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Prefeitura de Nova 
Esperança alerta sobre 

limpeza de terrenos

Geração de lixo é um 
problema cada vez mais 

complexo para os municípios 

Floraí participa da Câmara 
Técnica da Educação

ATALAIA

PÁG. 7

Município entrega três 
obras em um só dia 

“Será uma programação repleta de músi-
ca e adoração a Deus” - Murilo Trevisan

“Objetivamos trazer mais pessoas para 
conhecer Jesus Cristo” –Rafael Pajonotti

“Foram colocados 1000 convites à venda e 
agora restam poucos” - Matheus Ardenghi

PÁG. 3

Tarde de louvor acontece neste 
domingo com a participação 
da cantora Adriana Arydes

NOVA ESPERANÇA

O evento é realizado pela Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus, através do grupo de Oração Emunah
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DESDE MAIO DE 1995

"Fofoqueiros são, na sua maioria, 
pessoas mentirosas e sem caráter. 
Sempre dispostas a semear intrigas 
e a prejudicar outras pessoas".

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

A semana foi marcada pelo julgamento no STJ 
(Supremo Tribunal de Justiça) do habeas corpus 
preventivo do ex-presidente Lula (PT).

Na terça-feira, 06, a Quinta Turma do STJ ne-
gou por unanimidade (5 votos a 0) o pedido feito 
pela defesa de Lula.

No mesmo dia, foi divulgada uma pesquisa en-
comendada pela CNT (Confederação Nacional do 
Transporte) ao Instituto MDA sobre a intenção de 
voto para a Presidência nas eleições marcadas para 
07 de outubro (primeiro turno) deste ano.

Em todos os cenários em que aparece como 
candidato, Lula lidera as intenções de voto. Nos 
cenários em que é deixado de fora, o deputado fe-
deral Jair Bolsonaro (PSL-RJ) aparece em primei-
ro.

Falando em Bolsonaro, ao se filiar no PSL em 
ato na Câmara acontecido na quarta-feira, 07, o 
deputado defendeu o armamento da população, 
falou em bancada da metralhadora e que homos-
sexuais não são normais. Como candidato de ex-
trema direita ele ainda disse ser o “Messias”, numa 
referência ao seu nome do meio.

Outro nome que se lançou como pré-candidato 
no dia de ontem, quinta-feira, 08, foi o ex-ministro 
Ciro Gomes (PDT), afirmando que a disputa ficará 
entre ele e Alckmin (PSDB), atual governador de 
São Paulo. Ciro acredita que herdará o eleitorado 
de Lula, caso o petista fique de fora da disputa.

Além dos nomes já mencionados se apresen-
tam como presidenciáveis tais como: Marina Silva 
(REDE), Álvaro Dias (Podemos), Collor (PTC), 
Manuella D’Ávila (PCdoB); Michel Temer (MDB) 
e Rodrigo Maia (DEM).

Mesmo sendo ainda precoce qualquer análi-
se eleitoral, pois o cenário muda a todo instante, 
acredito que até outubro, caso Lula fique realmen-
te fora da disputa a eleição será polarizada entre 
Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB).

Com chances remotas de efetivamente dispu-
tar a presidência, o PT utiliza a estratégia de man-
ter Lula na disputa para garantir o maior número 
possível de deputados estaduais e federais, além de 
governadores e senadores apoiados pelo partido. 
Acredito que no momento exato, o ex-presidente 
manifeste o seu apoio e “transfira” os votos a ou-
tro candidato que apoiar. Isso ele já comprovou 
que tem capacidade de fazer, pois em 2010 con-
seguiu eleger Dilma, até então desconhecida e que 
nas primeiras pesquisas aparecia com 3% das in-
tenções de voto e chegou à presidência graças ao 
apoio de Lula.

E quanto a Bolsonaro? Imagino que o candi-
dato embora tenha uma boa arrancada eleitoral 
não conseguirá manter seus índices ao longo da 
campanha, caso não mude o seu discurso radical e 
extremista, modelo que foi bem aceito nos Estados 
Unidos com Trump, mas não é aceito em sua tota-
lidade pelos brasileiros.

Diante disso, Alckmin que até então apare-
ce em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais, tem 
a tendência de crescer quando a campanha real-
mente iniciar, pois tem toda a experiência e dis-
curso político, além do histórico como governador 
de São Paulo.

A política é realmente dinâmica e o cenário 
eleitoral é desenhado a cada dia da corrida eleito-
ral. Uma frase mal interpretada pode comprome-
ter todo o futuro político do candidato.

A cobrança da taxa de gerenciamento de resíduos só-
lidos domiciliares de Nova Esperança é lícita, sendo de 
competência do município criar a taxa e arrecadar sobre 
o serviço público fornecido.

As taxas podem ser criadas por meio de lei ordinária e edita-
da pela entidade federativa competente para sua instituição.

A base de cálculo é formada pela grandeza econômica pelo 
qual o tributo incide, ou seja, é o custo da atividade estatal a ser 
remunerada pela cobrança do tributo. Neste sentido, dispõe o 
artigo 77 do Código Tributário Nacional, que o fato gerador das 
taxas municipais é a utilização efetiva ou potencial, de serviço 
público especifico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto 
à sua disposição.

Observa-se que deve haver uma correlação entre a base de 
cálculo da taxa municipal e sua hipótese de incidência, pois a 
taxa deve ser cobrada de acordo com o custo da atividade estatal 
que originou a criação do tributo, o que neste caso seria coleta 
do lixo.

Porém, em rápida análise, verifica-se que para aferir o valor 
da taxa a ser paga pelo usuário, o município de Nova Esperança 
adotou uma base de cálculo que se baseia no consumo de água 
de cada imóvel, sob a fundamentação de que seria a medida mais 
justa, haja vista que a pesagem do lixo de cada residência e o lan-
çamento desta na referida cobrança, no ponto de vista do muni-
cípio, seria inviável. 

Não obstante, a cobrança da taxa municipal, da forma em 
que fora aprovada, nos parece ilegal por não existir um vínculo 
direto entre o consumo de água e a produção de lixo, isto é, a for-
ma de cálculo utilizado pelo município, que determina o valor a 
ser pago pelo usuário, leva em consideração o quanto se gasta de 
água por residência, e não a produção do lixo em si.

Neste sentido, não há dúvidas de que, a lei municipal que 
adotou a base de cálculo em discussão no município, fere expres-
samente o Art. 145, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, que 
dispõe sobre o serviço público especifico e divisível, prestados 
ao contribuinte ou colocados a sua disposição, de maneira que 
o contribuinte deve ser retribuído pelo exato custo da prestação.

Com base na Constituição Federal, resta claro que, o serviço 
público, e isso envolve a coleta de lixo do município, deve ser es-
pecífico e divisível, situação em que a aferição do tributo deveria 
adotar uma base de cálculo capaz de compreender a contrapres-
tação do serviço público e os benefícios recebidos pelo contri-
buinte individualmente.

De qualquer forma, explica-se que a cobrança das taxas mu-
nicipais referente a remoção e tratamento ou destinação de lixo 
ou de resíduos provenientes de imóvel é constitucional, e já fora 
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 
Vinculante nº 19, no entanto, o que se questiona é a base de cál-
culo adotada pelo município.

A contrariedade sobre a base de cálculo, também fere a reda-
ção apresentada pela Súmula Vinculante nº 29 do STF, na qual 
relata que somente é constitucional “a adoção, no cálculo do va-
lor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria 
de determinado imposto, desde que não haja integral identidade 
entre uma base e outra.” Logo como o elemento utilizado para 
base de cálculo é apenas o consumo de água de cada imóvel, sem 
qualquer variante divisível, esta, nos parece ilegal.

Vale aqui esclarecer à municipalidade que o Supremo Tri-
bunal Federal já analisou várias formas de se calcular a taxa de 
remoção do lixo e já se pronunciou pela constitucionalidade de 
algumas delas, o que pode ser observado através do site:

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=100337

“Em política, sempre é preciso deixar 
um osso para a oposição roer”. Joseph 

Joubert (1754 – 1824), ensaísta francês

***

Sem Lula, Alckmin 
será Presidente?

A cobrança da taxa 
de gerenciamento 
de resíduos sólidos 

domiciliares em Nova 
Esperança é legal?

Deus dá a todos uma estrela.
Uns fazem da estrela um sol.

Outros nem conseguem vê-la.
Helena Kolody (1912-2004) 

O lixo nosso de cada dia
Esta semana fiz uma importante matéria, que segue publicada neste 
periódico onde o tema do lixo é mais uma vez a polêmica pauta. Esti-
ve no Fórum de Nova Esperança e em conversa com o representante 
do Ministério Público, Dr. Ricardo Barison Garcia, que nos próximos 
dias enviará ofício ao procurador-geral de Justiça do Paraná, Ivonei 
Sfoggia solicitando que "seja avaliada a possibilidade da proposi-
ção de Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Complementar 
nº2588/2017”. Foi por meio desta Lei que o município firmou convê-
nio com a Sanepar, permitindo a realização dos estudos no que con-
cerne a geração do lixo de cada residência baseada no consumo de 
água, ou seja, a cada 5 metros cúbicos consumidos, a Sanepar relacio-
na a isto ao que efetivamente cada morador teria produzido em ter-
mos de resíduos. A proposta de Ação Direta de Inconstitucionalidade 
a ser apresentada pelo Promotor é por justamente este não concordar 
na eficácia dos métodos de aferição usados na composição dos valo-
res da taxa de lixo, vinculados estes ao consumo de água. De acordo 
com o Promotor, “seria algo muito subjetivo para ser enquadrado na 
categoria taxa”. Ele fundamenta seu raciocínio no artigo 145, inciso 
2º da Constituição Federal,   e  diz – “esse serviço público tem que ser 
divisível, só pode ser cobrada da pessoa o que ela efetivamente gasta”.  
Segundo Barison, no caso das cotas de geração de lixo, a mensuração 
exata efetivamente não acontece.

