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DESDE MAIO DE 1995

Torneio 1º de maio
Em comemoração ao Dia do 
Trabalhador, foram realizadas 
no Estádio Municipal Francis-
co Zellerhoff Filho em Nova 
Esperança, diversas atividades 
esportivas com o intuito de con-
fraternizar as famílias e celebrar 
a data. O nível de excelência cha-
mou a atenção de todos os que 
passaram pelo “campão”. Muito 
bem organizado e com total se-
gurança, o evento foi repaginado 
face às mudanças sociais. Os jo-
gos de futebol com 11 atletas de-
ram lugar ao futebol suíço, joga-
do por 08 atletas. Como poucos 
times do futebol varzeano sobre-
viveram ao tempo, o futebol suí-
ço vem ganhando cada vez mais 
adeptos. A equipe da MRG foi 
campeã do certame. 
  Outra ideia bacana foi ter opor-
tunizado aos comerciantes insta-
larem suas barracas no interior 
do estádio. Bom para as famílias 
que ali passaram; ótimo para os 
ambulantes que conseguiram 
gerar renda com o grande movi-
mento do local. A arquibancada 
coberta foi um show à parte. Pa-

rabéns a todos os envolvidos em 
prol do esporte e da integração 
entre as famílias!

Nova Esperança – 133 novas 
moradias
A Cohapar, a Prefeitura de Nova 
Esperança, o Governo do Para-
ná e o Governo Federal por in-
termédio da Caixa Econômica 
Federal promovem nesta sexta-
-feira (4) o evento de assinatura 
de contratos para a construção 
de 133 novas moradias , moda-
lidade FGTS, no município. O 
diretor-presidente da Cohapar, 
Nelson Cordeiro Justus  estará 
presente no solene ato. Será as 
09h00min. no Lions Clube. Uma 
ótima notícia para quem sonha 
com a casa própria.

Alto Paraná em festa
Alto Paraná está em festa. O 
município comemora seu 64º 
aniversário de emancipação 
político-administrativa. Shows, 
parque de diversões, praça de 
alimentação e outras atividades 
vão movimentar o município 
entre os dias 03 a 06 de maio. 

“Vós, que sofreis, porque amais, amai ainda mais. Morrer de 
amor é viver dele” - Victor Hugo (1802-1885) 

***

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

O local da festa será a Praça Rui 
Barbosa, ponto mais central da 
cidade. 
Ontem aconteceu, no Ponto Alto 
Eventos,   o XVI Encontro de 
Agricultores com o tema “Con-
servação de Solo e Água: uma 
necessidade para garantir um 
futuro sustentável”, com várias 
palestras e orientações aos agri-
cultores locais. 
À noite teve  o show gospel com 
o grupo na Pegada da Unção. Já 
na sexta-feira (04) a atração será 
a banda Cowboys do Asfalto. No 
sábado (05) acontecerá o show 
com a dupla sertaneja João Lucas 
e Walter Filho além da presença 
do cantor Kauan Luccio. No do-
mingo (06) data do encerramen-
to da festa será servido o delicio-
so prato típico da cidade: cupim 
noroeste. Mais tarde a animação 
será com a dupla João Alison e 
Adriano. Os shows acontecem à 
noite e os organizadores esperam 
presença maciça do público. 

Um pouco da história...
As primeiras movimentações 
com intenção de colonização 
ocorridas na região de Alto Pa-
raná, tiveram início em agosto de 
1949, neste período a imobiliária 
Ypiranga, de Boralli & Held, ad-
quiriu da Companhia de Terras 
Norte do Paraná a quantia de 
cento e cinquenta mil alqueires 
de terras,] traçando o perfil da 
futura cidade.

Alto Paraná foi um marco de ci-
vilização, pois em pouco tempo 
emancipou-se politicamente de 
Nova Esperança, o que se deu em 
19 de agosto de 1953, através da 
Lei Estadual nº 1.190, cuja insta-
lação ocorreu em 5 de maio de 
1954. Sua denominação foi dada 
pela Imobiliária Ypiranga, de Bo-
ralli & Held, que fundou o mu-
nicípio. Alto é a designação da 
posição geográfica do município 
em relação ao Estado e Paraná da 
língua Tupi "Para-nã"...: rio gran-
de como o mar.
O primeiro prefeito municipal 
eleito foi o sr. Agostinho A. Stefa-
nello, e compunham a legislatura 
instalada em 1955 os seguintes 
vereadores. Agenor Nocetti, Re-
ginaldo Mafra, Augusto Pereira 
Ayres, José Leonardo Freiberger, 
José dos Santos, Eugenio Mazon, 
Valdevino Tavares, Vitor Fontana 
e Domingos Beraldi. Alto Paraná 
abriga a sede da comarca, da qual 
fazem parte os municípios de São 
João do Caiuá e Santo Antonio 
do Caiuá. Possui 2 distritos, Ma-
ristela (criado pela Lei nº 37 de 
14 de dezembro de 1956) e Santa 
Maria (criado pela Lei Nº 77 de 3 
de abril de 1958).

Notas com Lula
Um vídeo viralizou na internet 
mostrando um homem carim-
bando notas de dinheiro com a 
cara do Lula e a expressão: Lula 
Livre.  Independentemente de 

quem seja o personagem, ainda 
mais se tratando de um preso 
condenado, trata-se de um ab-
surdo e vandalismo total man-
char uma nota. Sugestão: mesmo 
o dinheiro mantendo intacto 
seu valor, como protesto, o me-
lhor a se fazer é recusar a nota. 
A menos que seja dinheiro dado, 
coisa difícil de acontecer! Nas 
relações comerciais, o melhor é 
não aceitar, preferindo dinheiro 
sem manchas (literalmente ou de 
origem ilícita).

Viapar informa
O trânsito na BR 376  - entre os 
quilômetros 107,5 e  111, 5  -  será  
desviado para a marginal recém 
construída, do lado direito no 
perímetro urbano de Paranavaí.
O desvio se deve às obras de du-
plicação da rodovia (incluindo 
a construção de três viadutos) 
e deve assim permanecer num 
prazo estimado de seis meses. 
Recado dado!

Maio Amarelo
Com o lema "Nós somos o trân-
sito", foi lançada esta semana 
em Brasília, a quinta edição do 
Maio Amarelo, campanha in-
ternacional que chama atenção 
da sociedade para o alto índice 
de mortos e feridos no trânsito. 
Segundo dados da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
os acidentes rodoviários matam 
1,25 milhão de pessoas por ano, 
em todo o mundo, e são a prin-
cipal causa de morte de pessoas 
com idade entre 15 e 29 anos. 
Do total de mortes, 90% ocor-
rem nas estradas de países de 
baixa e média renda, que detêm 
apenas a metade da frota de veí-
culos do mundo. No Brasil, de 
acordo com o DataSUS, mais de 
37,3 mil pessoas morrem todos 
os anos no trânsito das cidades 
e rodovias do país. "É como se 
um avião de médio porte caísse 
todos os dias com 93 passagei-
ros a bordo. É o que representa o 
número de vidas que perdemos 
no trânsito em nosso país [todos 
os dias]", afirmou o ministro das 
Cidades, Alexandre Baldy. As in-
formações são da Agência Brasil. 

Troca de 
figurinhas da Copa

“Perder tempo em aprender coisas que não interessam, 
priva-nos de descobrir coisas interessantes”.

Carlos Drummond de Andrade (1902 – 1987), poeta, 
contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais 

influente poeta brasileiro do século XX

***

Num mundo tão rápido e 
digital algumas tradições sim-
ples chegam a surpreender. 
Por exemplo, em ano de Copa 
do Mundo: o álbum de figu-
rinhas.

A cada quatro anos os tor-
cedores vão às bancas de jor-
nal e revista atrás do álbum e 

dos pacotes com os craques 
que disputarão a Copa.

Dos avós para os pais, de 
pais para filhos, colecionar 
álbum é definitivamente uma 
tradição em muitas famílias.

A Panini responsável pela 
produção do álbum oficial 
Copa do Mundo Fifa 2018, 

disponibiliza até modelo em 
capa dura para os coleciona-
dores. Óbvio que o preço é di-
ferenciado.

Para completar o álbum 
são necessárias 682 figurinhas. 
Cada pacotinho contém 5 cro-
mos e custa R$ 2,00. Portanto 
um investimento mínimo de 
R$ 272,80, se a pessoa tiver 
muita sorte e não tirar repeti-
das.

Como é quase impossível 
não ter figurinhas repetidas 
surgem os pontos de encon-
tro para trocas. Em Nova Es-
perança aos sábados, algumas 
pessoas se reúnem na Praça da 
Igreja Matriz. Outro local é o 
Ginásio de Esportes Capelão, 
de segunda à sexta-feira, às 
17 horas. Já em Maringá uns 
dos pontos é o Mercadão Mu-

nicipal e até alguns barzinhos 
liberam o moderno escambo 
de cromos. Além é claro das 
redes sociais.

