988.594,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)

Contragarantias Recebidas

0,00

11.414.038,91

12.682.265,45

0,00

12.209.549,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL

0,00

-

0,00

0,00
0,00

57.646.661,14
55.497.953,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)

EXTERNAS (V)

0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF

Outras Garantias nos Termos da LRF

Aval ou Fiança em Operações de Crédito

EXTERNAS (I)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito

-

0,00
Garantias Concedidas

Garantias Concedidas

INTERNAS (II)

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017

0,00
-

-

Até o 1º Quadrimestre

Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Nova Esperança - PR (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 75730994000109
Exercício: 2017
Período de referência: 1º quadrimestre

-

-

3º

2016 - Quadrimestre

2º

-

1º
% Limite de Endividamento

-

3º

2015 - Quadrimestre

2º

-

1º
% Limite de Endividamento

-

3º

2014 - Quadrimestre

2º

-

1º
% Limite de Endividamento

-

3º

2013 - Quadrimestre

2º

-

1º
% Limite de Endividamento

-

3º

2012 - Quadrimestre

2º

-

1º
2011 - Quadrimestre

% Limite de Endividamento

-

3º
2º
1º

-

% Limite de Endividamento
3º

2010 - Quadrimestre

-

2º
1º

-

% Limite de Endividamento
3º

2009 - Quadrimestre

-

2º
1º

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida

-

% Limite de Endividamento
3º

2008 - Quadrimestre

-

2º
1º

-

% Limite de Endividamento
3º

2007 - Quadrimestre

-

2º
1º

-

% Limite de Endividamento
3º

2006 - Quadrimestre

-

2º
1º

-

% Limite de Endividamento
2005 - Quadrimestre

-

3º
2º
1º

-

% Limite de Endividamento

-

3º
2º

-

1º
% Limite de Endividamento
3º

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Notas Explicativas

-

2004 - Quadrimestre

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Nova Esperança - PR (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 75730994000109
Exercício: 2017
Período de referência: 1º quadrimestre

Notas Explicativas

1º

2003 - Quadrimestre
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-
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Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Nova Esperança - PR (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 75730994000109
Exercício: 2017
Período de referência: 1º quadrimestre
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-

% Limite de Endividamento

Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno

0,00

-

Notas Explicativas

-

30/04/2017

-

Valores

Notas Explicativas
Notas Explicativas

Até o 2º Quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

-

Até o 3º Quadrimestre

0,00

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Nova Esperança - PR (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 75730994000109
Exercício: 2017
Período de referência: 1º quadrimestre

0,00

Sexta-feira, 26 de maio de 2017
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ESCOLA MUNICIPAL
NICE BRAGA

ESCOLA MUNICIPAL
NICE BRAGA

Direção: Sônia M. Sanches Dias Matias
Vice-direção: Lucimeire de Freitas Tokumoto
Coordenação: Sandra Cristiane Stella
Professora: Sidinéia Ernegas Rodrigues

Direção: Sônia M. Sanches Dias Matias
Vice-direção: Lucimeire de Freitas Tokumoto
Coordenação: Neusa Bonadio
Professora: Sandra Cristiane Stella

JOGOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Os alunos do 5º ano B da Escola Municipal Nice Braga, sob
orientação da professora Sidinéia Ernegas Rodrigues, exploraram
e redigiram textos a partir de escolha do gênero textual.

O jogo é um recurso muito
utilizado na Sala de Educação
especial, alguns são montados
pelas próprias crianças, outros
jogos são mais elaborados. Independente do jogo, eles são
importantes ferramentas de
formação educacional para

FESTIVAL DE HUMOR
Na aula de
Educação Física
Um dia na escola estava tendo aula de Educação Física. O
professor que se chamava Marcelo estava falando sobre energia desperdiçada. Ele perguntou
para Clara:
- Clara, diga um exemplo de
energia desperdiçada.
Ela respondeu:
- Deixar a luz acesa sem motivo nenhum.
- Certo!
Depois ele perguntou para o
Joãozinho:
- Joãozinho, diga outro
exemplo de energia desperdiçada.
Ele respondeu:
- Contar uma história de arrepiar os cabelos para uma pessoa careca!!!
ALUNOS:
Ana Luiza, Anderson, Anthony, Breno, Caio, Caua, Eduardo, Gabrielly, Geanna,
Hellen, Heloisy, João Pedro, Julia, Kauã, Lucas, Maria Eduarda, Renato, Saulo,
Thalita, Thiago, Murilo, Raissa, Vitor, Mariana e Luana.