Outros meios de mensuração
Ainda sobre este tema, perguntei então qual seria outra fórmula para 
o imbróglio. A pesagem do lixo no momento da coleta foi uma situa-
ção ventilada, mas o próprio representante do MP, assim como eu, 
entende que isso geraria um caos. Veja bem.  Se isto fosse adotado, 
muitos moradores deixariam de colocar seus resíduos na frente de 
casa para a coleta. Ao invés disso, jogariam o lixo nas estradas rurais 
(como alguns clandestinamente já o fazem) ou enterrariam no quin-
tal, gerando um passivo ambiental, extremamente danoso em sua 
proporção. Qual outro meio capaz de aferir a quantidade lixo gerado, 
para que então a cobrança se configure como “taxa”? Não existe. Isto 
mesmo! Situação delicada, pois o município desmembrou do carnê 
do IPTU as taxas, já que isto legalmente não poderia mais e vê suas 
receitas para os fins da destinação do lixo, comprometida. Aliado a 
isto, a grande inadimplência no tocante ao carnê do IPTU, já que, se-
gundo dados recentemente repassados pelo município, cerca de 60% 
não pagam o imposto, um absurdo, diga-se de passagem. Em países 
mais desenvolvidos que geram também grandes quantidades de resí-
duos, existe mais capacidade de equacionamento da gestão, por um 
somatório de fatores que incluem recursos econômicos, preocupação 
ambiental da população e desenvolvimento tecnológico. Em cidades 
de países em desenvolvimento com urbanização muito acelerada, 
verificam-se déficits na capacidade financeira e administrativa dessas 
em prover infraestrutura e serviços essenciais para a gestão da coleta e 
destinação adequada do lixo. Estamos vivendo esta situação em Nova 
Esperança!

Feira Ponta de Estoque
Acontece neste fim de semana em Nova Esperança mais uma edição 
da tradicional Feira de Ponta de Estoque. O evento, está sendo realiza-
do no Ginásio Poliesportivo Bruno Benatti (ao lado do Estádio Muni-
cipal) e conta também com  a Feira de Autos, com a venda de veículos 
novos e seminovos. Considerado o maior evento de vendas do varejo 
de Nova Esperança, a Feira Ponta de Estoque proporciona oportuni-
dades reais de bons negócios tanto para os empresários e quanto para 
consumidores. Tradicionalmente é responsável por atrair público de 
toda a região. Ao todo participal 30 empresas de diversos segmentos, 
dentre os quais, roupas, calçados, acessórios, materiais para constru-
ções, papelaria, presentes e outros. A expectativa dos organizadores é 
que nos três dias em que a Feira está ocorrendo (quinta, sexta e sába-
do), devam passar pelo Ginásio Poliesportivo mais de 8 mil pessoas.

Rodovia da morte
A Rodovia PR 323, que liga Maringá até a cidade de Guaíra, por conta 
da imprudência de muitos motoristas aliado ao grande movimento, 
vai receber importantes obras de  melhorias. Serão 60,8 quilômetros 
de conservação no trecho entre Paiçandu e Cianorte e o Governo do 
Estado vai investir R$ 27,2 milhões nos próximos meses. O governa-
dor Beto Richa reafirmou que a duplicação da PR-323 é prioritária 
para Governo do Paraná. Segundo ele, o Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER-PR) está finalizando alguns processos 
administrativos e a expectativa é lançar a licitação do Lote 1, entre 
Paiçandu e Doutor Camargo, ainda na primeira quinzena de março.A 
estimativa preliminar de custos para esta etapa da duplicação é de 
R$ 200 milhões. Serão 20,7 quilômetros de novas pistas, além de três 
obras de arte especiais. As informações são da Agência Estadual de 
Notícias.

Boa notícia
Em janeiro, a produção da indústria nacional cresceu 5,7% em relação 
ao mesmo período do ano passado. Esse é o nono mês consecutivo de 
crescimento na produção nessa base de comparação e a maior taxa 
para o indicador desde abril de 2013. Os dados foram divulgados 
nesta terça-feira (6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).Com resultado positivo em todas as categorias industriais, 
20 dos 26 ramos da indústria avançaram no mês, com destaque para 
as atividades da indústria automotiva, que registrou alta de 27,4% no 
resultado de janeiro. No acumulado dos últimos 12 meses, a indústria 
nacional atingiu uma alta de 2,8%.

***

Robson Fumagali é Bacharel em Direito pela Universidade Paranaense, Advogado Reg-
ularmente Inscrito na OAB/PR 50.412. Especialista em Direito Civil e Direito Processual 
Civil pelo Instituto Paranaense de Ensino IPE (2006), Especialista em Direito Público 
pelo Centro Universitário de Maringá - Cesumar (2007), Especialista em Direito Civil e 
Novo Processo Civil pela Universidade Estadual de Londrina - UEL (2016), Pós Gradu-
ando em Direito Empresarial pela Universidade Estadual de Londrina - UEL (2017) - foi 
Escrevente Judicial Juramentado da Vara Cível de Nova Esperança/PR, foi Juiz Leigo do 
Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Esperança/PR, foi Professor de Direito Pro-
cessual Civil e de Prática Civil do curso de Direito da Faculdades Alvorada - Maringá/PR



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 09 de março de 2018

GERAL - 3JORNAL NOROESTE

Opinião do Blog
Comportamento
Cobranças de coleta de lixo 

sem divulgação prévia gera polê-
mica!

A partir deste ano (2018), inú-
meras mudanças nas cobranças das 
mais variadas taxas de administra-
ção municipal, com amparo nas 
Leis dos Tributos,  poderão acon-
tecer no  município, sempre com 
o objetivo de reduzir a taxa de ina-
dimplência, que por sua vez atinge  
a arrecadação, dificultando sobre-
maneira a administração municipal 
como um todo.  No caso de geren-
ciamento das taxas de coleta de lixo 
que podem variar de acordo com 
a categoria: residencial, comercial, 
industrial ou mista, o município 
de Nova Esperança fez a opção de 
desmembrar do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) que po-
derão ser pagas em forma de boleto 
em cota única ou inserida na con-
ta  de água, cujo o valor poderá ser 
parcelado em até 9 vezes. Segundo a 
Administração Municipal, essa me-
dida atende a recomendação do Mi-
nistério Público e do Plano Nacio-
nal dos Resíduos Sólidos (PNRS). A 
taxa de lixo que o contribuinte vai 
pagar é calculada com base na mé-
dia histórica de consumo de água, 
relativa aos últimos 12 meses. Os 
grandes geradores de lixo que já fa-
zem a destinação de seus resíduos 
sólidos, terão os seus casos estuda-
dos para eventual abatimento. Vale 
a pena esclarecer que em Nova Es-
perança, segundo estudos, apenas 
40% da população pagam os seus  
IPTUs em dia, ocasionando uma 
inadimplência de 60%, recursos es-
ses que poderiam ser aplicados em 
melhorias e crescimento do muni-
cípio, pois como se sabe. o nosso 
potencial de geração de recursos é 
pequeno, além de não termos uma 
forte representatividade política a 
nível de Estado. Gostaríamos tam-
bém de esclarecer a população que 
inúmeros municípios já fazem esse 
tipo de cobrança. Para auxiliar no 
desenvolvimento dos municípios, 
a Sanepar  arrecada  a taxa de lixo 
(Cianorte, Nova Londrina, Man-
daguari, Bela Vista do Paraíso, são 
alguns exemplos)  através de con-

vênios autorizados por Lei Muni-
cipal. Esse convênio inclui cálculos 
e cobranças de multas e também o 
envio do cadastro mensal de pagan-
tes regulares  e de inadimplentes. 
A qualquer momento, aqueles que 
quiserem excluir a TGRS da conta 
de água, devem comparecer aos es-
critórios da Sanepar e em seguida, 
comparecer ao setor de cobrança de 
taxas da Prefeitura,  cujo pagamento 
é obrigatório.  Na realidade, a confu-
são gerada entre os contribuintes e a 
o Executivo Municipal foi, mais uma 
vez, pela falta de maiores esclareci-
mentos (divulgação) à população, 
fato esse, que já aconteceu por oca-
sião da questão de horas extras dos 
funcionários municipais.  Toda a 
vez que se fizer uma mudança e que 
vai mexer no bolso do contribuin-
te, se faz necessário uma discussão 
ampla da questão, pois caso contrá-
rio, ações e atitudes inconvenientes 
poderão acontecer diante de uma 
população em fúria, como as que 
vemos nos últimos dias. Por sua vez, 
o município precisa assegurar suas 
receitas, para a boa prestação do ser-
viço. Os parâmetros aplicados para 
definir os valores foram por meio 
do consumo de água medido pela 
Sanepar. Estudos apontam que, a 
cada 5 metros cúbicos consumidos, 
proporcional a isto é   a quantidade 
de lixo gerado, a partir daí se efetua 
a cobrança. Muita gente que recebeu 
o boleto da Prefeitura está pensan-
do que aquele valor é mensal. Ledo 
engano, trata-se de um valor anual. 
Garanto que se você contratar uma 
empresa particular para recolher e 
dar o destino correto ao lixo, pagaria 
muito mais do que está sendo pro-
posto. Divida o valor da cota única 
por 12 vezes e dali você terá uma 
ideia de quanto pagaria por mês. 
Simples assim.

Comunidades pobres do Rio 
de Janeiro estão sendo fichadas!

A exigência da apresentação de 
um documento de identidade  para  
qualquer cidadão no país para a 
sua identificação,  é totalmente le-
gal de acordo com as leis vigentes. 
Com a intervenção federal no Rio 
de Janeiro decretada pelo presiden-
te Michel Temer para acabar com a 

violência, tráfico de drogas e brigas 
de facções, originando a morte  de 
muitos inocentes, fez com que os 
militares nas diversas comunidades 
pobres,  os mesmos fossem aborda-
dos, fichados e fotografados com os 
seus documentos, somente sendo 
liberados depois de uma checagem 
de antecedentes criminais da Polícia 
Civil. As Forças Armadas alegam 
que tal atitude tem o amparo de de-
creto presidencial, não importando 
se as pessoas sofram ou não cons-
trangimentos, se o local de espera 
de tal checagem seja confortável 
ou não. Desse modo, não adianta 
você discutir com o militar,  que 
você está tomando chuva ou sol, se 
tem ou não banheiro masculino e 
feminino, porque ele vai rir de sua 
cara. Todavia, este blog questiona 
se tal comportamento da interven-
ção federal irá também para a Zona 
Sul, Ipanema, Leblon, Copacabana, 
Barra da Tijuca,  etc, . Ou será que 
nesses locais não moram bandidos, 
ladrões, traficantes? Pensando bem, 
seria uma coisa boa um trabalho 
conjunto entre a Receita Federal e 
a Intervenção Federal nesses locais 
mais badalados porque além de ban-
didos, traficantes, quantas pessoas 
poderiam cair  na malha fina por 
sonegação fiscal? 

Coisas do Cotidiano
• 8 de Março - Dia Internacio-

nal da Mulher - Parabéns à todas 
vocês e o nosso repúdio pela violên-
cia contra a mulher;

• Com um índice de aprovação 
de apenas 2% pelo público brasilei-
ro, Michel Temer  diz ser candidato 
à Presidente da República. O atual 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, também se apresenta como 
pré candidato à presidente. Ambos  
são fracos! 