Interessante é observar a 
reação das pessoas. Algumas 
contam moedas para comprar 
figurinhas e, depois colá-las 
uma a uma. A expectativa de 
ver as páginas completas se 
mistura com a esperança de 
que o ritual demore a acabar.

Embora o digital cresça a 
cada ano, o sensitivo, folhear 
às páginas do álbum, preen-
cher os espaços que ainda 
faltam despertam interesse 
nas pessoas. Alguns pais que 
acompanham os filhos nos 
pontos de troca chegam a afir-
mar que as crianças gostam 
e interagem com as outras. 
“Essa saída acaba nos unin-

do, pois consigo tirar eles da 
frente do computador, tablet 
e celular”. 

Às vezes tenho a impres-
são que estamos sufocados 
pelo digital. Mensagens para 
responder, muita informação, 
notícias falsas (fake news) e 
tudo muito instantâneo nos 
acelera para um mundo sem 
sentido. Não paramos para di-
zer “bom dia” às pessoas que 
passam por nós na rua. Cos-
tume mantido até hoje pelos 
mais antigos. Infelizmente 

pessoas são números, estáti-
cas e a popularidade se mede 
pelas curtidas no Facebook ou 
seguidores no Instagram. 

O mais interessante foi a 
opinião que ouvi essa sema-
na, quando a pessoa disse que 
estava fazendo o álbum para 
estabelecer mais relações in-
terpessoais. Isso comprova 
que o digital afastou quem 
está perto e aproximou os que 
estão longe, porém as pessoas 
precisam conversar, sorrir e 
até mesmo trocar figurinhas.

Governo abre licitação 
para duplicar a PR-323

O Governo do Estado vai investir R$ 100 milhões na 
duplicação de 21 quilômetros da rodovia, incluindo 

também a construção de um viaduto e duas trincheiras

A governadora Cida 
Borghetti anunciou 
na quarta-feira (02) 

a abertura do edital de lici-
tação para a primeira etapa 
de duplicação da PR-323, no 
trecho entre Paiçandu e Dou-
tor Camargo, no Noroeste do 
Estado. O Governo do Estado 
vai investir R$ 100 milhões 

na duplicação de 21 quilô-
metros da rodovia, incluindo 
também a construção de um 
viaduto e duas trincheiras. O 
edital está sendo publicado 
no Diário Oficial do Execu-
tivo.

Esta é a primeira de três 
etapas de duplicação da ro-
dovia. Ao final de cada fase, 

será lançado o edital do tre-
cho seguinte. “É uma satisfa-
ção anunciar a duplicação de 
uma das principais rodovias 
do Paraná. A obra na PR-323 
trará mais segurança para a 
população que transita pela 
estrada e vai agilizar o escoa-
mento da produção da região 
Noroeste, uma das regiões 

mais importantes do Paraná”, 
afirmou a governadora.

O Governo do Estado vai 
investir, ainda neste ano, R$ 
241,7 milhões na melhoria de 
216 quilômetros da estrada. 
Serão destinados R$ 230,8 
milhões para obras e mais R$ 
10,9 milhões para projetos e 
estudos.

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

“É uma satisfação anunciar a duplicação de uma das principais 
rodovias do Paraná”, afirmou a governadora Cida Borghetti 
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Opinião do Blog
Lula e a Lei de Execução 

Penal, artigo 41;
A  Lei de Execução Penal, 

sancionada em 11 de julho de 
1984, pelo então presidente João 
Batista Figueiredo, é uma Lei 
que trata dos direitos do reedu-
cando (condenado e internado) 
nas penitenciárias brasileiras e 
da sua reintegração à sociedade. 
Desde a prisão do ex presidente  
Lula tem havido uma série de  
indignação  por parte da socie-
dade sobre  a conduta da Juíza 
Carolina Moura Lebbos, da 
Vara de Execuções Penais, em 
Curitiba, que vem sistematica-
mente proibindo as visitas ao ex 
presidente. O assunto tornou-se 
mais discutível  e com ampla re-
percussão no país e no mundo, 
quando Senadores da Repúbli-
ca, Governadores de Estados, 
o Argentino  Adolfo Pérez Es-
quivel, Prêmio Nobel da Paz 
de 1980 e amigo particular de 
Lula, médicos do paciente, etc., 
tiveram as suas visitas cercea-
das pela referida Juíza. O titular 
desta coluna foi procurar ler e 
compreender o teor dessa Lei  
para melhor informar os seus 
leitores. Eis o que diz essa Lei, 
artigo 41: Constituem direitos 
do preso: 

• alimentação suficiente e 
vestuário;

• atribuição de trabalho e 
sua remuneração;

• Previdência Social;
• constituição de pecúlio;
• proporcionalidade na dis-

tribuição do tempo para o  tra-
balho, o descanso e a recreação;

• exercício das atividades 
profissionais, intelectuais, artís-
ticas e desportivas anteriores, 
desde que compatíveis com a 
execução da pena;

• assistência material à saú-
de, jurídica,educacional, social 
e religiosa;

• proteção contra qualquer 
forma de sensacionalismo;

• entrevista pessoal e reser-
vada com o advogado;

• visita do cônjuge, da com-
panheira, de parentes e amigos 
em dias determinados;

• chamamento nominal;
• igualdade de tratamento, 

salvo quanto às exigências da in-
dividualização da pena;

• audiência espe-
cial com o diretor do 
estabelecimento;representação e 
petição a qualquer autoridade, 
em defesa de direito;

• contato com o mundo exte-
rior por meio de correspondên-
cia escrita, da leitura e de outros 
meios de informação que não 
comprometam a moral e os bons 
costumes;

• atestado de pena a cumprir, 
emitido anualmente, sob pena 
de responsabilidade da autori-
dade judiciária competente; 

Parágrafo único: os direitos 
previstos nos incisos V, X e XV  
(correspondentes as bolinhas 
pretas 5, 10 e 15 ) desse arti-
go, poderão ser suspensos ou 
restringidos mediante ato mo-
tivado do diretor do estabeleci-
mento. Pelo exposto, fico com o 
Senador Roberto Requião( que 
também teve a sua visita proi-
bida pela Juíza ), quando ele diz 
que não adianta somente ler as 
apostilas e passar num concurso 
público, mas há a necessidade de  
compreender o relacionamento  
humano, sua intelectualidade, 
conhecer as instituições e respei-
tar as individualidades. Por ser 
um preso político e importante 
para a mídia e parte do Judiciá-
rio, Lula continuará com a sua 
vida cerceada, mesmo dentro da 
prisão, por ser o maior líder do 
Brasil da era moderna.

Acampamento pacífico é ví-
tima de atentado

O que aconteceu em Curitiba 
com as pessoas acampadas e que 
pacificamente estão defendendo 
as suas ideias, ou seja, entendem 
que o ex presidente Lula não de-
veria estar preso, até porque re-
nomados juristas e até ministros 
do STF também compartilham  
com essa mesma ideia, deixou 
perplexa a sociedade,  ao serem 
baleadas por um desconhecido, 
ocasionando vários feridos, in-
clusive com gravidade. O assun-
to teve uma grande repercussão 
mundial e novamente  a questão 
da polarização política voltou 
a ser questionada. Eu vejo esse 
tipo de  ação  foi praticada por 
um opositor e que não gosta do 
Lula, descarregando a sua ira 
naqueles que o defendem. Não 
deixa de ser uma escalada de 
violência que há anos assola o 
país, principalmente  sobre as 
pessoas menos favorecidas pela 
sorte. Só que no acampamento, 
existe muitas pessoas de bem, 
universitários, professores, polí-
ticos, etc., que foram levar a sua 
solidariedade àquele que foi o 
melhor presidente para o Brasil. 
Mas é justamente aí é que mora a  
ira do adversário político de não 
entender o por que dessa mani-
festação nacional e internacional  
a favor de  Lula. Mas como o ati-
rador recebe veladamente apoio 
daqueles que são contra o ex 
presidente, alinhados num mes-
mo pensamento, o assunto passa 
a ser banalizado, fazem piadas, 
dão de ombro, etc.  Como se vê, 
os tiros não saíram do nada, por 
acaso, mas sim, foram produzi-
dos.

