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“Viver é acalentar sonhos e esperanças, 
fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar 

nas pequenas coisas, um grande motivo para 
ser feliz!” ― Mário Quintana (1906-1994) 

***

Mau cheiro
A população de Nova Esperança anda reclamando bastante 
acerca do mau cheiro que tomou conta da cidade. Por enquan-
to a fonte causadora é desconhecida, mas seria importante 
investigar, pois, além de se tratar de algo que afeta a saúde 
pública, gerando mal estar entre os moradores, e talvez estar 
relacionado às questões ambientais, uma vez que sua geração 
feriria a legislação pertinente.

Animais soltos
Também é grande a quantidade de animais soltos pelas ruas 
da cidade, sejam eles de pequeno porte (cães e gatos) e até de 
grande porte (equinos e bovinos). Domingo passado um gra-
ve acidente envolvendo dois carros e dois cavalos aconteceu 
próximo ao Clube Campestre Capelinha de Nova Esperança, 
com várias vítimas sendo algumas em estado grave.  Um dos 
equinos morreu e o outro foi recolhido e encontra-se em uma 
propriedade rural aguardando que o dono vá revindicar a 
guarda do animal. Como o proprietário dos cavalos, uma vez 
identificado, poderá responder  civilmente e terá que ressarcir 
o prejuízo material dos envolvidos naquele acidente. Acredito 
que ele preferirá abrir mão de recuperar o cavalo sobrevivente 
a se manifestar e responder à justiça.

Promotorias de Justiça vão 
passar por Correição e Inspe-
ção Ordinárias
As 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Nova Esperança passarão, 
respectivamente, por Inspeção e Correição ordinárias, hoje, 
sexta-feira (30) a serem realizadas pela egrégia Corregedoria 
Geral do Ministério Público do Paraná.  A Correição/inspeção 
acontecem periodicamente e servem para orientar os Promo-
tores de Justiça, padronizar os serviços no Estado e averiguar 
eventuais irregularidades.  O objetivo da é verificar a regulari-
dade do serviço, a eficiência e a pontualidade dos membros do 
MP (Ministério Público) no exercício de suas funções, o cum-
primento das obrigações legais e se for o caso levantar as difi-
culdades e necessidades da unidade. O Foro Regional de Nova 
Esperança é composto pela 1ª Promotoria, ocupada pelo Dr. 
Ricardo Barison Garcia e a 2ª Promotoria que é de responsa-
bilidade do Dr. Marcelo Alessandro da Silva Gobatto. Ivandeci 
José Cabral Júnior atua como Promotor de Justiça Substituto.

Planta Genérica de Valores - IPTU
Donos de imóveis do centro da cidade estão apreensivos acer-
ca da atualização da planta genérica de valores do município, 
isso porque acreditam que haverá aumento no valor do IPTU. 
Uma vez os valores dos imóveis atualizados, via de regra mais 
valorizados e com preços de mercado superiores ao seu va-
lor venal, o aumento se torna algo automático nestes casos. A 
planta genérica é o documento oficial que estipula o quanto 
custa o metro quadrado em cada região do município. A falta 
de atualização puxa para baixo as receitas públicas.

Formulação da PGV – ante-
projeto 08/2017
A Planta Genérica é formulada com a utilização de cálculos 
que possibilitam a obtenção dos valores venais dos imóveis 
urbanos do município, a partir da avaliação das propriedades 
nos negócios imobiliários. A última atualização aconteceu em 
1978. O anteprojeto de Lei 08/2017 está sendo estudado e dis-
põe sobre a PGV para lançamento e cobrança dos impostos 
imobiliários busca estabelecer parâmetros e classificação das 
edificações no município. O tema é polêmico e divide opi-
niões.  Caberá aos vereadores apreciar o assunto e votá-lo.

Cursinho pré-vestibular da UEM 
abre inscrições para aulões gra-
tuitos
Entre 2 de maio e 14 de julho, o Cursinho UEM da Univer-
sidade Estadual de Maringá promove aulões pré-vestibular 
abertos à comunidade. As aulas ocorrerão de segunda a sába-
do, das 18h30 às 20h30, no Bloco 33, sala 1, em Maringá. As 
vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas através do 
e-mail cursinhoprevestibularuem@gmail.com, informando 
nome completo, documentos pessoais e contatos. Informa-
ções de segunda a sexta-feira pelo telefone (44) 3011-4210, 
das 8h às 11horas e das 17h30 às 21 horas.