• Tônia Carrero - grande talento 
do teatro brasileiro, faleceu sábado, 
03 de março e foi cremada  segunda, 
dia 05 de março. O grande amigo da 
família, Ney Latorraca, disse: Tônia é 
bonita, talentosa e amada. É um "ser 
humano revolucionário", pois estava 
presente em todos os movimentos 
de esquerda como contra a ditadura, 
censuras, etc.;

• Espaço - Cultura - Oscar - 
2018 - Filme "A Forma da Água"" 
foi o grande vencedor. É um filme 
diferente  com um príncipe, um 
monstro e uma princesa. Através 
da linguística, o monstro, oriundo 
da Selva Amazônica e a princesa, 
uma faxineira muda, se comunicam 
e apaixonam. Não se deve esperar 
nada de espetacular do filme, apenas 
por ser diferente. A figura clássica 
do homem branco bonito, heteros-
sexual praticamente inexiste.   Me-

ENTRELINHAS
***Ao derrotar o PSG por 2 x 1 pela Liga dos Campeões,  o Real Madrid mostrou o que é a força de uma camisa, com vários 
títulos em sua história. ***Argentinos em greve por questões salariais e pouco investimento na educação.***Estamos há 20 
anos sem Tim Maia ( 15 de Março de 1998). Diversas homenagens serão prestadas ao cantor.***Das 50 cidades mais violentas 
do mundo, 17 são brasileiras.***"Com o tempo, você vai aprendendo que, para ser feliz, você precisa aprender a gostar 
de você, a cuidar de você e, principalmente, a gostar de quem gosta de você" (Mário Quintana, poeta, jornalista, tradutor, 
brasileiro de Alegrete, RS -1906-1994).

lhor ator foi  Gary Oldman, do filme  
"O  Destino de Uma Nação". Melhor 
atriz foi a Frances McDormand, do 
filme "Três Anúncios para um Cri-
me";

• Redes Sociais divulgando que 
o ministro e empresário Gilmar 
Mendes é como o Posto Ypiranga: 
resolve todas as questões do país;

• Parabéns à jornalista Mônica 
Bérgamo, da Folha de São Paulo, 
pela excelente entrevista feita com  
o ex presidente  Lula. Muito rica 
em detalhes, fortaleceu todos aque-
les que um dia viram  o país sair da 
pobreza, com ricos e pobres com o 
mesmo direito, alimentando bem, 
trabalhando,com casas próprias e 
viajando de avião;

• Sempre firme em suas de-
cisões, o ministro Edson Fachin, 
corretamente incluiu Michel Temer 
no inquérito da Odebrecht relativo 
Lava Jato. Já são dezenas de  de-
núncias. O ministro Luiz Barroso 
também incluiu Temer em outro 
inquérito;

• Presidente americano Do-
nald Trump vai criar um caso sem 
tamanho sobre as taxas de importa-
ção do aço e alumínio, dificultando a 
entrada desses produtos nos Estados 
Unidos. O Brasil é um   exportado-
res desses produtos para os america-
nos; 

• Ridículo Trump pedir aos 
professores que comprem armas 
para enfrentar bandidos. Mais ridí-
culo ainda é a bancada da bala do 
Congresso Nacional querer armar a 
população brasileira, acabando com 
o Estatuto do Desarmamento;

Auxílio-Moradia em discussão 
no Supremo Tribunal Federal

Desde a implantação do auxílio-
-moradia paga aos juízes a partir 
de  2005, os magistrados já recebe-
ram mais de quatro bilhões de reais, 
quantia essa que daria para solucio-
nar a questão habitacional no Su-
deste ou Sul do país, e ainda sobra-
ria dinheiro para construir algumas 
UTIs.  Acontece que essa história 
do auxílio-moradia acabou gerando 
um efeito cascata, pois surgiram ou-
tros auxílios como auxílio-alimenta-
ção, auxílio-livro, auxílio-vestuário, 
auxílio-creche, auxílio-passagem, 

etc. Hoje, membros dos Três Pode-
res ( Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio ) recebem o tal auxílio-moradia, 
que no caso dos juízes corresponde 
a quantia de R$ 4.300 mensais. O 
assunto  é bastante polêmico porque 
a maioria das pessoas que recebem 
tal auxílio  já tem casas ou aparta-
mentos próprios, além de recebe-
rem polpudos salários. É o caso do 
Juízes Sergio(Curitiba), Marcelo 
Bretas(Rio de Janeiro)e tantos ou-
tros. Que vergonha! Aliás, há muitos 
casos das pessoas terem vários imó-
veis próprios, recebem aluguéis e 
ainda pelo corporativismo, recebem 
auxílio-moradia. É o caso de um Juiz 
em São Paulo que possui 60 imóveis 
alugados e recebe auxílio-moradia. 
O assunto será discutido e vota-
do  ainda este mês pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) e diversos 
lobbies  corporativistas já estão se 
manifestando para que permaneça 
os vários auxílios. Seria bom se tal 
auxílio também fosse estendido aos 
professores, policiais, médicos, fun-
cionalismo público, etc. A luta de-
pois, é para indexar tais auxílios  nos 
salários. Depois querem que o pobre 
trabalhe mais, aposente mais tarde 
para cobrir o rombo da Previdência!

A importância da Vitamina D
Todos nós falamos em vita-

minas a quase toda a hora. Mas o 
que são vitaminas? Vitaminas são 
compostos orgânicos presentes nos 
alimentos, sendo essenciais para o 
funcionamento normal do metabo-
lismo. Tem a função chamada ca-
talisadora, ou seja, a capacidade de 
acelerar uma reação química. Como 
se vê, as vitaminas não tem a pro-
priedade de engordar. Há vários ti-
pos de vitaminas exercendo as mais 
variadas funções. Como exemplo, 
temos a Vitamina D, também cha-
mada de Calciferol, que é solúvel 
nas gorduras. Por isso é chamada 
de vitamina lipossolúvel.  Função - 
A principal função da vitamina D 
é facilitar a absorção do cálcio pelo 
organismo que é essencial para o 
desenvolvimento saudável dos ossos 
e dos dentes, agindo como se fosse 
um hormônio, mantendo o cálcio e 
o fósforo em quantidades adequa-
das no sangue, através do aumento 

ou diminuição da absorção desses 
componentes no intestino delgado. 
Outras Funções - Evitar doenças 
como raquitismo, osteoporose, os-
teomalácia, câncer de cólon, reto e 
mama, obesidade, diabetes, hiper-
tensão, esclerose múltipla, aumen-
tar a produção muscular, fortalecer 
o sistema imunológico, melhorar o 
equilíbrio, melhorar a saúde  car-
diovascular, prevenir o envelhe-
cimento. Necessidade diárias de 
vitamina D - Criança até 1 ano: 10 
microgramas (mcg); Crianças aci-
ma de 1 ano, adultos e gestantes - 15 
microgramas (mcg); Idosos acima 
de 70 anos, 20 microgramas (mcg). 
Sintomas - A falta de vitamina D 
poderá  levar o paciente: a) Depres-
são; b) Problemas ósseos; c) Doença 
cardiovascular; d) Riscos na gra-
videz ( aborto no terceiro mês de 
gravidez: e) Diabetes; f) Prejudicar 
nas forças musculares; g) Doenças 
autoimunes; h) Câncer; i) Autismo; 
j) Gripes e Resfriados; k)Riscos de 
morte prematura. Principais Fontes 
de Vitamina D - A principal fonte 
da vitamina D é sua produção na 
pele a partir da exposição aos raios 
solares diariamente por cerca de 15 
minutos quando se tratar de pessoa 
de pele clara, e por 45 minutos a 1 
hora quando se tratar de pessoa de 
pele negra. Alimentos ricos em vita-
mina D são : óleo de fígado de baca-
lhau, salmão, ostras cruas, arenque 
fresco, leite e derivados, gema do 
ovo, fígado de galinha, sardinhas e 
atum enlatados, cogumelos, carne, 
suco de laranja, etc. Diagnóstico - 
da falta de vitamina D é clínico e 
laboratorial. Tratamento - Já vimos 
os diversos sintomas que a falta de 
vitamina D ocasionam. Vimos que 
o banho de sol é fundamental no 
tratamento que poderá vir acom-
panhado de algum alimento como 
o leite. Excesso de cálcio produzido 
pelo excesso de vitamina D poderá 
ocasionar problemas renais como  
a calculose  renal. arritmia cardía-
ca. Quanto ao excesso de vitamina 
D  que praticamente acontece pelo 
excesso ingerido, principalmente 
em cápsulas ou gotas, podendo dar 
vômitos, prurido, hipertensão renal, 
nervosismo, aumento da freqüência 
urinária, astenia, etc.

Tarde de louvor acontece neste domingo com 
a participação da cantora Adriana Arydes

O Pregador Astromar Braga, de Presidente Prudente, também 
estará no evento, que é realizado pela Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, através do grupo de Oração Emunah

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Acontece neste do-
mingo (11), com 
início às 14 horas 

no Salão Paroquial de Nova 
Esperança, mais uma edição 
da “Tarde de louvor”.

 O evento, que começou 
timidamente em  2015., este 
ano deve superar o número 
de público das edições  an-
teriores. 

Realizada pela Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus, 
através do grupo de Oração 
Emunah, a Tarde de louvor 
já tem as atrações confir-
madas da cantora Adriana 
Arydes,  do Pregador Astro-
mar Braga e da Missão Boa 
Nova.   

Segundo Murilo Trevi-
san, um dos organizado-
res da Tarde, “o evento tem 
como objetivo convidar os 
membros e amigos Igreja 
para participar de uma pro-
gramação repleta de música 
e adoração a Deus”, desta-
cou.

Para Rafael Pajonotti, da 
Comissão Organizadora, 
“objetivamos  trazer mais 
pessoas para conhecer Jesus 
Cristo, através dos Ministé-
rios da Música e da Palavra 
por meio da pregação. Vá e 
leve a sua família para lou-
var e passar uma tarde na 
presença de Deus”.

Convites estão à venda, 
ao preço de R$10,00, na Se-
cretaria Paroquial ou com os 
jovens do Grupo de Oração 
Emunah. Informações pelo 
telefone (44) 98814-9003. 

“O preço baixo é em vir-
tude de não almejarmos lu-
cro. Foram colocados 1000 
convites à venda e agora res-
tam poucos. Este panorama, 
além de alegrar nossos cora-
ções, cria uma boa ansiedade 
para o domingo”, finalizou 
Matheus Ardenghi, que inte-
gra o grupo dos organizado-
res da Tarde de louvor – edi-
ção 2018. 