Coisas do Cotidiano
• Que jogão de bola entre 

Real Madrid (2) e Bayern de 
Munique (2). É o tipo de jogo 
que valia a pena ser assistido 
pelos técnicos retranqueiros; 
chances de gol a todo o momen-
to. Assisti também Corinthians 
1 x Independente, da Argenti-
na 2. Mesmo capenga, o futebol 
argentino será sempre o nosso 
eterno e difícil adversário; 

• Desde primeiro de Maio, 
circulam cédulas  de inúmeros 
valores pelo país com o carim-
bo de  "Lula Livre". Por ordem 
do Banco Central, essas cédulas 
devem ser recebidas e comercia-

ENTRELINHAS
***Família de Jessica Pini, Secretária de Saúde do Município, feliz da vida com a chegada do herdeiro. Parabéns Secretária 
e seu esposo!***Com o seu discurso em homenagem ao dia do trabalho, Temer simplesmente humilhou o trabalhador 
brasileiro e mais uma vez não falou a verdade. A taxa de desemprego está subindo, segundo o IBGE, passando de 11,8% 
para 13,1%. São 13,7 milhões de desempregados. O que você acha disso?***Que absurdo: O STF adiou a decisão  sobre 
a questão do foro privilegiado porque Gilmar Mendes não estava lá para votar.***Assim como o assunto auxílio-moradia 
também não foi votado porque o caso Lula era prioridade.***Frase de  uma moradora do edifício  abandonado em São 
Paulo e que pegou fogo e ruiu: "Ocupar prédio desocupado quando se mora na rua não é crime: crime é ganhar 
acima do teto e ainda receber auxílio moradia tendo casa própria para morar".***"Que bom estar aqui na capital 
da resistência (Curitiba) neste primeiro de maio,  participando com milhares de pessoas da luta dos trabalhadores 
e trabalhadoras que simbolizam a luta em defesa da liberdade, de Lula e da democracia"  (cantora Beth Carvalho).

lizadas  normalmente, sem qual-
quer alteração em seus valores.

• São Paulo - 70 prédios 
abandonados. Só se lembram 
da tragédia quando pega fogo 
(diz o blogueiro Sakamoto).  
Um desses prédios, 26 andares, 
abandonado,no centro da cida-
de,  sem manutenção, com os 
fossos dos elevadores usados 
como depósitos de lixos, ocu-
pado por moradores de ruas, 
pessoas sem teto,  pegou fogo, 
no dia primeiro de maio último 
e, uma hora depois, veio abaixo 
em chamas. A construção já ha-
via sido denunciada pela falta de 
manutenção,  precariedade e  hi-
giene de seus habitantes. Outras 
construções nessa mesma situa-
ção já foram denunciadas;

• Televisão e internet mos-
trando o Brasil e o mundo todo 
a solidariedade de apoio a Lula 
Livre. Que coisa bonita!

• Espaço - Cultura - Com 
mais de 60 anos de humorismo 
e irreverência, morreu sábado, 
dia 28 de abril último, aos 86 
anos,  um dos maiores humo-
ristas de todos os tempos: Agil-
do Ribeiro. carioca da gema,  
Juntamente com Chico Anísio 
e Silvino, formaram a nata do 
humorismo do rádio e televi-
são brasileira. Agildo apareceu 
bastante comandando um pro-
grama infantil com o ratinho 
Topo Gigio, personagem criado 
na Itália,  por volta de 1969. Úl-
timo trabalho de Agildo Ribei-
ro (1932-2018),  foi em 2016, 
no programa "Zorra Total", da 
Rede Globo -  Música - Banda 
50 tons de pretas -  Essa banda 
de mulheres negras nasceu na 
colônia alemã, Rio Grande do 
Sul, Vale do Sino.  "Preta, olha 
onde você chegou, Pois um dia 

acreditou, Que a vida ia sorrir 
pra  ti".....Formada por Dijeane 
Arruée, Graziela Prese,  Moni-
que Brito, publicou no dia 13 de 
Abril último seu primeiro clip. 
Cantando músicas, de Elizeth 
Cardoso, Clara Nunes, Caeta-
no Veloso, Beth Carvalho, Elza 
Soares, Lecy Brandão e tantos 
outros cantores famosos, além 
de muitas melodias da própria 
banda, a banda já é sucesso.  
Tudo começou com uma sim-
ples brincadeira entre elas, co-
meçaram a cantar e deu certo. 
Os olhares e os cabelos não ne-
gam o nome sugestivo da ban-
da. que um dia foram de cinco 
mulheres. O nome da banda 
é originário do filme "50 tons 
de cinzas".  Hoje somente três. 
Como elas costumam dizer, a 
banda cresceu e as negras terão 
que matar um leão por dia para 
se manter no top, pois o racismo 
nunca vai acabar.

Delegados da Polícia Fede-
ral pedem serenidade ao presi-
dente Temer

O presidente Michel Temer 
que atravessa um péssimo mo-
mento na sua administração, em 
seu partido, o MDB, onde não 
vem recebendo qualquer apoio 
para uma possível candidatura a 
reeleição, vem à Televisão e fala 
uma montoeira de bobagens, 
agredindo, a Polícia Federal, ou-
tros órgãos, achando inclusive 
que está havendo uma conspi-
ração para que ele deixe o cargo.  
No fundo, o presidente sabe de 
suas falcatruas, envolvendo a 
si, seus amigos e familiares, do 
dinheiro gasto dos brasileiros 
para se manter no poder, e as 
acusações que são muitas, não 
param de acontecer. O presi-

dente golpista pensou que era 
só derrubar a ex presidente 
Dilma e  pronto. Acontece que 
Temer está envolvido em tan-
tas falcatruas e a Polícia Federal 
está exercendo as suas funções. 
Temer que fala tanto em Estado 
Democrático sabe que justa-
mente no Estado Democrático 
todos são iguais perante a Lei, 
e em casos suspeitos, todos de-
vem ser investigados e indicia-
dos. Diante do que falamos, ele 
não está sendo perseguido, mas 
investigado em conseqüência 
das inúmeras acusações, cor-
rupções, falcatruas e mentiras  
contra ele. Pobre do meu país 
que tem um presidente tão ruim 
e que não governa. Aliás, Temer 
somente não está preso por cau-
sa do tal  foro privilegiado. 

Supremo Tribunal Federal 
(STF), é um órgão superior ou 
não?

O STF determinou que  uma 
parte do processo contra Lula 
deveria ser encaminhado à Jus-
tiça de São Paulo. Por ser um 
órgão superior, por que essa 
gritaria toda, inclusive do  Juiz 
Sérgio Moro, que está subordi-
nado ao STF? Afinal, o STF é ou 
não é um órgão superior? Será 
que a  Vara de Curitiba é mais 
importante ou superior ao STF?  
De onde vem todo esse poder 
da Vara de Curitiba? Da Cons-
tituição é que não é. É lógico, é 
claro. que o preso político Lula é 
muito importante para os juízes, 
procuradores e para a  própria 
história da Lava Jato. A cada 
dia que passa, eu mais entendo 
e compreendo a necessidade 
de prender e manter   Lula   na 
cadeia.  Lula é um troféu, uma 
relíquia!

Cavalgada e Show do 
Trabalhador agitam Uniflor 

Centenas de cavaleiros 
e amazonas partici-
param no domingo, 

29 de abril de uma cavalgada 
no município de Uniflor em 
homenagem ao primeiro de 
maio - Dia do Trabalhador.

O evento tradicional está 
na 19ª edição, com grande 
participação da população 
uniflorense e comitivas de 
Nova Esperança, Maringá, 
Atalaia, Paranacity, Cruzei-
ro do Sul, São Carlos do Ivaí 
dentre outras cidades.

A concentração da ca-
valgada aconteceu pela ma-
nhã, em frente a Praça Pedro 
Arnaut de Toledo, sentido 
Bairro Guarani, em seguida, 
as comitivas seguiram pelas 
estradas rurais, finalizando o 
percurso com o tradicional 
almoço no Bairro Guarani.

Já na segunda-feira, 30 de 
abril, a famosa dupla serta-
neja Gilberto e Gilmar que 
completa no dia 06 de junho, 
40 anos de sucesso, apresen-
tou durante a noite em Praça 
pública um grande show em 
homenagem ao trabalhador. 
Cantando músicas do início 
da carreira e também as mais 
recentes, o público animado 
cantou alguns sucessos entre 
as canções mais conhecidas 
dos sertanejos como: “Assino 

XIX Cavalgada levou a cidade comitivas de toda 
região. Show em praça pública com Gilberto e 

Gilmar marcou as comemorações ao trabalhador

Da Redação
contato@jornalnoroeste.com

com X”, “Música da saudade”, 
“Só mais uma vez”, “Nóis não 
vive sem muié”, “Quebrando 
tudo”, “Capa de revista” e “Luz 
do amanhecer”.

O prefeito Alan Petenaz-
zi juntamente com a família 
participou de todos os even-
tos e agradeceu a dedicação 
dos colaboradores da prefei-
tura, secretários municipais, 
vereadores e todos que con-
tribuíram para o sucesso da 
realização do evento.

“Agradeço a todos que 
colaboraram direta e indi-
retamente para a cavalgada 
do Trabalhador. Aproveito a 
oportunidade e parabenizo 
todos os cidadãos de nossa ci-
dade, visto que cada um, a seu 
modo, contribui para o cres-
cimento e desenvolvimento 
de Uniflor, se dedicando ao 
trabalho para que tenhamos 
uma cidade cada dia melhor”, 
finalizou o prefeito Alan Pete-
nazzi.