Crescimento na economia
A economia do Paraná voltou a crescer e registrou um avanço 
de 2,5% no primeiro trimestre de 2017, em relação ao mesmo 
período do ano passado. No fim de março, o Produto Interno 
Bruto (PIB) do Estado somava R$ 106, 95 bilhões. O resul-
tado do Paraná foi divulgado nesta terça-feira (27.06), pelo 
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social 
(Ipardes). 
O desempenho paranaense, fortemente influenciado pela 
agropecuária, foi bem superior à média da economia brasilei-
ra. De acordo com dados divulgados pelo IBGE no início de 
junho, o PIB do Brasil registrou retração de 0,4% na mesma 
base de comparação. O resultado do trimestre marca a reto-
mada do crescimento da economia do Estado, depois de oito 
trimestres de queda. Em 2016, o PIB do Estado fechou com 
queda de 2,6%. Essa é a primeira divulgação do PIB feita pelo 
Ipardes já com a nova metodologia de cálculo, que desagrega o 
PIB em valor adicionado (sem impostos) e com impostos. As 
informações são da Agência Estadual de Notícias

Assim como os conflitos decorrem da própria 
existência da raça humana, a conciliação decorre 
dos conflitos. 

Onde há conflitos, poderá haver uma conci-
liação. A conciliação é um ato processual, através 
do qual os interesses conflitantes entre as partes 
se harmonizam, mediante intervenção do Juiz. 
Trata-se de uma composição amigável do litígio, 
pela sugestão das partes ou por proposta formula-
da pelo juiz, que põe fim à lide.  

Através dela o conflito é solucionado pelos 
interessados, promovendo a satisfação para as 
partes. Em contrapartida, a Justiça tradicional é 
basicamente adversarial e controlada pelo Estado.

A conciliação, como premissa, se faz presente 
nas diversas espécies de Processos.  Assim, mister 
a postura de cada um dos operadores direito no 
compromisso social com a conciliação. 

Em se tratando do advogado, ao ser investido 
no exercício da profissão, este assume o compro-
misso de exercer a advocacia com dignidade e in-
dependência, observar a ética, os deveres e prer-
rogativas profissionais e defender a Constituição, 
a ordem jurídica do Estado Democrático, os direi-
tos humanos, a justiça social, a aplicação das leis e 
a rápida administração da justiça.

A luta pela justiça deve ser uma busca constan-
te. Como bem disse Jorge Couture, em seu Decá-
logo, no IV mandamento: “O teu dever é lutar pelo 
Direito, mas no dia em que encontres um conflito 
entre o Direito e a Justiça, luta pela Justiça.”   

Esta pois é a função principal de cada um dos 
operadores do direito: a luta pela Justiça! 

Desta forma, juiz, promotor e advogado pas-
sam a ser um instrumento de transformação so-
cial, sendo que a advocacia como profissão pos-
sui status constitucional, por força do art. 133 da 
Constituição Federal/88 que preceitua: “O advo-
gado é indispensável à administração da justiça, 
sendo inviolável por seus atos e manifestações no 
exercício da profissão, nos limites da lei." 

Assim, se o magistrado no exercício de sua 
função, busca promover a conciliação entre as 
partes, em busca da efetiva prestação jurisdicio-
nal, visando a composição do litígio em razão da 
justiça e da paz social, o advogado, que também 
exerce função pública para realização da Justiça, 
tem o dever de incentivar e promover o fim da de-
manda, mediante conciliação. 

Cada um dos operadores do direito, assim 
como o advogado devem ter consciência de que 
o Direito é um meio de mitigar as desigualdades 
para o encontro de soluções justas e que a lei é um 
instrumento para garantir a igualdade de todos. 

A conciliação deve ser encarada como uma 
forma de efetivação de Justiça, pois, atuando em 
caráter preventivo, antecipa a solução da deman-
da, trazendo satisfação para as partes, evitando 
assim, prejuízos.