Uma voz inconfundível, um carisma singular, canções que têm 
levado milhares de pessoas em todo o Brasil a uma experiência 
pessoal com Cristo.
Essa é Adriana Arydes, uma das maiores cantoras da música 
católica no país. São 15 anos de carreira, 10 CDs e 2 DVDs gra-
vados, numa das carreiras mais sólidas da música católica. Na 
adolescência, entrou para o grupo de jovens e passou a fazer 
parte da banda que animava as reuniões da Igreja.
Em 1982, começou a participar dos Rebanhões, em Cruzei-
ro, realizados pelo Padre Jonas Abib e a Comunidade Canção 
Nova. Mais do que uma cantora de sucesso, Adriana Arydes, 
para o seu público, é expressão da presença amorosa de Deus. 
Ela reside no Rio de Janeiro, mas percorre o Brasil afora.

Adriana Arydes

O que dizem os organizadores do evento:

“Será uma programação repleta de músi-
ca e adoração a Deus” - Murilo Trevisan

“Objetivamos trazer mais pessoas para 
conhecer Jesus Cristo” –Rafael Pajonotti

“Foram colocados 1000 convites à venda e 
agora restam poucos” - Matheus Ardenghi

Divulgação

Hauney C. Malacrida
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Gratidão é a palavra certa
A Deus, aos familiares, aos colaboradores e em especial nossos clientes. São 9 anos 

de aprendizado e muitas conquistas. Valeu, grande beijo a todos, equipe Vizzu.
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Promotor solicitará ao 
Procurador Geral do MP 

análise de inconstitucionalidade 
na “Lei da taxa do lixo” 

Anibelli questiona governo sobre 
descontos para antecipação do ICMS 

pelas empresas do Paraná Competitivo

Dr. Ricardo Barison Garcia disse que questionamento será submetido 
à análise do Procurador Geral de Justiça Ivonei Sfoggia para que este 

ingresse com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município 
tem gasto anual de mais de 2 milhões somente com a questão do lixo

NOVA ESPERANÇA

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O Promotor de Justiça 
Dr. Ricardo Barison 
Garcia vai enviar, 

nos próximos dias, ofício ao 
procurador-geral de Justiça 
do Paraná, Ivonei Sfoggia 
solicitando que "seja avalia-
da a possibilidade da pro-
posição de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade da Lei 
Complementar nº2588/2017 
que permitiu convênio com 
a Sanepar para que a em-
presa realizasse os estudos 
que forneceram os dados 
de consumo dos moradores, 
usados na base de cálculo da 
cobrança da taxa do lixo”.

Pela nova Lei, a taxa de 
lixo que o contribuinte vai 
pagar é calculada com base 
na média histórica de consu-
mo de água, relativa aos últi-
mos 12 meses. 

Segundo o representan-
te do Ministério Público, 
“a instituição de taxas deve 
obedecer aos requisitos da 
especificidade e divisibilida-
de, ou seja, deve ser possível 
mensurar o serviço utilizado 
por cada contribuinte. Per-
cebemos uma grande mo-
vimentação da população 
indignada com a situação, 
porque ao que parece, houve 
um aumento considerável de 
valores relacionados ao tri-
buto”, disse Dr. Ricardo. 

GASTO EXPRESSIVO
O município de Nova Es-

perança tem um gasto anual 
de mais de R$2 milhões so-
mente com a questão do lixo 
e sofre com a inadimplência 
de cerca de 60% dos contri-
buintes que deixam de pagar 
o IPTU, o que tem gerado 
um déficit de mais de R$600 
mil, apenas em taxas, que 
precisam ser retiradas de 

outras fontes para o paga-
mento das despesas com o 
recolhimento e destinação 
dos resíduos.  Sobre este 
tema, o Promotor destacou:  
“ nos reunimos com o pre-
feito Moacir Olivatti e passa-
mos a analisar a situação de 
forma objetiva. É importante 
que se diga que o Ministério 
Público não vai ingressar no 
mérito da situação econô-
mica do município, se essa 
inadimplência estava geran-
do muito ônus ao município 
e prejudicando os serviços 
públicos. A nossa atuação é 
objetiva como forma de ve-
rificar a legalidade e a cons-
titucionalidade da lei que foi 
promulgada pelo Prefeito 
Municipal, aprovada pela 
Câmara de Vereadores e de-
pois promulgada pelo Chefe 
do Poder Executivo”.

Sobre a cobrança do tri-
buto pela Sanepar, Dr. Ri-
cardo pontuou: “acerca disso 
não há uma ilegalidade con-
siderando  a opinião institu-
cional do Ministério Público 
via Centro de Apoio e a Pro-
motoria de Defesa do Con-

sumidor formalizada em 
2009, por meio de um Termo 
de Ajustamento de Conduta, 
que prevê a vinculação da 
cobrança da água no carnê 
nas contas de água”.

MÉTODO DE AFERI-
ÇÃO

O representante do MP 
considera que o ponto prin-
cipal de todo este imbróglio 
é acerca dos métodos de afe-
rição usados na composição 
dos valores da taxa de lixo, 
vinculados estes ao consu-
mo de água. Barison destaca: 
“sobre a natureza Jurídica do 
tributo taxa do artigo 145, 
inciso 2º da Constituição 
Federal, diz - A União, os 
Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios poderão insti-
tuir os seguintes tributos:II 
- taxas, em razão do exercí-
cio do poder de polícia ou 
pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços públi-
cos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposição - esse 
serviço público tem que ser 
divisível, só pode ser cobra-

“Vinculação de consumo de água com a taxa não procede. Deve-se cobrar o que efetivamente o 
morador gera em termos de resíduos”, ressaltou o Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Barison Garcia.  

da da pessoa o que ela efeti-
vamente gasta. Em Tribunais 
de Justiça de outros estados, 
há diversas decisões em que 
entendem como inconstitu-
cional a cobrança da taxa de 
lixo, vinculada a de água. Se-
gundo o entendimento de al-
guns tribunais de justiça isso 

não seria possível, não have-
ria compatibilidades entre 
elas”, ressaltou o Promotor.

 Ainda esta semana a 1ª 
Promotoria vai submeter a 
analise da Procuradoria Ge-
ral de Justiça a Lei 2588/2017 
para que analise sua  Incons-
titucionalidade. “Caso seja 

acatada, a ADI será encami-
nhada  ao Tribunal de Justiça 
do Paraná que decidirá se a 
lei é constitucional ou não 
considerando, embasada na  
vinculação da taxa de lixo 
com o consumo de água”, 
finalizou o Promotor Dr. Ri-
cardo Barison Garcia.

Nesta semana, o líder 
da bancada de opo-
sição, deputado Ani-

belli Neto (MDB), questionou 
o governo estadual sobre os 
incentivos que foram conce-
didos às empresas inscritas 
no programa Paraná Compe-
titivo no ano passado, mais 
especificamente os descontos 
para o pagamento antecipado 
do ICMS.

Anibelli explicou que 8 
empresas receberam, em ja-
neiro de 2017, descontos para 
pagamento antecipado do tri-
buto. Uma destas empresas, 
disse o parlamentar, possuía 
uma dívida de R$ 2,5 bilhões, 
que deveria ser paga ao longo 
dos próximos anos. No en-
tanto, para que o pagamento 
fosse feito à vista, o governo 
concedeu um desconto de R$ 
1,5 bilhão. 

“Para receber à vista R$ 1 
bilhão, o governo abriu mão 
de receber R$ 1,5 bilhão que 
deveria ser pago nos próximos 
anos”, disse Anibelli durante a 

audiência pública de prestação 
de contas do terceiro quadri-
mestre de 2017 na Assembleia 
Legislativa, na segunda-feira 
(5).

Na ocasião, ele afirmou 
ainda que o governo está des-
respeitando a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal ao conceder 
os descontos para pagamento 
antecipado do ICMS. Segundo 
Anibelli, os valores pagos de 
forma antecipada são menores 
do que o montante original, o 
que consiste em renúncia de 
receita tributária e, portanto, 
deve cumprir os requisitos do 
artigo 14 da LRF.

“Utilizando as informa-
ções da própria Sefa e aplican-
do as fórmulas previstas em lei 
para o cálculo do valor para 
pagamento com desconto do 
ICMS, verificamos que o valor 
que foi pago é menor do que o 
valor do ICMS original, o que 
caracteriza como renúncia de 
receita fiscal”, afirmou.

Na terça-feira (6), o depu-
tado apresentou um requeri-

mento de pedido de informa-
ções solicitando a divulgação 
pela Secretaria da Fazenda dos 
nomes das empresas que fize-
ram o pagamento antecipado 
do ICMS.

“É preciso abrir a caixa-
-preta do Paraná Competitivo. 
O Paraná precisa saber, dentro 
do princípio da transparência, 
quais foram as empresas que 
fizeram a antecipação do pa-
gamento do ICMS”, destacou 
Anibelli Neto.

Em outro requerimento de 
pedido de informações apre-
sentado à Sefa, o deputado 
também solicitou informa-
ções complementares sobre o 
desconto concedido pelo go-
verno estadual às empresas. 
O parlamentar questionou o 
valor de cada parcela no mês 
da ocorrência do fato gerador 
do tributo, o valor de cada 
parcela cada fosse quitada no 
prazo de pagamento original, 
o desconto concedido e o va-
lor efetivamente pago.

Assessoria de Imprensa

José Antônio Costa
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Quando procurar 
um Psiquiatra

ARTIGO

Dr. Gabriel Cunha Bezerra

Em primeiro lugar é necessário diferenciar o normal 
do patológico (doente) . As pessoas são todas diferentes 
umas das outras e cada qual tem sua característica pes-
soal de temperamento, aptidões, defeitos, inteligência, etc. 
Existem comportamentos que são normais em uma cul-
tura e considerados bizarros em outra. Ou seja, o normal 
e o patológico dependem também da cultura onde se vive. 
Além disso, alguns comportamentos são normais em de-
terminada fase da vida, mas se persistem são considerados 
patológicos. Outros comportamentos são normais quan-
do ocorrem em uma determinada intensidade e doentios 
quando são tão frequentes que chegam a causar proble-
mas.

Então, quando é que um comportamento ou senti-
mento passa dos limites da normalidade e merece ser exa-
minado por um psiquiatra? De modo muito resumido, 
pois somente a consulta psiquiátrica é capaz de levar a um 
diagnóstico, citarei aqui alguns “indícios” de que um com-
portamento pode não ser normal.

1- SOFRIMENTO: se a pessoa sofre, isso pode ser 
um sinal de que algo não vai bem. No entanto, o sofri-
mento também é parte normal da vida. Por exemplo, o 
sentimento do luto é esperado e necessário, no entanto, 
quando torna-se profundo a ponto da pessoa deseja e até 
tentar o suicídio é um alerta que algum transtorno mental 
está presente.