Prefeito Alan e 
família durante 
a XIX Cavalga-
da agradeceu 
a presença de 
comitivas vindas 
de toda região

Cavalgada e show do trabalhador levaram milhares de pessoas as ruas de Uniflor

Fotos: José Antônio Costa e Osvaldo Vidual
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Proposta por Anibelli, lei que 
prevê energia solar em habitações 

populares já está em vigor

Comunidade Santo Antônio do Bairro 
Bela Vista promove almoço comunitário

Os almoços na Comunidade Santo Antônio já viraram 
tradição e são sempre muito concorridos. Este ano será no 

domingo, 13 de maio, em comemoração ao Dia das Mães

A partir deste mês, to-
das as moradias po-
pulares financiadas 

pelo poder público no Paraná 
deverão contar com a insta-
lação de painéis solares para 
aquecimento de água. A me-
dida, prevista no projeto de lei 
34/2015, do deputado Anibel-
li Neto (MDB), foi aprovada 
pela Assembleia Legislativa e 
sancionada pela governadora 
do Estado no final de abril.

De acordo com a propos-
ta, fica obrigatório o uso de 
aquecimento solar em habi-
tações populares construídas 
com recursos públicos, sejam 
federais, estaduais ou munici-
pais, reduzindo o valor gasto 
com energia elétrica através 
da substituição dos chuveiros 
tradicionais por aquecedores 
solares.

Segundo o parlamentar, 
líder da bancada de oposição, 
a lei vai contribuir para me-
lhorar a qualidade de vida da 
população, evitar os apagões e 
reduzir o custo de vida.

A Comunidade Cató-
lica Santo Antônio 
do Bairro Bela Vista 

promoverá, no na próxima 
(domingo 13 de maio) um 
grandioso almoço e em se-
guida um show de prêmios.  
O evento, em comemoração 
ao Dia das Mães, é realizado 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Os almoços na Comunidade Santo Antônio – Bairro Bela Vista,  já viraram tradição e são sempre muito concorridos 

Alex Fernandes França

Com a chegada do frio e a queda da temperatura o 
risco de transmissão da meningite é maior e o número 
de casos da doença aumenta.

Maringá até o dia sete de abril deste ano de acordo 
com o jornal O Diário havia registro de 22 casos confir-
mados, nenhum óbito e cinco pacientes com suspeita 
da doença. Cianorte, no noroeste do Paraná, registrou 
quatro casos de meningite no primeiro trimestre de 
2018. Salas de aula de uma creche da cidade chegaram 
a ser isoladas após três alunos contraírem a doença. 

Com apenas seis dias de vida Allana Vitória Perei-
ra da Silva morreu vítima de meningite pneumocóci-
ca em Ponta Grossa nos Campo Gerais no dia doze de 
abril deste ano.

“Agora tô amenizando um pouco tudo, mas nos pri-
meiros dias foi muito difícil. Essa maldita doença veio 
e levou minha filha em pouco tempo. Não pude fazer 
nada para ajudar, entendeu? Foi uma dor horrível, uma 
dor que não passa, mas ameniza né, e assim a gente 
vai indo, né.” relatou a mãe, a dona de casa Claudinéia 
Silva de Freitas.

A meningite é um processo inflamatório das me-
ninges, membranas que envolvem o cérebro e a me-
dula espinhal. Pode ser causada por diversos agentes 
infecciosos, como bactérias, vírus, parasitas e fungos, 
ou também por processos não infecciosos. A menin-
gite bacteriana é mais comum no inverno e as virais, 
no verão.

O sintomas são: febre dor de cabeça, vômitos, náu-
seas, rigidez de nuca e/ou manchas vermelhas na pele, 
cansaço, apatia, sensibilidade à luz ou ao som, confusão 
mental. Nos casos de bebês com menos de um ano de 
idade e com a moleira ainda mole; o topo da cabeça 
pode ficar inchado, fazendo parecer que o bebê pos-
sui um galo devido a alguma pancada (abaulamento de 
fontanela).

A forma mais comum de contágio é pelo ar, a trans-
missão é de pessoa a pessoa através das vias respirató-
rias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta; 
mas certos agentes infecciosos como os anterovírus são 
transmitidos por meio das fezes. 

COMO SE PREVENIR:
• Lavar as mãos freqüentemente com água e sabão 

(ao chegar do trabalho, antes de preparar, servir ou co-
mer alimentos, depois de usar o banheiro, após auxiliar 
uma criança a utilizar o banheiro, após trocar fralda, 
após assoar o nariz, tossir ou espirrar);

• Ao tossir ou espirrar deve-se proteger o nariz e a 
boca com o braço; 

• Não secar as mãos em toalhas úmidas. Em local 
coletivo utilizar de preferência toalhas descartáveis;

• Manter o ambiente limpo, arejado e ventilado, dei-
xe que o ambiente receba luz solar;

• Lave os alimentos e desinfete as frutas e verduras;
• Limpe os reservatórios de água de abastecimento 

com solução clorada;
• Utilize filtro ou bebedouro para água potável;
• Desinfetar filtros e bebedouros regularmente com 

água clorada;
• Não compartilhe utensílios de uso individual 

como copos, talheres, escovas etc.

A vacinação é considerada a forma mais eficaz na 
prevenção da doença. O Sistema Único de Saúde (SUS) 
disponibiliza Meningo C, a Pnemo 10, a Pentavalente e 
BCG todas aplicadas no primeiro ano de vida com ex-
ceção da Meningo C que além do primeiro ano de vida 
também está sendo disponibilizada em adolescentes de 
10 a 19 anos.

Então vamos nos prevenir contra este mal, prevenir 
ainda é o melhor remédio.

Meningite: doença ingrata

com o objetivo de arrecadar 
fundos para a conclusão do 
Salão de Festas, que fica em 
anexo à nova igreja recente-
mente construída e que deu 

um ar todo especial à pacata 
comunidade. 

Os almoços na Comuni-
dade Santo Antônio já vira-
ram tradição e são sempre 
muito concorridos.  O ape-
titoso cardápio inclui: arroz 
temperado e branco, creme 
de milho, farofa, mandio-
ca, saladas variadas além 
de churrasco de boi e por-
co. O preço por pessoa é de 
R$25,00 sendo que as be-
bidas serão cobradas à par-
te. Logo na sequência, após 
o almoço, previsto para as 
13h30min. acontecerá  o tra-
dicional Show de Prêmios, 
cujas cartelas estão sendo 
comercializadas ao preço de 
R$15,00 com prêmios totali-
zando R$7.000,00 em dinhei-

ro. Crianças de até 08 anos 
de idade acompanhadas não 
pagam. Haverá sorteio de 
brindes para as mães. Segun-
do Denis Dias, um dos orga-
nizadores da promoção, “ano 
passado foram vendidos 900 
convites, muitos destes ad-
quiridos no local. Esperamos 
que mais esta edição da festa 
seja sucesso, como as ante-
riores. Em breve nosso salão 
estará concluído, oferecendo 
ainda mais comodidade a 
todos os que participam dos 
eventos do Bairro Bela Vista”, 
ressaltou. Informações (44) 
99966-4964.  

BELA VISTA – 
VISTA BELA
A nova igreja, construída 

pela Comunidade Santo An-
tonio do Bairro Bela Vista 
mudou o aspecto daquela lo-
calidade. O lugarejo, que por 
muitos anos foi conhecido 
por possuir uma competitiva 
equipe de futebol varzeano, 
seja nas categorias “terceiri-
nho”, aspirantes ou titulares 
era reduto certo aos domin-
gos à tarde para as amistosas 
(só no nome) partidas. 

 A “venda” da Bela Vista, 
tradicional mercearia em que 
de tudo se tem um pouco, 
construída em madeira de lei, 
pintada na cor azul, tradição 
de décadas no local, resiste ao 
tempo. É por ali que passam, 
via rodovia Júlio Zacharias, 
os moradores dos distritos 
de Ivaitinga e Barão de Lu-

cena, além, é claro, dos que 
habitam na região do Bairro 
Santa Terezinha. Ainda sobre 
a venda, foi fundada em 1954 
e em 10 de maio de 1977, os 
irmãos Bernardi assumiram 
a direção do estabelecimento 
comercial, ou seja, estão há 
mais de  40 anos atrás daque-
le balcão de peroba, madeira 
de lei abundante em tempos 
de outrora em nossas verde-
jantes matas.  Finalizada a 
construção da igreja sendo já   
frequentada pelos fiéis, falta 
apenas o Salão ser concluído. 
A comunidade já deu mos-
tras de que a união, longe de 
ser um mero jargão popular, 
faz de fato a força. E a Bela 
Vista? Cada vez mais fica 
com  sua vista bela!

“Nossa lei conecta o Para-
ná com a modernidade, com 
a proposta de produzir ener-
gia elétrica limpa, renovável 
e autossuficiente. Além disso, 
também contribui para a re-
dução da emissão de gases de 

efeito estufa e geração de em-
prego e renda”, explicou.

A definição do aquecedor 
solar a ser utilizado nas ins-
talações deve seguir as regras 
definidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técni-

cas – ABNT, com eficiência 
comprovada pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qua-
lidade e Tecnologia - Inmetro. 