ALUNOS:
Adrian;
Djeimily;
João Victor;
Lara;
Lucas;
Maria Eduarda;
Mateus;
Samuel.

APOIO

JESUS CRISTO É O ÚNICO SALVADOR
Desde toda a eternidade, o
anseio do coração do Pai foi
ter um povo especial para si,
um povo de filhos, uma grande família para louvar e bendizer o Seu Nome santo, para
conviver com Ele, para ser
agradáveis a Ele.
Essa família deveria ter
começado com Adão, mas,
pelo pecado da desobediência, o primeiro homem viu-se
eliminado da comunhão com
Deus e tornou-se impossível
começar o povo escolhido e
abençoado segundo o anseio
do coração do Pai.
Mas Deus, em seu infinito
amor e misericórdia, enviou
ao mundo o seu Filho único,
Jesus Cristo, para que os que
Nele cressem, formassem esse
povo especial de filhos de
Deus.
Jesus Cristo foi o dom do
amor de Deus:

"Porque Deus tanto amou
o mundo que deu o seu Filho
Unigênito, para que todo o
que nele crer não pereça, mas
tenha a vida eterna.
Pois Deus enviou o seu
Filho ao mundo, não para
condenar o mundo, mas para
que este fosse salvo por meio
dele.” João 3:16-17
Irmão, Jesus Cristo é o
dom do Pai.
Deus enviou Jesus Cristo
ao mundo para mim e para
você.
Jesus Cristo veio para conceder a vida eterna a todos os
que acreditam Nele.
Ele veio para nos salvar,
não para nos condenar, para
perdoar os pecados dos corações arrependidos e assim
purificá-los.
Irmão, você já recebeu o
dom de Deus?
Você já compreendeu o
imenso amor do Pai contido

Maria Lúcia Zapata Lorite | Serva do Senhor
Autora do livro Tempo com meu Deus
No facebook: Visite a página TEMPO COM MEU DEUS

nesse dom?
Você já percebeu que não
é possível permanecer diante
de Deus sem uma mudança
radical de vida?
Você sabe que essa mudança de vida começa com
o arrependimento de nossos
pecados e com o desejo sincero de viver uma vida santa
diante de Deus?
Você já se arrependeu,
meu irmão?
Você já disse isso a Jesus?
Você já sentiu o anseio de
ser salvo por Jesus Cristo?
Você já disse a Ele que
acredita Nele e em tudo o que
diz a sua Palavra?
Quando quero ter um
relacionamento sério com
alguém a quem eu amo, eu
começo falando sinceramente dos meus sentimentos, do
meu desejo de uma vida inteira de amizade e comunhão
com ele.

e desenvolvidas, como: noção espacial, desenvolvimento
cognitivo, visual, social, coordenação motora, raciocínio
lógico, criatividade, imaginação, percepção, paciência. O
jogo estimula a aprendizagem
de forma prazerosa.

Alunos em aulas ministradas tendo como recurso o jogo:
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a criança. Os jogos cumprem
um papel fundamental no seu
processo de desenvolvimento cognitivo e social, funcionando de maneira eficaz na
sua aprendizagem. A partir
da construção do jogo várias
habilidades são trabalhadas

Acontece o mesmo quando creio em Jesus Cristo!
Do meu coração e dos
meus lábios brota a perfeita
confissão de fé!
"A palavra está perto de
você; está em sua boca e em
seu coração, isto é, a palavra
da fé que estamos proclamando:
Se você confessar com a
sua boca que Jesus é Senhor e
crer em seu coração que Deus
o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Pois com o coração se crê
para justiça, e com a boca se
confessa para salvação.” Romanos 10:8-10
Então eu começo a conviver com Jesus Cristo e a fazer
parte da especial família de
Deus. Aleluia!