2- DURAÇÃO DO PROBLEMA: se alguém amado 
morre, é normal ficar triste. Mas por quanto tempo? Dias, 
semanas, meses ou anos? O processo de luto pode variar 
mais ou menos de acordo com a pessoa, mas em geral se 
estipula que até um ano seria razoável sofrer a perda de 
alguém amado. Isso quer dizer que se faz 10 anos que seu 
pai faleceu e você ainda sofre por isso, quer dizer que você 
tem alguma doença mental? Não necessariamente, pois 
não só o tempo define o caráter patológico, é necessário 
ver também o quanto isso interfere na vida cotidiana.

3- INTERFERÊNCIA NO COTIDIANO: voltando 
ao exemplo do luto; se seu ente querido faleceu há 3 dias e 
você não consegue sair da cama de tão triste, isso é patoló-
gico? Geralmente não, mas de fato precisará de cuidados e 
auxílio nessa situação. No entanto, se o ente querido fale-
ceu há mais de 4 meses e a pessoa não consegue trabalhar, 
não consegue se divertir, não vê mais graça na vida, deve-
-se ficar atento e procurar ajuda profissional. Neste caso 
podemos estar diante de uma tristeza patológica, uma de-
pressão (ou um luto complicado).

Muitas vezes, a doença é percebida pelos prejuízos que 
ela causa, como diminuição do rendimento no trabalho, 
faltas e diminuição de notas na escola, discussões frequen-
tes em casa, distanciamento de amigos, consumo exagera-
do de bebidas alcoólicas e outros. 

De modo simplista, podemos dizer que se a qualidade 
da emoção, do sentimento, do comportamento for exage-
rado, absurdo, não compatível com a situação e além disso 
interferir no cotidiano e no funcionamento junto a quali-
dade de vida ou tiver uma duração além do esperado, há 
grandes chances de que a pessoa esteja enfrentando uma 
situação que seja necessária uma avaliação profissional. 

Nesse sentido, o psiquiatra é um profissional médi-
co que possui especialização ou residência médica em 
psiquiatria. Este têm a sua atuação voltada para os pro-
blemas relacionados às emoções e ao comportamento. É 
o responsável para fazer o tratamento para transtornos 
mentais, como : depressão, ansiedade, transtorno de hu-
mor bipolar, síndrome do pânico, transtorno de deficit de 
atenção e hiperatividade dentre outros.

Dr. Gabriel Cunha Bezerra
Médico Psiquiatra 
CRM-PR 33.327 / RQE 18.273

Atendimento na:

Rua Lord Lovat, 681 - Nova Esperança
Telefone: 3252-3099 / 99834-1614
www.dimartini.com.br

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

Testes em animais

O Brasil é um país de 
dualidades e nas mais di-
ferentes áreas são possíveis 
encontrar exemplos que 
muitas vezes mostram que 
temos um potencial enor-
me para melhorar, mas que 
ainda assim nos atrasamos 
muito no processo. O sem-
pre polêmico debate refe-
rente ao uso de animais em 
pesquisas e testes científicos 
reforça essa afirmação.

Em novembro do ano 
passado a curitibana Caroli-
na Motter Catarino ganhou 

o prêmio Jovem Pesquisa-
dor, na categoria América, 
pela fabricante e revende-
dora de cosméticos Lush 
por seu trabalho pioneiro 
no desenvolvimento de mo-
delos de pele humana usan-
do tecnologia de impressão 
3D.  A pesquisa representa 
uma alternativa para testes 
que atualmente são realiza-
dos em animais para produ-
ção de cosméticos e outras 
substâncias.

Enquanto temos uma 
brasileira se destacando in-

ternacionalmente com uma 
pesquisa inovadora na área, 
no Brasil ainda engatinha-
mos em relação à legislação 
referente ao tema e encon-
tramos entraves para utili-
zação de novas tecnologias, 
como pesquisas em células 
humanas cultivadas em la-
boratório.

Para se ter uma ideia, a 
primeira grande conquista 
legislativa em relação a pro-
cedimentos para uso de ani-
mais na ciência e no ensino 
só aconteceu no Brasil em 
2008, com a promulgação da 
Lei Federal n.º 11.794. Em 
países como a Inglaterra, 
desde 1959 já era trabalho 
o princípio de substituição, 
refinamento e redução, que 
visa diminuir o sofrimento 
de animais de laboratório.

Em relação à utiliza-
ção de animais em testes, 
por exemplo, ainda está 
em tramitação o Projeto de 
Lei Complementar (PLC) 
70/2014, que veda o uso 
de animais em testes para 
produção de cosméticos, 
perfumes e produtos de hi-
giene. Logicamente temos 
exceções que já apresentam 
avanços na área, como o Pa-
raná, em que o governador 
Beto Richa sancionou em 
2015 a Lei n.º 18.668, que 
veda essa prática em qual-

quer cidade do estado.
Apesar de alguns avanços 

recentes, ainda temos uma 
longa distância em relação à 
segurança jurídica, estrutu-
ra laboratorial e recursos em 
pesquisas para alcançarmos 
os patamares internacionais 
de cuidados e bem-estar dos 
animais usados para fins 
científicos.

Atualmente para cada 
antialérgico, anti-inflama-
tório ou pomada que chega 
nas prateleiras, milhares de 
animais sofrem em testes 
que vão desde lesões físicas 
até inoculação de doenças. 
Precisamos criar melhores 
condições para implanta-
ção de métodos alternativos 
de pesquisas que eliminem 
a utilização de animais em 
testes e permitam os neces-
sários avanços científicos.

Cabe ao legislativo pro-
ver a segurança jurídica e 
condições responsáveis para 
buscarmos gradualmente 
essas inovações metodológi-
cas, que irão estimular inves-
timentos em novos protoco-
los. Fortalecer o respeito à 
biodiversidade sempre deve 
ser prioridade e tratada com 
atenção para causar o menor 
impacto possível na nature-
za, garantindo o bem-estar 
animal e o desenvolvimento 
nossa sociedade.

Geração de lixo é um problema cada 
vez mais complexo para os municípios

OPINIÃO

Quando a questão é lixo, 
não existe tamanho de 
município, pois é sem-

pre um grande e complexo pro-
blema.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A reportagem esteve em Pre-
sidente Castelo Branco, o muni-
cípio localizado a doze quilôme-
tros de Nova Esperança, possui 
5.227 habitantes de acordo com 
estimativas de população produ-
zidas pelo IBGE/2017.

Lá o lixo do município é des-
tinado para o aterro municipal 

de Paranavaí através do Con-
sórcio Caiuá Ambiental (CICA) 
e depositado de forma regular 
cumprindo a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos que proibiu 
os “lixões”.

“Hoje a quantidade gerada 
no município destinada ao ater-
ro é na média de 75 toneladas 
por mês ao preço de R$ 97,51 a 
tonelada, custando mensalmente 
aproximadamente R$ 7.800,00, 
além das despesas com combus-
tível, funcionários para o trans-
porte e destinação. Esse custo é 
transferido para a população que 
paga anualmente por residência”, 
explicou a prefeita Gisele Faccin.

ECOPONTO 
Na cidade existe o programa 

de Ecoponto que são caçambas 
estrategicamente distribuídas 
para colocação de pequenas 
quantidades de resíduos da cons-
trução civil, galhos, sofás e mó-
veis em madeira, com o objetivo 
de facilitar para a população dar 
a destinação correta com a co-
modidade de estar próximo a sua 
residência. “Foram frequentes 
a mistura de resíduos com lixo 
orgânico e até animais mortos 
em estágio de putrefação. Infe-
lizmente o uso dos Ecopontos 
se tornou mais um problema do 
que solução”, avaliou a prefeita 
Gisele.

O município está reorgani-
zando a forma de recolher os re-
síduos e a distribuição dos Eco-
pontos, porém dependendo do 
apoio da população em utilizar 
da maneira correta.

RECICLAGEM
Desde agosto de 2015, o mu-

nicípio distribuiu nas residências, 
mais de 1.800 sacolas, chamadas 
de “ecobags” numeradas e iden-

Município destina o lixo 
produzido ao aterro do 
Consórcio Caiuá Ambiental 
(CICA) a média de 75 
toneladas por mês.

tificadas com o nome do projeto 
Cidade Limpa, como uma forma 
de organizar a coleta seletiva. “A 
reciclagem para dar certo precisa 
de uma parceria com a popula-
ção através do recolhimento se-
manal dos materiais depositados 
nas ecobags”, esclarece.

“É de extrema importância 
que se compreenda que a gera-
ção de lixo é um problema cada 
vez mais complexo e o poder 
público necessita acima de tudo 
da colaboração e participação da 
população, pois todos, somos ge-
radores de lixos e resíduos e, por-
tanto responsáveis em contribuir 
para a destinação adequada e 
correta, visando proteger o meio 
ambiente para as futuras gera-
ções”, finalizou a prefeita Gisele.

“É de extrema importância que se compreenda que a geração 
de lixo é um problema cada vez mais complexo e o poder públi-
co necessita acima de tudo da colaboração e participação da 
população”, avaliou a prefeita Gisele

LIXO: Tudo o que não pode 
ser reaproveitado ou reciclado;

RESÍDUOS: Tudo o que 
ainda pode ser parcialmente ou 
totalmente utilizado. (SEMA)

Fotos: José Antônio Costa
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Pequenos Quartos 
Grandes Ideias!

Quartos pequenos estão 
cada vez mais comuns nas 
casas e apartamentos novos. 
Se você também tem um cô-
modo desses em casa, não 
precisa se desesperar. A boa 
notícia é que alguns truques 
simples de decoração vão 
fazer o seu quarto ficar mais 
prático e parecendo bem 
maior.

Cores claras fazem o es-
paço parecer maior, aposte 
nelas para que seu quarto 
ganhe alguns centímetros, 
mesmo que apenas visual-
mente. Em quartos peque-
nos, o branco é a cor mais 
fácil e óbvia de aplicar nessa 
situação, mas você também 

pode apostar em uma paleta 
de cores claras nas paredes e 
na roupa de cama, além de 
acessórios grandes como ta-
petes e cortinas.

Se o quarto é pequeno, 
as paredes são suas aliadas! 
Aproveite todo e qualquer 
espaço que conseguir apos-
tando em nichos e pratelei-
ras. Em tese, qualquer parede 
serve, mas se você instalar a 
prateleira na parede atrás da 
cama, vai conseguir um efei-
to legal que pode dispensar a 
necessidade de uma cabecei-
ra, que ocuparia ainda mais 
espaço.