Veja a lei completa no site 
jornalnoroeste.com

Assessoria de Imprensa

Segundo o 
parlamentar, líder 

da bancada de 
oposição, a lei vai 

contribuir para 
melhorar a qualidade 
de vida da população
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Após ação proposta pelo Ministério 
Público vereador tem bens bloqueados 

pela Justiça: Defesa contesta  
Sérgio Roberto Rizzato, de Alto Paraná, teve seus bens 
bloqueados pela Justiça. MP alega acúmulo de cargos. 
Procurada pela reportagem, a defesa do vereador diz 

que vai contestar. O processo está em fase inicialO vereador Sérgio Ro-
berto Rizzato, de 
Alto Paraná, teve 

seus bens bloqueados pela 
Justiça. O Ministério Público 
propositor da Ação apontou 
o acúmulo de cargos nas con-
dições de chefe de tributação 
e de vice-prefeito no período 
de 2001 a 2004. Além disso, 
segundo consta, a ação rela-
ta o fato de que ele também 
teria exercido mandato de 
vereador no município nos 
períodos de 1997/2000 e 
2009/2012, sendo que neste 
último período foi Presidente 
da Câmara de Vereadores no 
biênio 2009/2012, ao mesmo 
tempo em que atuava na tri-
butação do município, o que, 
segundo o MP, é ilegal.  A 
ação está em sua fase inicial 
e caminha para as etapas de 
instrução, oitiva de testemu-
nhas e juntada de provas do-
cumentais. 

De acordo com a repre-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

sentante do Ministério Pú-
blico, Drª Mariana Gomes 
Ribeiro, “com os referidos 
acúmulos, percebia ambas as 
remunerações, mesmo sen-
do vedado, totalizando um 
dano ao erário no valor de 
R$183.868,95’, explicou.

O Ministério Público 
acrescenta que além da acu-
mulação de cargo efetivo de 
Chefe de tributação e verea-
dor, o vereador ainda teve 
concedida função gratifica-
da, com acréscimo de 50% 
sobre o piso salarial de seu 
cargo eletivo, totalizando o 
dano de R$93.096,95 à Câma-
ra de vereadores. “Somados 
todos os danos causados ao 
erário, perfaz o montante de 
R$322.239,54 e com as devi-
das multas o montante supera 
o valor de R$600.000,00”, sa-
lientou a Promotora.

A Ação Civil Pública pug-
nou pela concessão de anteci-
pação de tutela para o fim de 
decretar a indisponibilidade 
de bens do vereador a fim de 
assegurar o futuro ressarci-
mento do dano e o pagamen-

Procurado pela reporta-
gem, o advogado de defesa 
do vereador, Dr. Sérgio Jú-
nior Rizzato, enviou a se-
guinte nota à nossa redação: 
“considerando o contido na 
ação civil pública é impor-
tante salientar que a decisão 
mostra-se teratológica e su-
perficial, ao ponto em que 
deixou de apreciar relevante 
prova material já incluída no 
procedimento, e que com a 
defesa do Vereador será de-
monstrada a improcedência 
da ação proposta pelo Minis-
tério Público.

Com efeito, o acúmulo de 
cargo é previsto, e, está au-
torizado pela norma Cons-
titucional, previsto em seu 
artigo 37, XVI, onde aponta 
a possibilidade de cumulação 
de cargos.O Vereador nunca 
exerceu qualquer cargo em 
Comissão junto ao Municí-
pio.

No caso em apreço o Ve-
reador exerceu junto à Pre-
feitura de Alto Paraná cargo 
Efetivo e Admitido por meio 
de Concurso Público Como 
Chefe de Tributação (De-
creto nº 034/1992), no qual 
inclusive o aludido vereador 
obteve a concessão de sua 
aposentadoria decorrente 
dos longos anos de trabalho 
desenvolvidos (mais de 38 
anos), os valores descritos 
na decisão e na ação propos-
ta referem-se a salários que 
foram recebidos ao longo 
dos anos pelo Vereador em 
decorrência do trabalho de-
senvolvido, e não como quer 
fazer parecer o Ministério 
Público não havendo assim 
qualquer prejuízo ao erário.

A gratificação recebida 
pelo vereador decorre ainda, 
em razão de atividades extras 
desenvolvidas, quais sejam, 
regularização de áreas para 

casa populares, que ao longo 
dos anos, todas as casas po-
pulares, sem exceção, exis-
tentes no Município de Alto 
Paraná tiveram a sua aprova-
ção diante da intervenção do 
Vereador, onde mais de 640 
famílias foram contempladas 
e beneficiadas em decorrên-
cia do trabalho extra desen-
volvido.

Ainda exerceu como 
atividade extra o acompa-
nhamento e organização de 
Iluminação Pública de Alto 
Paraná, também exerceu ati-
vidade extra com Declaração 
de Fisco Contábil, ICMS Eco-
lógico e ITR, sendo que a re-
muneração havida por meio 
de gratificação era paga para 
compensar as horas extras já 
que tais atividades decorriam 
de atividades além da jorna-
da normal de trabalho.      

Em caso idêntico ao do 
Vereador temos atualmente, 

e, inclusive, já houveram em 
outros mandatos o acúmulo 
de cargo de servidor público 
com o de vereador, onde na 
atualidade temos dois fun-
cionários públicos cumulan-
do com mandado de verea-
dor.

Toda a denuncia fora ar-
ticulada pela Ex-Prefeita Te-
rezinha Rozin Roncáglio do 
PT, que é adversária politica 
do vereador com o intuito de 
macular a sua imagem.

Ressalta-se ainda que es-
taremos pedindo prioridade 
de tramitação e celeridade na 
ação visto que encontra-se 
ainda em faze inicial, onde 
será apresentada a defesa do 
Vereador o mais breve possí-
vel, e, assim, sendo certo da 
absolvição do Vereador, visto 
que tratam-se de denúncias 
infundadas”, finalizou a defe-
sa do vereador Sérgio Rober-
to Rizzato.

Segundo apurado pelo Mi-
nistério Público no Inquérito 
Civil nº 0002.13.000023-1, 
Sérgio Roberto Rizzato teria 
exercido cumulativamente o 
cargo de Chefe de Tributação 
e o cargo eletivo de Vice-Pre-
feito do Município de Alto 
Paraná no período compreen-
dido entre os anos de 2001 a 
2004. Outrossim teria exer-
cido o mandato de Vereador 
no Município de Alto Paraná 
nos períodos de 1997/2000 
e 2009/2012, sendo que no 
mandato de 2009/2012 foi 
Presidente da Câmara no 
biênio de 2009 e 2010, com o 
recebimento de ambas as re-
munerações, muito embora 
existisse vedação regimen-
tar ao acúmulo de cargos. A 
unidade de auditoria do Mi-
nistério Público apurou que 
os valores despendidos pelo 
erário municipal para os pa-
gamentos indevidos ao re-
querido totalizam a quantia 
de R$322.239,54 (trezentos e 
vinte e dois mil, duzentos e 
trinta e nova reais e cinquen-

ta e quatro centavos), ainda 
sem atualização, sendo o va-
lor de R$229.143,39 (duzen-
tos e vinte e nove mil, cento 
e quarenta e três reais e trin-
ta e nove centavos) referente 
ao período de 2001 a 2004, 
quando exerceu cumulativa-
mente os cargos de Chefe de 
Tributação e de Vice-Prefeito, 
e o valor de R$93.096,15 (no-
venta e três mil, noventa e 
seis reais e quinze centavos) 
referente ao período de 2009 
a 2010, como Presidente da 
Câmara Municipal de Alto 
Paraná e Chefe de Tributa-
ção do município. O pedi-
do de indisponibilidade de 
bens foi deferido no valor 
de R$601.527,99 (seiscentos 
e um mil, quinhentos e vinte 
e sete reais e noventa e nove 
centavos), considerando ain-
da a incidência de multa civil 
no valor de 03 (três) vezes o 
acréscimo patrimonial, acaso 
julgado procedente o pedido 
de condenação nas sanções 
previstas na Lei de Improbi-
dade Administrativa.

Fórum da Comarca de Alto Paraná - A ação proposta pelo MP está em sua fase inicial e caminha 
para as etapas de instrução, oitiva de testemunhas e juntada de provas documentais

Alex Fernandes França

“O Vereador nunca exerceu qualquer cargo em 
Comissão junto ao Município”, diz advogado de defesa

O que diz o Ministério Público

to de multa civil de 03 vezes o 
valor do acréscimo patrimo-
nial.

Com base na Ação pro-
posta pelo Ministério Públi-
co, a Justiça deferiu o pedido 
de antecipação de tutela e 
decretou a indisponibilidade 
dos bens  do vereador Sérgio 
Roberto Rizzato no valor de 
R$601.527,99, para futuro 
ressarcimento ao erário, tal 
como consta na ACP movida 
pelo MP.  O Juízo determinou 
a notificação do  requerido 
para que uma vez, querendo, 
se manifeste ante à decisão 
judicial. A reportagem procu-
rou a magistrada que atua no 
caso, Drª Rita Lucimeire Ma-
chado Prestes, que não quis 
comentar acerca dos fatos, 
observado que suas manifes-
tações constam nos autos.