A paz é sonho de cada um. Desta forma, se a 
prestação jurisdicional efetiva, através da conci-
liação é componente da Justiça Social para cons-
trução da paz, oxalá que todos nós, operadores ou 
não do Direito, busquemos o compromisso com a 
conciliação, sempre que possível.

A Pacificação Social através 
do Instituto da Conciliação 

Dr. Luiz Carlos Marques Arnaut 
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"O amor é uma doença da qual ninguém 
quer livrar-se. Quem foi atacado por 
ela, não procura reestabelecer-se e 
quem sofre não deseja ser curado". 

(Ibnhazmal -Andaluzi)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

A velocidade da tecnologia tem influen-
ciado diretamente o comportamento das pes-
soas. Talvez você começou a ler essas linhas 
porque o título chamou sua atenção. No en-
tanto já está preocupado com o tempo, pois 
na gíria popular “tempo é dinheiro”.

Porém, desacelerar é preciso. As pessoas 
estão quase gritando isso aos quatro cantos. 
Até mesmo os detentores das invenções tec-
nológicas já perceberam essa necessidade da 
geração atual.

Durante essa semana li a notícia: “Super 
Nintendo será relançado por US$ 80 e contará 
com 21 jogos pré-instalados”. Se você é como 
eu, tem perto dos 30 anos ou pouco mais, com 
certeza sabe que esse era um dos consoles 
mais populares da década de 90. Jogos como 
Super Mario, Donkey Kong, Top Gear e Cam-
peonato Brasileiro 1996 eram os meus favo-
ritos. Quantas partidas acirradas disputamos 
eu com o meu Palmeiras e o grande amigo 
Fernando Gonçalves Gibin com o São Paulo.

Você deve estar se perguntando qual a in-
tenção da empresa relançar um vídeo game 
sucesso nos anos 90 em pleno auge da tecnolo-
gia. As pessoas hoje jogam em computadores 
e celulares. No entanto existe um fenômeno 
contrário a toda essa vida agitada, um movi-
mento de pessoas que desejam desacelerar.

Um exemplo claro disso. O slow food, ao 
contrário de fast food, propõe que as pessoas 
devem saborear e preparar o próprio alimen-
to. Reparem a quantidade de programas de 
TV que nos ensinam a cozinhar. Mesmo com 
cada vez mais opções prontas, a audiência dos 
“fazedores de receitas” só aumenta.

Outro indício de que precisamos e quere-
mos desacelerar foi o anúncio em fevereiro 
deste ano da Nokia que relançará o clássico 
modelo 3310. Juntamente com o “tijolão”, 
existe uma série dos chamados “dumbpho-
nes” (telefones “burros”, contrário de smart-
phones). Aparelhos sem internet, que servem 
tão somente para fazer e receber ligações, es-
tão reconquistando seu espaço no mercado. 
Eles nos dão a possibilidade de colocar ali o 
número do trabalho e simplesmente não usar 
para mais nada. Há previsões de crescimento 
de 5000% deste tipo de telefone no mercado 
este ano (Counterpoint Research).

Esses são apenas alguns indícios des-
sa vontade de “voltar no tempo”. O que não 
significa abrir mão da tecnologia e das facili-
dades da vida moderna, mas usá-las a nosso 
serviço, para que tenhamos mais tempo livre, 
e não cada vez menos. Agradar, dar resultado, 
ser ocupado parecem ser os novos valores dos 
homens e mulheres bem sucedidos.

Bobeira! Ser bem sucedido é conseguir 
controlar seu próprio tempo. Se despir de fal-
sas culpas e abraçar prioridades verdadeiras. 
E não digo isso em tom de ensinamento, de 
jeito nenhum. Sou assumidamente um desses 
caras sem tempo, que não vive sem smart-
phone. Mas reconheço que a tecnologia nos 
trouxe tanta informação e tantas facilidades 
que acabamos nos tornando dependentes e 
servos de tudo isso. Se há mais de 500 anos os 
homens se aventuravam na justificativa que 
navegar é preciso, a missão hoje é outra: desa-
celerar é preciso.