Pode parecer uma dica 
batida, que serve em vários 

ambientes como a sala, mas a 
verdade é que o uso do espe-
lho consegue dar um aspecto 
maior ao quarto. Além de ser-
vir pra dar aquela conferida no 
visual, o espelho também refle-
te e dobra o espaço e todas as 
melhorias que você fez no am-
biente, como as paredes claras 

e a iluminação, por exemplo.
Acredite, os móveis plane-

jados são seus melhores ami-
gos, mesmo que a primeira vis-
ta eles pareçam caros demais, 
as vantagens de conseguir 
aproveitar com perfeição cada 
centímetro do quarto faz valer 
a pena. Você vai perceber que 

o custo benefício é bastante 
vantajoso quando conseguir 
colocar no quarto tudo que 
precisa.

Você tem pouco espaço 
no quarto? Então tome cui-
dado para não deixar o espa-
ço ainda menor colocando 
muitos móveis e acessórios 
no local. Dê prioridade aos 
móveis mais importantes e 
de preferência que tenham 
mais de uma função, como 
um baú que também sirva 
como pufe, ou uma cabe-
ceira que já tenha os criados 
mudos.

Um truque muito usa-
do pelos profissionais de 
decoração é manter a linha 
da altura dos móveis baixa, 
assim o pé direito parece 
maior e a sua sensação de 
quarto grande só aumenta!

Aproveite todos os es-
pacinhos que conseguir 
encontrar pelo quarto. O es-
paço embaixo da cama pode 
e deve ser aproveitado! Use 
gavetas ou cestos para or-
ganizar enxoval, sapatos e 
até roupas, liberando mais 
espaço em outros lugares 

como armários e cômodas.
Instalar abajures e lumi-

nárias na parede ou no teto 
é uma deia que vai poupar 
um bom espaço no seu cria-
do mudo, além de deixar 
o quarto mais organizado, 
com visual mais leve, e por 
consequência, maior.

Se você é daqueles que 
gosta de ver um pouco de 
TV antes de dormir, sabe 
que ela pode ocupar um 
bom espaço. O ideal nesse 
caso é apostar em murais ou 
painéis de parede para pren-
der o aparelho e economizar 
espaço, dispensando muitas 
vezes, até a necessidade de 
um móvel.

A última dica também 
é a mais importante! Seja 
criativo ao decorar o seu 
quarto pequeno, aproveite 
os espaços mais inusitados, 
como o teto para guardar 
coisas, por exemplo. Você 
também pode dispensar 
móveis que podem ser su-
pérfluos, como uma cabe-
ceira.

Fonte: Viva Decora

Floraí participa da Câmara Técnica da Educação

Atalaia entrega três obras em um só dia

Um turbilhão de ideias 
e uma avalanche de 
sugestões de projetos 

para serem desenvolvidos em 
2018. É o resumo da reunião 
de planejamento das ações a 
serem colocadas em prática, 
este ano, pela Câmara Técnica 
da Educação da Associação 
dos Municípios do Setentrião 
Paranaense (Amusep). No 
encontro realizado na tarde 
desta quarta-feira (7), mais 
que a presença maciça, o des-
taque foi a participação da 
maioria dos secretários mu-
nicipais das cidades da área 
de abrangência da entidade.

Na opinião da coordena-
dora da Câmara, secretária 
de Educação de Mandaguari, 
Adenise Batista Rodrigues, 
foi um dos encontros mais 
produtivos. “Além do quó-
rum expressivo, grande par-
te falou, pontuou e propôs 
temas para serem debatidos 
durante o ano”, destaca. Ti-
tular da Pasta, em Iguaraçu, 

Mírian Ester Rípoli dos Reis, 
avalia que, 2018, será de tra-
balho intenso e, espera, de 
muitos resultados positivos 
para o segmento.

A secretária de Educação 
de Maringá e diretora de Ar-
ticulação da União Nacional 
dos Dirigentes Municipais 
da Pasta (Undime), no Para-
ná, Valkíria Trindade de Al-
meida Santos, ressalta que a 
contribuição de todos vai ser 
fundamental para a conquista 
de novos avanços e na oferta 
de um serviço de qualidade 
ainda maior para a comuni-
dade regional. Valdir Antônio 
Miosso, secretário de Nossa 
Senhora das Graças, acres-
centa que, a cada reunião ou 
evento da Câmara Técnica, 
reúne informações importan-
tes para melhorar o desempe-
nho dele e dos servidores da 
Pasta nas respectivas funções.

O município de Floraí fez-
-se representar pela profes-
sora Maria Angela Zampieri 

Gimenez - Secretária Munici-
pal de Educação. A professo-
ra disse que “foi um encontro 
muito produtivo, onde pude-
mos discutir e planejar alguns 
assuntos que serão estudados 
neste ano. Entre eles a base 
nacional comum. Obrigada 
Câmara técnica da educação 
da AMUSEP”, finalizou.

CALENDÁRIO DE ATI-
VIDADES

Entre as decisões tomadas 
pelos Secretários Municipais 
de Educação está a definição 
das datas para a realização das 
reuniões gerais e do Comitê 
Gestor da Câmara Técnica e 
do IV Seminário Regional. 
Os encontros do Comitê se-
rão mensais, sempre nas tar-
des da última quarta-feira do 
mês. A cada três meses, na 
primeira quarta-feira do mês, 
haverá a reunião geral dos ti-
tulares da Pasta. O Seminário 
está programado para o dia 
18 de abril, em Maringá, em 

local a ser divulgado poste-
riormente. O tema central 
será a nova Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC).

Os integrantes da Câmara 
também se comprometeram 
em elaborar uma pauta única 
de reivindicações da Educa-
ção para a Amusep entregar 
aos candidatos às eleições de 
outubro próximo. Anelise 
diz que será um documento 
com propostas sobre finan-
ciamento da Educação como 
um todo, desde salário e con-
tratação de profissionais para 
a área, até os recursos desti-
nados à merenda e ao trans-
porte escolar. Outro ponto 
crucial é em relação às vagas 
disponíveis para a educação 
infantil, nas creches.

De acordo com Anelise, 
na educação infantil, está ins-
talada uma verdadeira “queda 
de braço” entre os poderes 
Executivo e Judiciário. “Te-
mos urgência para encontrar 
um consenso sobre o assun-

to”, resume. Nas contrata-
ções, é preciso um artifício 
legal para ampliar o quadro, 
sem ferir a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, que prevê um 
porcentual da arrecadação 
do município a ser destinado 
para o pagamento dos salá-
rios dos servidores. Quanto à 
merenda, hoje, as prefeituras 
chegam a investir quatro ve-
zes mais do que é repassado 
pelo Estado e pela União. Ce-
nário semelhante, apresenta o 
transporte escolar.

A Câmara Técnica preten-
de ainda debater os deveres e 
direitos dos órgãos respon-
sáveis pela Educação. Atual-
mente, a cobrança maior re-
cai sobre os municípios. “Os 
governos estaduais e Federal 
criam regras, elaboram pro-
gramas. Mas quem paga a 
conta são as prefeituras. É ne-
cessário que cada um respon-
da pela parte dele e seja co-
brado pelo cumprimento das 
respectivas metas”, afirma.

ASCOM/FLORAÍ

A administração municipal de Atalaia, prefeito Fábio e 
vice Duda entregou na quinta-feira, 08 de março, três obras.

REGIÃO

Cumprindo mais um dos compromissos foi entrega 
uma casa construída com recursos do Rodeio de 2017. 
A família merecidamente beneficiada foi a da Sra. 
Clemencia Ferreira dos Santos.

CASA DO RODEIO

Foi entregue também a Unidade de Atendimento 
do Programa Saúde da Família (UAPSF). “Esta é mais 
um avanço que garante melhor atendimento para 
a nossa população e condições de trabalho para 

nossos funcionários Nosso compromisso é até o fim 
de nosso mandato reformarmos todos os prédios 
públicos do município”, avaliou o prefeito Fábio.

UAPSF

Fotos: Carlos Storti

CMEI - Espaço do Saber
Graças a reforma realizada com recursos 
próprios as quase 100 crianças atendidas 
pelo CMEI - Espaço do Saber terão mais 

conforto além de todo o carinho e atenção 
que recebem da equipe de profissionais.
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.
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Maringá FC vence o 
Foz por 2 a 0 em casa

Em partida válida pela segunda rodada 
da Taça Caio Júnior (2º Turno do Cam-
peonato Paranaense) o tricolor recebeu 

o Foz do Iguaçu e fez bonito diante de sua tor-
cida. Com dois gols do artilheiro Bruno Bata-
ta o time da casa venceu o time da fronteira e 
disparou na liderança do Grupo A com seis 
pontos em dois jogos. Na classificação geral o 
tricolor permanece na terceira colocação, mas 
agora, apenas um ponto de diferença do pró-
prio Foz.

Jogando pela primeira vez em casa nessa 
etapa da competição, o tricolor teve o apoio 
de 3.061 torcedores que compareceram ao Es-
tádio Willie Davids. Apesar da superioridade 
em campo e das boas chances criadas com a 
bola rolando, o jogo não foi fácil e os dois gols 
marcados pelo camisa 9 tricolor foram de pê-
naltis.

"Estou muito feliz primeiramente com a 
vitória. Independente de quem faça o gol, o 
importante é o Maringá vencer e hoje conse-
guimos mais uma vez. Penso que não impor-
ta de que forma é o gol, até porque todos os 
gols valem a mesma coisa e hoje criamos boas 
oportunidades de marcar com a bola rolando, 
mas não aconteceu. O pênalti não é fácil, só 
quem está lá naquele momento sabe a dificul-
dade que é, ainda mais hoje que os goleiros es-
tudam muito os batedores, mas graças a Deus 
eu fui feliz e consegui converter os dois", ex-

plicou Bruno Batata que já possui cinco gols 
no campeonato e é o artilheiro isolado.

Para o técnico Fernando Marchiori, a vitó-
ria foi muito importante para o clube atingir 
seu primeiro objetivo na competição. "Com 
essa vitória já não temos mais chances de 
sermos rebaixados, então a primeira meta de 
permanência na elite já conquistamos, agora 
vamos buscar algo a mais, uma vaga na Série 
D do Brasileiro para 2019, uma Copa do Bra-
sil. Para mim essas conquistas são extrema-
mente importantes para a sequência do clube 
e do trabalho", disse o treinador.

Além do retorno do atacante Bruno Bata-
ta na artilharia o jogo teve outras novidades, 
que foram as estreias dos reforços contratados 
para a segunda fase do estadual. O meia João 
Pedro e o atacante Kareca entraram no decor-
rer do segundo tempo e, seguindo Marchiori, 
foram muito bem. "Eles entraram muito bem, 
o João quase marcou em seu primeiro lance, 
o Kareca não teve muito tempo, mas se mo-
vimentou bem também, sem dúvida vão nos 
ajudar muito ainda na competição", comple-
tou.

Agora o tricolor maringaense começa a 
pensar na partida do próximo domingo (11), 
diante do Cianorte, outra equipe que está in-
vista na competição. O jogo será às 16h00, no 
Estádio Albino Turbay na capital do vestuário.