Realidades distintas

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

Em 2014 o Brasil começou 
a dar os sinais mais evidentes 
daquela que se tornaria a maior 
crise econômica de sua história. 
Desde então não temos muitas 
razões para comemorar o Dia do 
Trabalho, já que nesse período o 
país quebrou recordes de de-
semprego, com mais de 14 mi-
lhões de pessoas sem trabalho.

Houve uma pequena melho-
ra no último ano e, de acordo 
com dados do Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), nos três primeiros me-
ses de 2018 foram contabiliza-
dos aproximadamente 13,7 mi-
lhões de pessoas sem trabalho. 
O número assustador mostra a 
dificuldade de recuperação que 
o país enfrenta, uma vez que é 
inviável pensar em desenvolvi-
mento com desemprego.

Infelizmente esse é o ver-
dadeiro legado do interven-
cionismo e irresponsabilidade 

econômica da gestão petista, que 
deteriorou as contas fiscais e elimi-
nou a credibilidade do país junto 
ao mercado estrangeiro, atestado 
pelos seguidos rebaixamentos do 
Brasil pelas maiores agências de 
classificação de risco do mundo. 
O que restou foram crescentes dí-
vidas públicas, desemprego e fra-
casso na implantação de reformas 
legislativas necessárias para me-
lhorar o desempenho estrutural 
das finanças públicas.

Mesmo com o cenário desola-
dor que o Brasil vive, ainda é pos-
sível encontrar em alguns estados 
exemplos de como é possível su-
perar as adversidades e estimular 
o necessário crescimento econô-
mico. Nesse sentido o Paraná volta 
a se destacar por apresentar uma 
realidade distinta do país, com 
crescimento econômico, geração 
de emprego e reconhecimento in-
ternacional.

Apesar de termos apenas a sex-
ta maior população, desde 2011 o 
Paraná foi responsável por 10,8% 
do total de empregos formais gera-
dos no país, sendo o terceiro esta-
do que mais criou vagas, conforme 
aponta o Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (Ipardes). Tão importante 
quanto isso é perceber que essas 
vagas foram distribuídas em todo 
o nosso território, com aproxima-
damente 90% sendo no interior.

São diversas iniciativas que 
contribuíram para esse resulta-
do, como a criação da Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná 
(Adapar), que ajudou a abrir novos 
mercados para a carne paranaen-
se; a atenção ao salário mínimo 
regional, que é o maior do Brasil 
e beneficia cerca de 1,5 milhão de 
trabalhadores; captação de apro-
ximadamente R$ 42 bilhões de 
investimentos por meio do Paraná 

Competitivo, entre outros.
Responsabilidade fiscal, 

investimentos estruturais, pro-
gramas eficazes, atenção ao 
agronegócio e segurança jurí-
dica fizeram o Paraná seguir 
na contramão do resto do país, 
gerando empregos, mantendo 
sua capacidade de investimento 
e apresentando um crescimen-
to de 2,5% do Produto Interno 
Bruto (PIB) em 2017, mais que o 
dobro do Brasil. Ações que trou-
xeram retorno concreto para a 
população e reconhecimento de 
diferentes instituições.

De 2010 a 2017 o Paraná 
saltou da quinta para a segunda 
posição entre os estados mais 
competitivos do Brasil de acor-
do com a revista The Economist. 

Já a agência de classificação de 
risco Fitch, uma das três mais 
importantes do mundo no seg-
mento, manteve o rating nacio-
nal do Paraná em AA+ (bra), o 
que deixa o estado com a melhor 
nota entre as unidades avaliadas 
pela instituição no Brasil e ape-
nas um nível abaixo de AAA, 
nota máxima possível.

Apesar de ainda enfrentar-
mos os reflexos da crise que as-
solou o país e que gerou recorde 
de desemprego, o Paraná mostra 
que é possível trilhar um cami-
nho de credibilidade econômica, 
atração de investimentos e forta-
lecimento do mercado, essen-
ciais para o desenvolvimento e 
geração de empregos que o país 
tanto precisa.
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Fãs da dupla Gilberto e Gilmar, Rosi Rizzo e Jamil 
Rizzo eternizaram a noite de autógrafo ao lado 

dos cantores, intérpretes de sucessos como Assino 
com X, Luz do Amanhecer dentre outros. O 

casal Rosi e Jamil reside em Uniflor, cidade onde 
Gilberto e Gilmar fizeram show em praça pública 
no dia 30 de abril, véspera de feriado. O evento foi 

gratuito à toda a população.! #tônonoroeste

Deputado Anibelli visita o Jornal Noroeste e 
destaca trabalho em defesa dos paranaenses

O deputado esta-
dual Anibelli Neto, 
(MDB) visitou a 

redação do Jornal Noroeste 
na sexta-feira, 27 de abril, 
acompanhado da vereado-
ra do município de Uniflor, 
Irene de Alencar Nunes e 
do amigo novaesperancense 

Baiano.
O parlamentar, líder da 

bancada da oposição na As-
sembleia destacou os traba-
lhos em defesa dos paranaen-
ses, como exemplo citou que 
recentemente cobrou a trans-
parência da administração na 
Companhia de Saneamento 
do Paraná - Sanepar, e tam-
bém questionou sobre a po-
lítica de reajustes da tarifa de 
água nos últimos anos.

O deputado destacou que 
mais de 1,3 milhão de famí-
lias, de um total de 2,8 mi-
lhões de usuários, perderam o 
direito de serem enquadradas 
na tarifa mínima da Sanepar, 
depois que a empresa alterou 
os critérios de cobrança da 
tarifa mínima. Isso acarretou 
um aumento na tarifa, já que 
as mesmas são enquadradas 
de maneira diferente. Anibel-
li, informou que a OMS (Or-
ganização Mundial de Saúde) 
relata que uma família utiliza 
cerca de um pouco mais de 9 
m² de água por mês e o Go-
verno do Paraná no ano pas-
sado baixou o volume para se 
enquadrar na tarifa mínima 
de 10 m² para 5 ² de água, 
sendo que a tarifa mínima 
era de dez metros cúbicos de 
água por R$ 33,74. A partir 
da mudança, o mesmo vo-
lume passou a custar R$ 38, 
um aumento de 12,63%. Ao 
mesmo tempo, a nova tarifa 
mínima passou a ser de cinco 
metros cúbicos por R$ 32,90. 
Estes valores não consideram 
a tarifa de esgoto, que fica 
entre 80% e 85% do valor do 
consumo de água dependen-
do da cidade. 

Anibelli ainda falou sobre 
a aprovação da Lei de sua au-
toria onde todas as moradias 
populares financiadas pelo 
poder público no Paraná de-
verão contar com a instalação 
de painéis solares para aque-
cimento de água. A medida, 
prevista no projeto de Lei 
34/2015, do deputado Anibel-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

li Neto (MDB), foi aprovada 
pela Assembleia Legislativa e 
sancionada pela governadora 
do Estado no final de abril.

Como líder da oposição 
o deputado disse que em 
conversa com a governadora 
sugeriu que reconsidere polí-

ticas do governo anterior que 
prejudicaram a população, 
dentre essas, o aumento de 
impostos, reajustes nas tarifas 
da Sanepar e calote nos servi-
dores.

“A governadora Cida 
Borghetti é reconhecida por 

sua sensibilidade, humani-
dade. Tenho certeza que po-
derá corrigir atitudes erradas 
do ex-governador, desfazer 
marcas negativas, que preju-
dicaram a população e os ser-
vidores públicos”, finalizou o 
parlamentar.

Anibelli destacou que como líder da oposição pediu a governadora Cida que reconsidere políti-
cas do governo anterior que prejudicaram a população, dentre essas, o aumento de impostos, 
reajustes nas tarifas da Sanepar e calote nos servidores.

Baiano da Autoescola, vereadora Irene, deputado Anibelli e José Antônio Costa do Jornal No-
roeste

Fotos: Hauney C. Malacrida
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Miss Nova Esperança vai 
representar o país no Miss 
Sea Brasil Ipanema 2018

A bela miss Nova Esperança 
Nathalia Amanda Monesi vai 

representar o Brasil no Miss Sea 
Brasil Ipanema 2018. O evento 
acontece na ilha de Ilo, no Peru

A miss Nova Esperan-
ça, Nathalia Aman-
da Monesi foi a es-

colhida para representar o 

Brasil no Miss Sea Brasil 
Ipanema 2018. Ela concor-
rerá com mais 26 países em 
busca de mais um título.  O 

Concurso acontece ama-
nhã, dia 05 de maio na ilha 
de Ilo, no Peru. A ela, dese-
jamos boa sorte!

BELEZA

Divulgação
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Em caso de acidentes, você sabe quem acio-
nar?