 “Que proveito tem o homem, de todo o seu 
trabalho, que faz debaixo do sol? Uma geração 

vai, e outra geração vem; mas a terra para sempre 
permanece”. Eclesiastes 1:3,4 – Bíblia Sagrada

***

Desacelerando
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Nova Esperança
Alguns destes casos são 

difíceis de solucionar, pois, 
raramente os proprietários 

são encontrados 

Opinião do Blog
Autoridades  norueguesas  

humilharam o Brasil!
Noruega, país com extensa 

costa atlântica, situado na penín-
sula  Escandinava, com pouco mais 
de  cinco milhões de habitantes, 
onde no verão o Sol permanece 
visível durante 24 horas, cuja a 
capital é Oslo, e que tem o maior 
Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) do mundo, acaba de 
humilhar o nosso país quando da 
visita do  presidente, ladrão, cor-
rupto e bandido Michel Temer, que 
até o tucano ex presidente Fernan-
do Henrique Cardoso pede a sua 
renúncia.  Depois de uma visita 
inócua a Rússia, de Vladimir Pu-
tin, Temer foi visitar a Noruega, 
onde a imprensa internacional se 
fez presente somente através de 
um tabloide daquele país. Temer, 
juntamente com o outro comparsa 
corrupto, Sarney Filho (de tradi-
cional família de ladrões), Minis-
tro do Meio Ambiente, estavam 
menos informados sobre o Brasil 
que as autoridades norueguesas. 
Passamos vergonha quando pe-
dimos mais dinheiro para a ma-
nutenção da Floresta Amazônica 
e o ministro do meio ambiente 
norueguês disse que a Noruega só 
iria doar de agora em diante, 50% 
do montante de que vinha doan-
do, cerca de quatrocentos milhões 
de reais, por causa do Brasil não 
estar cumprindo o acordo de lu-
tar a favor da preservação daquela 
floresta, conforme os dados que os 
noruegueses tinham em mãos. O 
ministro Sarney Filho ainda tentou 
justificar o seu fracasso acusando a 
ex presidente Dilma Rousseff pelo 
desmatamento,   e ainda dizendo 
que "somente Deus poderia evi-
tar o desmatamento na Amazô-
nia." Em seu discurso mentiroso, 
como sempre, Temer insistiu em 
dizer que aqui no Brasil tudo esta-
va bem, o que foi questionado pela 
primeira ministra norueguesa que 
perguntou até quando os políticos 
brasileiros continuariam a roubar 
o nosso povo e o nosso país?  Fora 
do evento,   o povo gritava "Fora 
Temer".  Outrora, o Brasil, reco-
nhecido pela sua grande potência 
e pela excelente administração pe-

tista em todo o mundo, conforme 
é a palavra geral, hoje não passa de 
uma caricatura de país,  e ainda per-
demos espaço para a Noruega, país 
quarenta e duas vezes menor que o 
Brasil. Hoje, o Brasil só é reconhe-
cido pelas suas falcatruas!

Efeitos do frio no corpo hu-
mano: questão de adaptação!

Não existe uma resposta cor-
reta para o questionamento acima 
uma vez que os efeitos do frio so-
bre o corpo humano irão variar  de 
acordo com a região em que o indi-
víduo reside, condições de alimen-
tação, condições financeiras para 
se agasalhar, condições de habita-
ção, condições de trabalho, massa 
corporal, etc. De um modo geral, 
o nosso organismo tem dificulda-
de para se adaptar as temperaturas 
baixas. Uma das primeiras reações 
de nosso organismo em baixas tem-
peraturas é a constrição dos vasos 
da pele, desviando o sangue para  os 
órgãos interiores do corpo. A tem-
peratura média do corpo humano 
é de 37ºC. Qualquer queda dessa 
temperatura o corpo irá sentir. É o 
que acontece, por exemplo,  quan-
do a temperatura cai para 32º, valor 
esse que  ameaça o indivíduo a sen-
tir amnésia, sensação de queimadu-
ra na pele. Com temperaturas entre 
28º e 30º, o indivíduo começa a 
sentir perda da consciência pela  hi-
potermia, oferecendo risco de vida 
em consequência das enzimas e 
sistema nervoso funcionarem ade-
quadamente em um sistema aque-
cido. Em temperatura de 23º, por 
exemplo, a morte pode ser decla-
rada por congelamento das células. 
É necessário pois, que no inverno 
haja muito cuidado com os dedos, 
nariz, orelhas, bochechas, conside-
radas áreas vulneráveis  por serem 
as primeiras a terem a vasocons-
trição, diminuindo a concentração 
sanguínea nessas áreas. Em resumo, 
agasalhar bem o corpo, protegendo  
os dedos, mãos, pernas,pés, rosto , 
para evitar o contato da pele com o 
frio, gerando condições desfavorá-
veis para o nosso organismo. Vale a 
pena lembrar que com a vasocons-
trição, a pressão arterial poderá 
aumentar, trazendo complicações 
como Infarto Agudo do Miocárdio, 