Assessoria de Imprensa

Os gols foram marcados pelo artilheiro 
do campeonato, Bruno Batata

Prefeitura de Nova Esperança 
alerta sobre limpeza de terrenos

LIMPEZA DE TERRENOS

ESPORTE

Inúmeros terrenos pela cidade não rece-
bem manutenção e limpeza constante. 
Esse é um problema que a Secretaria de 

Meio Ambiente e Urbanismo enfrenta dia-
riamente, são muitas denúncias e reclama-
ções por parte dos vizinhos que se sentem 
ameaçados pelo desmazelo dos proprietá-
rios.

O mato alto e o acúmulo de entulhos têm 
trazido preocupações para as pessoas que 
moram nos arredores dos terrenos abando-
nados. Essa falta de cuidado é propícia para 
a criação de insetos, escorpiões, entre outras 
pragas. Além disso, acaba servindo de escon-

derijo para ladrões e usuários de entorpecen-
tes.

Em Nova Esperança, atualmente são mais 
de 3 mil terrenos sem edificações na zona ur-
bana e a maioria não possui limpeza periódi-
ca. É responsabilidade do possuinte, manter 
seu terreno e calçada sem acúmulo de lixo, en-
tulhos e mato alto.  A manutenção dos lotes é 
um compromisso do proprietário, previsto na 
legislação, bem como, o calçamento do pas-
seio e muretas de limitação do terreno.

CONSCIENTIZAÇÃO
Por meio do Setor de Fiscalização, a pre-

feitura tem orientado os proprietários de lotes 
sem edificações a realizar a manutenção de 
seus terrenos. Para evitar o acúmulo de lixo, 
jogado muitas vezes por terceiros, é aconse-
lhável cercar o imóvel. O plantio de grama é 
tido como uma ótima opção para facilitar a 
limpeza do terreno e diminuir custos.

É proibido realizar a limpeza de terrenos 
urbanos usando agrotóxicos, queimadas ou 
incinerações. O processo deve incluir roçada 
do terreno, manutenção da calçada, recolhi-
mento e destinação adequada dos resíduos 
gerados, que possam causar a proliferação de 
vetores. Não é obrigação da prefeitura realizar 
o recolhimento dos resíduos oriundos da lim-
peza de pátios e nem de entulhos de constru-
ção civil.

O QUE DIZ A LEI
Sob penalidade de multa, a Lei Comple-

mentar 2.340/2012 deixa claro que o pro-
prietário não pode "deixar de providenciar a 
devida limpeza, roçada ou capina do imóvel 

quando houver mato, sujeira, entulhos e ou-
tros detritos, e deixar de realizar a manuten-
ção da limpeza”.

Da mesma forma, a Lei Complementar 
1.821/2008 enfatiza que o dono não pode 

"deixar de implantar pavimentação do passeio 
público em imóvel frente à rua pavimentada 
ou com meio fio e sarjetas, bem como, a ine-
xistência de muro em vias e logradouros pú-
blicos de pavimentação". ASCOM/PMNE
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- AUXILIAR DE PRODUÇÃO  ( PCD )
- COZINHEIRA DE HOT EL

- ELET RICISTA DE CAMINHÃO
- INSTALADOR DE MÁRMORES E GRANITOS

- MECÂNICO DE CAMINHÃO
- MOTORISTA DE CAMINHÃO - CNH ( E )

- RECEPCIONISTA DE HOT EL
- T ÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE 

INT ERNET (HELP DESK)
- T RABALHADOR  RURAL  ( PCD )

- VENDEDOR EXT ERNO
- VENDEDOR INT ERNO

DATA: 05/03/2018
HORÁRIO: 20H

- DISCUSSÃO ÚNICA:
1) Veto ao Projeto de Lei 

nº 51/2017, proposto pelo 
vereador Carlos Roberto 
da Silva, que "dispõe sobre 
a regulamentação das con-
cessões de títulos de utilida-
de pública no município de 
Nova Esperança."

2) Veto ao Projeto de Lei 
nº 75/2017, proposto pelos 
Vereadores Carlos Roberto 
da Silva e Maurício Alexan-
dre Marin Gaona, que " dis-
põe sobre o horário de fun-
cionamento das farmácias, 
drogarias e drugstore e ins-
titui o serviço de plantão de 

atendimento desta junto ao 
município de Nova Esperan-
ça, Paraná, em cumprimento 
ao disposto no Artigo 56 da 
Lei Federal n. 590/2014-pr, e 
dá outras providências."

- PROJETOS DE LEI 
EM 2ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei n° 
10/2018, de autoria do Exe-
cutivo Municipal, que altera 
o art. 2º e seu parágrafo úni-
co, da Lei Municipal 1.593, 
de 24 de junho de 2005.

2) Projeto de Lei n° 
12/2018, de autoria da Mesa 
Executiva que altera o art. 2º, 
da Lei Municipal 2.266, de 23 
de maio de 2012.

Pauta da 4ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

O BRASIL ESTÁ 
ENVELHECENDO

Os censos realizados pelo IBGE mostram que o Brasil está 
envelhecendo e que precisamos conhecer essa realidade, para nos 
preparar para as mudanças que ela acarreta.

No ano 2000, para cada 3 jovens havia 1 idoso e para cada 
idoso havia 11 trabalhadores; em 2010 para cada idoso diminuiu 
o número de jovens para 2 e de trabalhadores para 8, e isso é 
progressivo, pois projeta-se que para 2020 para cada idoso haverá 
1,5 jovens e 6 trabalhadores e para 2030, que nem está tão longe, 
haverá apenas 1 jovem e 3 trabalhadores para cada idoso.

Então como essa conta vai fechar no futuro, tendo em vista 
a produtividade e a Previdência Social? Isso tem que ser pensa-
do hoje, pois são as decisões tomadas no agora que impactarão 
nosso futuro.

Se estamos vivendo um período de insegurança no Brasil, 
é porque nos anos anteriores não houve o investimento neces-
sário em Segurança. Se estamos vendo a Previdência Social e a 
Folha de Pagamento do Governo consumindo a maior parte dos 
tributos que pagamos, é porque foram concedidos privilégios à 
categorias de brasileiros, que acabam por gerar um rombo na 
Previdência e nada é feito para cortar os privilégios, ainda mais 
em ano eleitoral.

Se milhares de empregos sumiram do mercado de trabalho, 
é porque não quisemos enxergar que a corrupção estava con-
sumindo nossas riquezas e nossos tributos estavam sendo mal 
geridos.

O fato é que precisamos enfrentar os problemas hoje, para 
que nosso futuro não seja ainda pior. O censo do IBGE mostrou 
que estamos no fim do “bônus demográfico”, com o envelheci-
mento da nossa população e o baixo índice de natalidade, assim, 
o trabalho deverá ser mais produtivo.

E essa realidade nos mostra que o Estado tem que investir 
maciçamente em Educação, pois precisamos capacitar os brasi-
leiros para gerir sua vida e para o mercado de trabalho. Vergo-
nhosamente, segundo a folha de Economia da Gazeta do Povo, 
publicada em 06/01/2017, entre os 68 países que possuem os 
dados de produtividade do trabalhador na base da Conference 
Board, o Brasil ocupava a 52ª. posição, sendo que cada trabalha-
dor brasileiro produz a média de US$16,6 por hora de trabalho, 
enquanto o americano produz a média de US$67 por hora de 
trabalho. Ou seja, são necessários 4 brasileiros para produzir o 
que 1 americano produz e isso gera um alto custo para o país e 
para as empresas e, com a diminuição da população em idade de 
trabalho, cairá ainda mais a produtividade do Brasil e, por conse-
quência, empobreceremos ainda mais.

A nossa parte em toda essa conversa de economia, é que de-
vemos exigir dos nossos governantes que invista em EDUCA-
ÇÃO, principalmente na educação fundamental, e que capacite 
os jovens para o mercado de trabalho no ensino médio, pois uma 
pequena parcela da população frequentará os bancos universi-
tários e o que o mercado de trabalho mais demanda são bons 
técnicos em cada área de atuação.

Porém não é só exigir, mas também nos empenhar em estu-
dar, qualificar nossa mão de obra, buscar ser produtivo durante 
nossa jornada de trabalho. Ou seja, fazer a nossa parte.

Estamos vendo que a população em nossa cidade está acor-
dando para seus direitos e fazendo protestos, mas devemos bus-
car conhecimento sobre o assunto que estamos tratando e tam-
bém devemos ser a mudança que queremos ver no outro.

Se queremos um país melhor, vamos educar nossas crianças 
para que tenham amor ao estudo e ao conhecimento e vamos 
exigir do Estado que proporcione as condições necessárias para 
que o aprendizado seja de qualidade e eficiência.

Somos espelhos para os nossos filhos e se queremos para eles 
um futuro onde tenham condições melhores de vida, então de-
vemos AGORA tomar consciência de nos atualizar na profissão 
que exercemos, melhorar enquanto cidadãos e pais de família e 
começar a mudança a partir de nós, pessoalmente, e exigindo do 
Estado que faça a sua parte. Isso sim é exercício de cidadania e 
amor ao nosso país.

Duas estreias animam o cine-
ma na semana pós Oscar e nenhu-
ma das duas esteve nos holofotes 
do domingo passado, quando a 
Academia Cinematográfica de 
Hollywood realizou sua 90ª ceri-
mônia anual de entrega do prêmio 
mais cobiçado de cinema no mun-
do. Se você for ao cinema esse fim 
de semana o que te esperam são 
produções bastante “populares”, 
haja vista que ambas apresentam 
gêneros que agradam ao grande 
público (aquele pouco interessa-
do em obras de arte). Por isso, já 
aviso de antemão que, se você não 
viu os grandes ganhadores do Os-
car 2018 (A Forma da Água e Três 
Anúncios Para Um Crime), corra 
que ainda dá tempo, eles estão em 
cartaz. Mas caso já tenha visto, a 
bola da vez é o filme de ação com 
pitadas de suspense O Passageiro 
e a comédia nacional Os Farofei-
ros, sobre eles, você fica por den-
tro de tudo aqui na Coluna Sétima 
Arte.

Mas antes de falar dessas duas 
estreias, vou comentar um pou-
quinho sobre a cerimônia de en-
trega do Oscar mais sem graça dos 
últimos anos. Não é à toa que a 
baixa audiência se tornou um pro-
blema para a academia. A audiên-
cia do Oscar desse ano, nos Estado 
Unidos, foi a mais baixa da história 
(a audiência do Oscar começou 
a ser aferida a partir de 1974) e, 
com certeza, vai impactar a venda 
dos direitos de transmissão para a 
Academia e a venda de horários de 
propaganda para ABC, detentora 
da transmissão no USA.