O movimento Maio Amarelo tem como objetivo 
fomentar na sociedade discussões e atitudes voltadas 
à conscientização no trânsito e a necessidade urgen-
te da redução do número de mortes e feridos graves 
no trânsito. Nós somos responsáveis pelos nossos atos 
no trânsito e ter consciência disso é um dos caminhos 
para reverter esse triste cenário.

Entre os acidentes mais comuns de trânsito estão às 
colisões, choques e atropelamentos. Ao presenciar um 
acidente, a primeira coisa a se fazer é manter a calma e 
acionar os serviços de emergência:

TELEFONES SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA
190 – Polícia Militar
191 – Polícia Rodoviária Federal
192 – SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência)
193 – Bombeiros

• Acidentes com vítimas: não mover os carros de 
lugar e evitar a movimentação das vítimas, já que isso 
pode gerar sequelas graves. Em caso de pessoas presas 
nas ferragens ou resgate, o Corpo de Bombeiros (193) 
deve ser acionado.

• Acidentes sem vítimas: os veículos podem ser 
retirados do local para não atrapalhar o trânsito, os 
motoristas devem fazer fotos do acidente, anotar os 
dados, data e horário para fazer o registro de boletim 
de ocorrência.

Ao acionar os números de socorro e emergência, 
mantenha a calma e forneça o máximo de informa-
ções possíveis para facilitar o atendimento. Não passe 
trotes, além de ser crime a sua brincadeira sem graça 
pode prejudicar o atendimento a quem realmente pre-
cisa.

- AUXILIAR ADMINIST RAT IVO (PCD)
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO  ( PCD )

- DESOSSADOR
- ELET RICISTA DE CAMINHÃO

- FATURISTA
- MECÂNICO AUTOMOT IVO
- MECÂNICO DE CAMINHÃO

- MECÂNICO INDUST RIAL
- MOTORISTA CARRET EIRO

- OPERADOR DE CAIXA
- SOLDADOR INDUST RIAL

- T ÉCNICO EM ELET RÔNICA/T ELECOMUNICAÇÃO
- T ÉCNICO EM INFORMÁT ICA

- T ÉCNICO EM SEGURANÇA DO T RABALHO 
(JÚNIOR)

- TORNEIRO MECÂNICO
- VENDEDOR EXT ERNO
- VENDEDOR INT ERNO

- VIGIA

"A melhor maneira de ser feliz é 
contribuir para a felicidade dos 
outros". (Confúcio)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

O que restou do cinema 
após o estrondo de Vingadores 
– Guerra Infinita na semana pas-
sada? Pobres das estreias dessa 
semana, que com certeza ainda 
serão ofuscadas pela balburdia 
causada pelos efeitos catastrófi-
cos do vilão Thanos na tela gran-
de. Dificilmente um filme de 
cunho religioso e um despreten-
sioso terror irão desbancar o to-
do-poderoso mega blockbuster 
da Marvel, mas, mesmo assim, 
vale a pena saber um pouco mais 
sobre Paulo, Apóstolo de Cristo 
e Verdade ou Desafio.

Filmes bíblicos ou dedica-
dos a personagens bíblicos são 
sempre uma incógnita, pois eles 
tendem aos extremos: ou são 
muito bons ou são muito ruins. 
A partir dessa afirmação pode-
mos classificar Paulo, Apóstolo 
de Cristo, como uma tentativa 
frustrada de equilibrar esses ex-
tremos. O filme busca apresentar 
um tom épico, típico dessas pro-
duções, mas não tem orçamento 
para isso, também tenta inserir 
um roteiro antenado em ques-
tões atuais, mas peca por seu 
tom catequético, se propõe a um 
bom trabalho técnico mas não 
define um linha estética clara ao 
longo do filme. Tudo isso faz de 
Paulo, Apóstolo de Cristo algo 
como uma colcha de retalhos.

O diretor Andrew Hyatt, as-
sume também o roteiro e talvez 
fosse melhor que não o fizesse 
pois na tentativa de fazer algo 
diferente, ele abre mão da nar-
rativa linear da vida de Paulo. 
Assim, abre espaço para que o 
público fique indeciso, pois o 
nome de Paulo está no título, 
mas a atenção central da trama 
se divide entre Paulo, Lucas e os 
Romanos. Além disso, a inserção 
de uma série de subtramas mui-
to mal utilizadas faz com que o 
filme se torne bastante confuso.

Essa indecisão acaba se refle-
tindo também no trabalho técni-
co, que não é mal feito, mas que 
deixa muito a desejar, principal-
mente porque não possui um pa-
drão. Como o diretor optou por 
não apresentar a vida de Paulo 
de forma direta na trama, ele 
recorre esporadicamente a flash-
backs, que muitas vezes são real-
mente bonitos, mas que não pos-
suem uma coesão estética, o que 
acaba desmerecendo o belíssimo 
trabalho de fotografia desenvol-
vido. Outro recurso que, a meu 
ver, empobrece esses momentos 
é o excesso de slow motion (será 
que Hyatt aprendeu isso com 
Michael Bay? – risos).

Dois pontos são acertados no 
filme, a escalação de elenco e a 
trilha sonora. Sobre o primeiro 

aspecto é preciso ressaltar que 
mesmo sendo um filme bastante 
humilde para os padrões holly-
woodianos (o longa custou mí-
seros 5 milhões de dólares), ele 
conseguiu angariar um elenco 
bastante competente e isso faz 
toda a diferença. 

Jim Caviezel (o Jesus da Pai-
xão de Cristo de Mel Gibson), 
que faz o papel de Lucas, mostra 
todo seu brilhantismo por meio 
de uma representação solene 
quando necessário, mas descon-
traída e informal quando as ce-
nas assim o permitem, mostran-
do para todos que não escalá-lo 
para produções maiores é real-
mente um erro. Joanne Whalley 
e John Lynch são coadjuvantes, 
mas enriquecem a trama com 
suas participações. Talvez Olivier 
Martinez seja o único que não 
está à altura do elenco por cau-
sa de sua atuação fraca, mas com 
certeza o destaque principal vai 
para o Paulo de James Faulkner, 
que consegue burlar as obvieda-
des e as frases prontas do roteiro 

e imprimir um pouco de perso-
nalidade ao apóstolo de Cristo.

Já a respeito da trilha sonora 
é importante dizer que o traba-
lho foi extremamente bem feito, 
pois a trilha sonora não apenas 
indica o local onde a cena está 
sendo desenvolvida, como pre-
para o expectador para ela. Num 
filme que transita entre Roma e o 
Oriente Médio, utilizar esse tipo 
de recurso para despertar a aten-
ção do espectador ao que está por 
vir é algo bastante engenhoso.

Vamos à trama! Paulo era 
conhecido como um dos perse-
guidores de cristãos mais cruel 
de seu tempo. Mas tudo muda 
quando ele tem um encontro 
com o próprio Jesus. A partir 
desse momento, esse jovem se 
torna um dos apóstolos mais in-
fluentes do cristianismo.

Se você gosta de filmes bíbli-
cos e bastante tradicionais, com 
certeza Paulo, Apóstolo de Cristo 

é seu filme, mas caso você este-
ja afim de uma coisa um pouco 
mais popular, terá como opção 
o terror Verdade ou Desafio, que 
também estreou ontem.

Verdade ou Desafio, é um 
terror adolescente assinado pela 
promissora Blumhouse Produc-
tions, responsável por sucessos 
despretensiosos mas marcantes, 
como Fragmentado ou o ganha-
dor do Oscar, Corra, bem por 
isso, Verdade ou Desafio acabou 
sendo superestimado pela críti-
ca, mas isso não quer dizer que 
o filme seja de todo ruim, ele é 
apenas previsível.

Os fãs de terror quando vi-
rem o filme irão, quase que auto-
maticamente, se recordar de Pre-
monição ou de Corrente de Mal, 
que apresentam uma entidade 
maléfica agindo de forma muito 
parecida como essa do filme em 
questão. Por isso, é possível dizer 
que falta bastante originalida-
de, mas o fato de abordar como 
trama central um jogo popular 
entre os adolescentes faz com 
que ele, mesmo assim, ainda seja 
popular.

A direção ficou sob a respon-
sabilidade de Jeff Wallow, que 
também co-escreveu o roteiro 
com Michael Reisz e Jillian Ja-
cobs, todos são promissores, mas 
estão bem longe de apresentar 
para o público o melhor trabalho 
que poderiam desenvolver. Com 
certeza, o grande destaque do fil-
me, da mesma forma que o filme 
comentado anteriormente, está 
no elenco. Formado por muitos 
atores famosos por seus perso-
nagens em séries e filmes adoles-

centes, eles poderão alavancar 
Verdade ou Desafio nas bilhe-
terias, mesmo que o filme não 
seja uma obra de arte. Assim, 
Lucy Hale de Pretty Little Liars 
e Tyler Posey de Teen Wolf são 
os protagonistas da trama. Com-
pletam o elenco de estrelas juve-
nis Violett Beane (Flash). Nolan 
Gerard Funk (Espetacular!), 
Sophia Taylor Ali (Bad Kids of 
Crestview Academy), Hayden 
Szeto (The Edge of Seventeen), 
Aurora Perrineau (Jem e as Ho-
logramas) e Landon Liboiron 
(Hemlock Grove).