Acidente Vascular Cerebral, Insufi-
ciência Renal e Distúrbios da Visão, 
etc.

Coisas do Cotidiano
• Emília Ribeiro Arruda de 

Oliveira, Procuradora de Justiça 
do Ministério Público do Paraná, 
comemorando o seu niver, segunda 
feira, dia 3 de julho, com os seus 
familiares e amigos, em sua resi-
dência no Jardim Los Angeles. Com 
certeza, Emília receberá flores, 
abraços e os parabéns à você por 
essa data tão especial; 

• Rodrigo Janot, Procurador 
Geral da República (PGR), denun-
cia o presidente da República Mi-
chel Temer por diversas infrações 
cometidas em pleno exercício de seu 
cargo, como  Lavagem de dinheiro, 
corrupção, crime de responsabili-
dade, etc. A Polícia Federal também 
denunciou Michel Temer por tentar 
obstruir a Lava Jato, corrupção pas-
siva e outras  infrações. Enfim, é a 
primeira vez  que isso acontece no 
Brasil de um presidente ser denun-
ciado no exercício de seu mandato. 
Se o ministro Fachin encaminhar o 
pedido para a Câmara afim de obter 
autorização para processar Michel 
Temer, os deputados da base aliada  
(porque os da oposição vão votar 
pelo afastamento do presidente) 
estarão numa situação difícil uma 
vez 76% do povo brasileiro quer o 
afastamento definitivo desse pre-
sidente bandido chamado Michel 
Temer que por causas bem menores 
(as tais pedaladas fiscais), articulou 
o golpe contra a presidente Dilma 
Rousseff, derrubando-a do poder;

• Parabéns aos Estados Unidos 
da América, que no dia 04 de julho 
último, comemorará 241 anos de 
sua Independência (04/07/1776). 
Foi nessa data que Thomas Jeffer-
son, na Filadélfia,  leu a  Declaração 
de Independência dos Estados Uni-
dos, do domínio inglês, com apoio 
da França e Espanha. Hoje, os Es-
tados Unidos constituem a maior 
potência mundial, com 327 milhões 
de habitantes, 50 Estados e um Dis-
trito Federal;

• Espaço - Cultura - Magia dos 
livros - O Brasil ainda registra um 
número baixo de leitores: apenas 
56% da população, ou 104,7 mi-
lhões de pessoas, segundo a pesqui-
sa Retratos da Leitura no Brasil, do 
Instituto Pró-Livro, realizado pelo 
Ibope em  2015. Entre os leitores, a 
maior parte diz que  lê  por gosto ( 
24%) ou para atualização cultural e 
conhecimentos gerais (19%). Cada 
um dos leitores tem uma paixão 
para determinadas literaturas que 
pode encantar, adultos, crianças, 
adolescentes,  de diferentes classes 
sociais e regiões do país. Para mui-

tas pessoas a leitura é tão cativante 
que conhecer uma biblioteca, sebo 
ou um espaço cultural  faz parte de 
seu universo. O livro é especial para 
esses leitores, pois permite viajar, 
conhecer novas culturas e realida-
des sem sair de casa.  E o melhor 
disso contudo é que cada pessoa 
cria a sua própria imagem dentro 
da história escrita. Quem lê, torna-
-se uma pessoa, um cidadão crítico, 
tendo totais condições de discutir  
os mais diferentes assuntos, dar a 
sua opinião e rechaçar qualquer in-
formação não confiável. Creio que 
o maior desafio hoje em dia para 
a leitura, é trazer essa juventude 
fissurada em celular, computador,  
televisão e outras tantas atrações 
para a leitura  e  que acabem  por  
interagir com outros colegas. Com 
certeza, eles não querem ficar so-
mente para eles tudo aquilo que leu, 
mas sim  contar suas experiências e 
dividir com o mundo tudo aquilo 
que estão vivendo e conhecendo. 
"Quem lê sabe mais"! 