Por que isso aconteceu? Por-
que a Academia apostou em mais 
do mesmo, uma abertura enxuta 
e sem graça, um Jimmy Kimmel 

(apresentador da vez) politicamen-
te correto e enfadonho, nada de 
protestos com vestidos pretos para 
as mulheres, apresentações musi-
cais medianas e as premiações sen-
do entregues para os filmes e atores 
favoritos para cada categoria, tudo 
como previsto, nenhuma surpresa. 
Acredito que o medo de cometer 
uma gafe como a do Oscar 2017 
(entregaram o prêmio mais im-
portante da noite, a premiação de 
Melhor Filme, para o filme errado) 
foi tanto que acabou tirando toda 
a graça do Oscar 2018. Só nos res-
ta esperar que para o ano que vem 
a Academia Cinematográfica de 
Hollywood se reinvente, caso con-
trário o Oscar vai começar a perder 
o seu gramour e o seu sentido.

Vamos aos filmes da semana, 
começando por O Passageiro. So-
bre isso, gostaria de começar co-
mentando que algumas parcerias 
em Hollywood realmente funcio-
nam (veja Tim Burton e Johnny 
Deep ou Leonardo DiCaprio e 
Martin Scorcese) e ao que tudo in-
dica, temos uma nova parceria fir-
mada entre ator e diretor no mun-
do do Cinema. Isso porque Liam 
Nesson protagoniza nessa estreia 
seu terceiro filme ao lado do dire-
tor catalão Jaume Collet-Serra (os 
filmes anteriores que realizaram 
juntos foram Noite Sem Fim, Sem 
Escalas e Desconhecido), o prin-
cipal responsável por tornar esse 
ator um dos grandes nomes dos 
filmes de ação na atualidade.

Quando olhamos para o pas-
sado e lembramos de Liam Nes-
son nos anos 1990, conseguimos 
perceber como ele, que é um bom 
ator, conseguiu se reinventar ao 
longo do tempo e firmar seu nome 
não penas para filmes voltados 

para a arte, como também para 
filmes de apelo popular do gênero 
ação. Em 1993 ele protagonizou a 
Lista de Schindler e foi indicado ao 
Oscar, em 1998 estava no elenco de 
Os Miseráveis e, antes disso, lá em 
1992, estava em Maridos e Esposas, 
do diretor Woody Allen. Essa tra-
jetória mostra que em pouco mais 
de 20 anos o ator deixou de ser o 
preferido para filmes Cult e caiu no 
gosto do grande público, que agora 
o vê de igual para igual com gran-
des nomes do cinema de ação da 
atualidade.

Por isso, Nesson é o homem 
certo para protagonizar esse longa 
que em muito lembra os filmes do 
grande mestre Alfred Hitchcock. 
Uma trama envolvente com uma 
dosagem perfeita entre mistério e 
ação. Ao mesmo tempo que o fil-
me prende sua atenção na história, 
permite que você deguste longas 
cenas de briga, porrada e persegui-
ção com tudo o que se tem direito.

A respeito do caráter técnico 
do filme, preciso confessar que 
ele é surpreendente, pois o diretor 
consegue dar uma aula de edição 
perfeita, demonstrando como tra-
balhar de forma sublime com a 
passagem do tempo por meio da 
alteração da paleta de cores e das 
estações do ano. Outro ponto in-
teressante é a utilização de plano-
-sequência (plano-sequência, em 
cinema é um plano que registra a 
ação de uma sequência inteira, sem 
cortes) num filme de ação. O rotei-
ro é muito bom, apresenta algumas 
pontas falhas, mas quando se trata 
de filme de ação isso não incomoda 
e chega a passar despercebido. 

Vamos à trama! Durante o seu 
trajeto usual de volta para casa, um 
vendedor de seguros (Liam Nee-

son) é forçado por uma estranha 
misteriosa (Vera Farmiga) a desco-
brir a identidade de um dos passa-
geiros do trem em que se encontra 
antes da última parada. Com a ro-
tina quebrada, o homem se encon-
tra no meio de uma conspiração 
criminosa.

Interessante pontuar que a si-
nopse acima não transmite toda 
a emoção envolvida no filme que 
é demasiadamente humano e re-
trata de forma crua a realidade 
econômica da sociedade atual, 
quando um trabalhador é muito 
bom no que faz, dedica uma vida 
toda a uma empresa e de repente 
é mandado embora por não ser 
mais tão jovem quanto era antes. 
É essa motivação primeira que in-
duz aos acontecimentos da trama 
acima. Uma boa crítica ao sistema 
inserida num filme de ação. Vale a 
pena destacar as boas atuações de 
Vera Farmiga e Patrick Wilson, que 
não atuam juntos na trama, mas 
que são lembrados e queridos por 
todos por interpretarem o casal 
Warren nos filmes da franquia In-
vocação do Mal.

A outra estreia da semana é 
uma comédia nacional e acredito 
que todos vocês já sabem da minha 
aversão por comédias nacionais, 
principalmente porque elas duvi-
dam da inteligência do povo bra-
sileiro, flertando com a qualidade 
baixa daqueles antigos programas 
humorísticos da TV que passa-
vam no sábado à noite, que eram 
repetitivos, previsíveis e muitas 
vezes estereotipados, misóginos 
e preconceituosos. Confesso que 
minha visão sobre as comédias na-
cionais começou a mudar de uns 
tempo para cá, pois alguns filmes 
realmente surpreenderam. Esse é 

o caso de Os Farofeiros, que tinha 
tudo pra dar errado, mas que no 
final funciona bem e arranca boas 
risadas.

Eu diria que o argumento 
da trama não ajuda muito, mas 
o trabalho bem feito diretor Ro-
berto Santucci em parceria com 
um elenco afinado salva a trama. 
A dupla Maurício Manfrini e Ca-
cau Protásio funcionam bem, o 
mesmo acontece com o restante 
do elenco formado por Danielle 
Winits, Antônio Fragoso, Charles 
Paraventi, Nilton Bicudo e a gran-

de revelação Aline Riscado. É o 
carisma e a capacidade de simpatia 
e improviso do elenco que fazem 
com que o público se identifique 
com a trama e solte boas risadas.

Vamos à trama! Quatro co-
legas de trabalho se programam 
para curtir o feriado prolongado 
em uma casa de praia e, chegando 
lá, descobrem que se meteram em 
uma tremenda roubada. Para co-
meçar o destino não é Búzios, mas 
Maringuaba; a residência onde vão 
ficar é encontrada caindo aos pe-
daços, bem diferente do prometi-
do; a praia está sempre cheia; e as 
confusões são inúmeras.

Por que ver esse filme? Por-
que a história da trama central é 
comum para todos os brasileiros. 
Quem nunca se meteu numa “rou-
bada” num feriado prolongado na 
praia? Além disso, é essa proximi-
dade da realidade que permite ao 
expectador se colocar no lugar dos 
protagonistas e achar graça das si-
tuações que, diga-se de passagem, 
são bem cotidianas. Um prato 
cheio pra quem quer relaxar e rir 
no final de semana. Boa sessão!

- REQUERIMENTOS:
1) Requerimento 

n°05/2018, de autoria dos 
Vereadores Carlos Rober-
to da Silva e Brayan Oliveira 
Pasquini, requer, após ouvi-
do plenário, seja oficiado o 
Senhor Prefeito Municipal 
solicitando informações da 
Administração e da Pasta de 
Indústria e Comércio, quais 
tem sido as ações da adminis-
tração junto às empresas que 
estão passando por dificul-
dades em nosso município, 
algumas a ponto de fechar, se 
têm sido realizadas reuniões, 
incentivo fiscal, para evitar 
assim que mais portas se fe-
chem em nosso município.

2) Requerimento 
n°06/2018, de autoria de to-
dos os vereadores, requer, 
após ouvido plenário, seja 
oficiado a SANEPAR, soli-
citando esclarecimentos da 

mesma de qual o cronograma 
de obras em nosso município 
e se as empresas terceirizadas 
são fiscalizadas pela estatal, 
visto que as obras que ocor-
reram e estão ocorrendo em 
nosso município estão cau-
sando transtornos e ao fina-
lizar a empresa muitas vezes 
não faz com qualidade.

3) Requerimento nº 
07/2018, de autoria dos Ve-
readores Carlos Roberto da 
Silva, Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, Mauro Sabino 
da Silva, Brayan Oliveira Pas-
quini e Eurides Fernandes, 
requer, após ouvido plenário, 
seja oficiado o Senhor Pre-
feito Municipal, solicitando 
informações se existe algum 
estudo que viabilize a possibi-
lidade da diminuição da taxa 
de gerenciamento de resíduos 
sólidos ou a retirada dessa co-
brança da conta de água .
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Social
Osvaldo Vidual

Após mais de 27 anos dedicados a Polícia Militar do Paraná, o Subtenente do 
8º Batalhão, Laércio Pinheiro de Souza, se aposenta com sensação do dever 

cumprido. “Agradeço a todos os milicianos do 8º Batalhão e os praças da 3ª 
CIA. Deixo registrado também o meu respeito e admiração a todos os oficiais, 

em especial aos comandantes que servi. Não poderia deixar de agradecer a meus 
familiares, principalmente minha esposa Fátima e meus filhos Guilherme e Thainá, 
que passaram noites em claro, sem minha presença. Que Deus proteja todos os 

militares em serviço.” Finalizou emocionado o ex-Subtenente Pinheiro.

Durante jantar do Dia Internacional da Mulher, promovido pela Acine 
Mulher, no Amazon Eventos com o título “Noite Tropical”, as empresarias: 
Elssy Cotrin Mateus, Cristina Herrero, Margareth Vidual Ardengue 

e Edna Moretto Gonçalves, representam na ocasião, todas as demais 
empresárias presentes que parabenizaram a Acine pelo sucesso. 

A família AGROTEC, representada por Laerte Junior, Sandra e 
Yasmim, junto com seu Contador Matheus Gibim, celebram a 

inauguração de sua loja localizada na Av. Felipe Camarão, nº 974, em 
frente a Agência do INSS, oferecendo produtos de excelente qualidade 

em fertilizantes para agricultura, rações e acessórios para animais e 
insumos agropecuários, atendendo em Nova Esperança e toda região. 

As priminhas 
Isabele e 

Ana Luíza 
clicadas depois 
de momentos 

alegres na 
piscina. Ana Luíza 
é maringaense e 

disse que tinha 
muita vontade 

de sair no Jornal 
Noroeste. 

Casal querido de nossa 
sociedade, Gislaine, 
funcionária do Detran com 
seu esposo dr. Laudaci 
Felipe Junior com o filhote 
Gabriel, são os destaques 
da coluna da semana.