A trama do filme traz Oli-
via e seu grupo de amigos de 
férias no México, onde são con-
vencidos a brincar de "Verdade 
ou Desafio", em um prédio em 
ruínas, pelo misterioso Carter. 
Ao passar a maldição para os 
recém-conhecidos, Carter alerta 
o grupo sobre os riscos e regras 
do jogo, mas não é levado a sério 
até que essa presença demoníaca 
começa a assombrar os partici-
pantes — encurralados em uma 
rede de chantagens e perigos que 
parece conduzi-los a uma única 
saída: a morte.

Por que ver esse filme? Ele 
tem poucos atrativos, não é as-
sustador, não é original, não é 
capaz de criar tensão, mas com 
certeza é capaz de construir si-
tuações que soam de forma tão 
ilógica ou irracional, que tornam 
o filme divertido. Seu principal 
atrativo é o elenco recheado de 
estrelas adolescentes, sendo as-
sim se você for adolescente esse 
é seu filme, caso não seja, sugiro 
que veja outra coisa. Boa sessão!

Polícia Militar apreende 
drogas em Paranacity

Durante patrulha-
mento na manhã de 
hoje (3), a equipe 

de Rádio Patrulha de Para-
nacity realizou a abordagem 
de um homem suspeito. 
Ao visualizar a equipe poli-
cial o homem tentou fugir 
pulando o muro da casa, 
mas foi abordado e com ele 
nada de ilícito foi localizado. 
Na residência a equipe 
achou estranho que a mora-
dora havia corrido até o ba-
nheiro e acionado a válvula 
de descarga quando viu os 
policiais. Diante desse fato 
os militares estaduais fi-
zeram buscas na caixa de 
esgoto da casa e lá locali-
zaram 15 pedras de crack 
embaladas para venda. 
Dentro da residência foram 
encontrados material para 
embalar a droga, 3 celula-

res de origem duvidosa e R$ 
651,35 em notas e moedas. 
Eles já haviam sido presos 
outras vezes com drogas e 
o local da abordagem pos-

suía denúncias de ser um 
ponto de venda de drogas. 
O homem de 20 anos e a mu-
lher de 18 anos foram presos, 
os celulares, o dinheiro e a 

droga foram encaminhados 
à Delegacia de Paranacity. 

COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 8ºBPM
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Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 04 de maio de 2018

10 - GERAL JORNAL NOROESTE



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 04 de maio de 2018

GERAL - 11JORNAL NOROESTE

APOIO

9

9 9 9

9 9

9

ESCOLA MUNICIPAL 
TANCREDO NEVES

ESCOLA MUNICIPAL 
NICE BRAGA

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA ENTRANDO NO CLIMA DA COPA DO MUNDO!

DIRETORA: Adalzira F. Zambanini Torquato
PROFESSOR: Everton Francisco Santin

Professora: Marcia Timidate Morotti
Coordenadora: Sandra Stella

Diretora: Sonia Maria Sanchez Dias Matias

Os alunos da Sala Espe-
cial com o professor Everton 
trabalharam o tema "Ler é 
Pensar, é Brincar, é Viajar na 
Imaginação", foi conbinado 
que todo  dia terá o momen-
to da leitura, onde o aluno 

escolherá uma obra para ler, 
e fazer um reconto, usando 
sua imaginação.

Após discussão sobre a 
importância da leitura, os 
alunos da Educação Espe-
cial, juntamente com o pro-

fessor decidiram criar uma 
pasta de leitura para ser 
sorteado entre os alunos nas 
sextas-feiras. O aluno sortea-
do levará a pasta contendo 
diferentes estilos de leitura 
para casa para ler em família.

O esporte tem se revelado 
de grande importância dentro 
da sociedade, combatendo vá-
rios malefícios que acontecem 
à juventude, como drogas, o ál-
cool e o sedentarismo. Através 
do esporte, é possível se educar 

para a cidadania contribuin-
do para a formação cívica de 
crianças e adolescentes.

O futebol é uma das maio-
res paixões do povo brasileiro, 
e neste período que se apro-
xima a copa do mundo, apro-

veitamos este para enriquecer 
nossas aulas ,realizando ati-
vidades que visam não só o 
conhecimento desse esporte, 
mas também a valorizacão e o 
respeito às várias etnias e cul-
turas dos países participantes.

ALUNOS:
Emanuelly Constante Martins, Gabriel dos Santos de Souza, Gustavo Henrique de Oliveira, 
Gustavo Souza da Silva, Kaike da Silva Liberato Vallis, Maria Eduarda Dias da Silva, Maria 

Rita de Cassia dos Reis Barreto, Natan Alexandre da Silva e Souza e Kemilly Luana Silva Souza
ALUNOS:

Ana Clara, Andrew Raí, Carlos Augusto, Henrique Elias, Kauã Gabriel, Kethlin, Laio Henrique, Matheus e Thamyres.

Torneio do Trabalhador movimentou 
Nova Esperança no último feriado

Na última terça-feira 
(1), feriado em co-
memoração ao Dia 

do Trabalho, muita gente 
passou pelo Estádio Munici-
pal durante o dia todo para 
prestigiar o torneio de fute-
bol suíço, passeio ciclístico, 
show ao vivo, barracas de 
alimentação, corte de cabelo 
gratuito e sorteio de prêmios. 
A festa que começou às 8 ho-
ras durou o dia todo e teve 
seu encerramento às 18 ho-
ras com a entrega dos troféus 
às equipes de 1º, 2º e 3º lugar.

Neste ano, as comemora-
ções tiveram gostinho espe-
cial. De cara nova, o Estádio 
Municipal Francisco Zeller-
hoff Filho abrigou embaixo 
da nova arquibancada cober-
ta, as pessoas que foram até 
o local prestigiar o evento 
que acontece tradicional-
mente nesta data. Quem deu 
uma passadinha pelo torneio 
também pôde observar as 
obras quase finalizadas do 
novo vestiário.

Bastante organizado, o 

campo principal foi dividi-
do em dois para facilitar que 
o público pudesse assistir as 
disputas entre os 20 times 
inscritos. As partidas tiveram 
duração total de 15 minutos 
e a grande final foi disputada 
às 17h35min consagrando o 
time MRG FC como grande 
campeão do torneio, vice-
-campeão América FC e o ter-
ceiro lugar ficou com o time 
Amigos FC. O prêmio de go-
leiro menos vazado foi entre-
gue a Sayan Cardoso (MRG), 
que levou apenas um gol, o 
prêmio de artilheiro ficou 
com Diego Brandão (Amigos 
FC) e Allan Henrique (MRG) 
levou o prêmio de melhor jo-
gador do torneio.

O Torneio do Trabalha-
dor foi um sucesso, sem con-
tratempos e muito elogiado 
pelo público. A organização 
do evento foi realizada pela 
Secretaria de Esportes e Lazer 
com apoio das Secretarias de 
Meio Ambiente, Infraestrutu-
ra, Saúde, Assistência Social e 
do Tiro de Guerra.

Colocação

Premiações

1º lugar: MRG Futebol Clube
2º lugar: América Futebol Clube
3º lugar: Amigos Futebol Clube

Artilheiro: Diego Brandão [Amigos FC]
Goleiro Menos Vazado: Sayan Cardoso [MRG FC]

Melhor Jogador: Allan Henrique [MRG FC]

Fotos: Osvaldo Vidual
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Social
Osvaldo Vidual A advogada 

Danyelle 
Bulgarelli recebe 
as congratulações 

do casal Amaury e 
Eliane Felipe, após 

seu juramento na 
OAB/PR. A advogada 

passa a integrar o 
corpo de advogados 
da Advocacia Felipe.

Prefeito de Paiçandu, Tarcísio Marques 
dos Reis, comemorou idade nova dia 02 

de maio, e hoje, sexta-feira, recebe amigos, 
familiares, deputados estaduais e federais, 

no Salão Paroquial. Com uma gestão focada 
na infraestrutura, o prefeito implementou 

uma verdadeira transformação no seu 
município. Na foto ele está com o vereador 

Wesley Rossi, ambos do PT.

Goleiro menos vazado, durante o torneio de 
1º de Maio de Nova Esperança, Sayan Felipe 
Cardoso Paulo, é ex-aluno do colégio São 

Vicente e filho do casal Silvia Regina Cardoso e 
Evaldo Paulo. A ele os parabéns desta coluna.

Ex-gerente do Sicredi de Nova Esperança, Márcio José Roco, está assumindo 
merecidamente uma agência em Maringá, por sua vez esteve no gabinete do 

prefeito Moacir Olivatti, apresentando ao chefe do executivo, o novo gerente da 
agência local, Luiz Henrique Lazzaretti, que pertencia a gerência de Atalaia. 