• Segundo Datafolha, de 26 de 
junho, Lula continua  ampliando 
suas vantagens nas preferências de 
votos dos eleitores brasileiros para 
presidente da República em 2018. 
Nem Marina associando ao Bol-
sonaro ganharia a eleição de Lula.  
Outra notícia dada pelo Datafolha, 
é que  o PT tem 18% de preferência 
dos partidos  pelo povo brasileiro, 
sendo o primeiro entre os 35 parti-
dos existentes; 

• Ontem, 29 de junho, come-
morou-se o Dia de São Pedro, e 
também os 117 anos ( 29/06/1900) 
do nascimento de Antoine de Saint- 
Exupéry, escritor Francês, autor de 
uma das obras literárias mais lida 
em todos os tempos: "O Pequeno 
Príncipe"!

• Quais os significados das pala-
vras "ilação" e "concierge"? Ilação 
significa suposição, dedução, hipó-
tese. É fazer uma conclusão de al-
gum fato sem estar diante de provas 
concretas, de fatos comprovados. É 
o que Michel Temer insiste em di-
zer que está sendo acusado por ila-
ções.  Concierge, que pode ser tra-
duzido como porteiro, é um cargo 
no ramo hoteleiro, consistindo na 

função do profissional responsável 
por atender as necessidades básicas 
e especiais dos hóspedes. Ex. Alu-
gar  carro, chamar um taxi, provi-
denciar ingressos para um teatro 
ou jogo de futebol, indicar restau-
rantes, turismo pela cidade, etc. Na 
novela  Pega - Pega, da Globo, que 
se passa dentro de um hotel,  Mar-
celo Serrado (,Vitor, com apelido 
de Malagueta ), faz  personagem de 
um  concierge.

Afinal, Temer cai ou não cai?
Mesmo com fortes denúncias 

de ladrão, corrupto, líder de Orga-
nização Criminosa, usar o Palácio 
Jaburu como ponto de encontros 
das falcatruas e de acordos ilícitos 
e não compatíveis com um presi-
dente da República, encontros com 
grandes empresários para acertos 
de negociatas como foi o caso da 
JBS, mesmo com mais de 45 cita-
ções na Lava Jato, assim como as 
denúncias de corrupção e compor-
tamento incompatível com o cargo 
pela Procuradoria Geral da Repú-
blica (PGR), lavagem de dinheiro,  
crime de responsabilidade, os des-
vios de milhões do Porto de Santos, 
a distribuição de propinas para se 
manter no cargo e tantas outras 
coisas, ainda não foram  suficien-
tes para que Michel Temer fosse 
escorraçado da presidência da Re-
pública. Aliás, Temer somente foi 
ungido ao poder por um golpe de 
Estado-midiático parlamentar. Por 
isso, é uma peça descartável, po-
dendo ser jogado ao mar a qualquer 
hora. Vários são os motivos para 
os aliados tentarem manter Temer 
no poder,  a começar pela política 
do neoliberalismo em que Temer  
implanta no país, política essa de 
apoio aos ricos, aos grandes capi-
tais financeiros,  ao agronegócio, as 
representações religiosas presentes 
no Congresso,  aos grandes meios 
de comunicação, humilhação aos 
pobres, mudança radical nas leis 
trabalhistas. Congresso Nacional, 
onde 80% é corrupto, compactua 
com todas essas bandidagens do 
presidente Temer, protegendo-o 
de todo os lados.  Rico no Brasil, 
faz de tudo para que o pobre fique 

comendo  eternamente em suas 
mãos, com grande exploração.  
Mas na minha opinião, a causa 
principal é não deixar Lula ser can-
didato as eleições de 2018, porque 
senão o PT voltará ao poder e fará 
como fez, uma grande administra-
ção nesse país, reconhecidamente 
no exterior. Para tanto, Temer está 
comprando tudo e a todos, jogan-
do dinheiro público para os seus 
correligionários afim de se man-
ter no poder. Até parte da  Justiça 
está sendo comprada por  Michel 
Temer como ocorreu na votação 
recente do TSE. Vejamos agora, 
como ficará Temer com as denún-
cias de Janot e da Polícia Federal.

Povo financiará  os  partidos   
nas  eleições de 2018!

Senador Romero Jucá ( 
PMDB-RR), líder do governo Se-
nado, um dos políticos mais cor-
ruptos de nosso país, com 105 
citações de corrupção, falcatruas, 
nas delações premiadas da Lava 
Jato, está articulando para se criar 
um Fundo Eleitoral com dinheiro 
público para as eleições de 2018. 
Segundo Jucá, tal atitude é im-
prescindível por não haver mais 
caixa 2, cujo o dinheiro seria doa-
do pelas empresas. O fundo seria 
inicialmente de R$ 3,2 bilhões de 
reais, que poderia ser corrigido  
pela inflação, sendo que 60 a 70% 
desse fundo, seria distribuído para 
os parlamentares  da base aliada do 
governo Temer, sendo o PMDB, o  
partido com maior assento de par-
lamentares no Congresso Nacio-
nal, seria o maior beneficiado. Vale 
a pena lembrar, que esse dinheiro 
daria para construir 12 quilôme-
tros de Metrô, ou 12,5 mil casas 
ou ainda um mês e meio de Bolsa 
Família. Como quem cria as leis 
nesse país são os parlamentares, 
a comunidade não tem qualquer 
acesso a tal discussão que eu acho 
simplesmente ridícula pois quem 
quiser ser senador ou deputado,  
que gaste dinheiro de seu bolso, 
pois eu sei que após as eleições, os 
vencedores irão se embriagar e na-
dar num mar sem fim de dinheiro 
público.

ENTRELINHAS
***Casal dr. Mohamad/Munira sorrindo a toa com a chegada do neto Maruan. Felicidades aos pais do bebê 
e avós.***Neymar pediu  Bruna Marquezine em casamento. Bruna respondeu que tem somente 21  anos, é 
muito jovem e não está disposta a se amarrar tão cedo. Neymar ficou irritado com a resposta, desmanchou o 
noivado e mandou  Marquezine  procurar a turma dela.***Artistas  se reúnem para o grito de  "Fora Temer" e 
lançam uma música cantada por eles chamada "Xo,  Vampirão" que já está fazendo sucesso.***Ex presidente 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB) pede que Michel Temer tenha a grandeza de abreviar o seu mandato 
e defendeu a convocação de eleições gerais no país." Disse ainda que "o governo de Temer é como uma 
pinguela". Entende-se por pinguela, uma ponte rústica ou pedaço de tronco usado para a travessia de um 
curso de água. É uma ponte muito frágil!***

Grave acidente na descida do Clube Campestre 
alerta para perigo de animais soltos nas rodovias

Como boa parte da malha 
rodoviária está em zonas rurais, é 

comum encontrar com bois, vacas e 
cavalos pastando em suas margens.

O comandante da 3ª Com-
panhia  do 8ª Batalhão 
da Polícia Militar de 

Nova Esperança, Capitão Braz, 
em conversa com a reportagem, 
emitiu um alerta para o perigo 
que representa os animais soltos 
nas rodovias, sobretudo no pe-
ríodo noturno em que a visibi-
lidade fica mais comprometida. 
Inúmeros acidentes em nossa 
região foram responsáveis por 
causar danos e até a morte dos 
ocupantes dos veículos envolvi-
dos. Dois cavalos soltos na pista 
culminaram com um gravíssimo 
acidente no domingo (25) que en-
volveu uma Kombi e um Corsa. 
Segundo informou a PM, um dos 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

cavalos morreu e o outro foi reco-
lhido para uma propriedade rural. 
A Polícia segue em busca do dono 
dos equinos para sua responsabi-
lização.  

Nova Esperança é um muni-
cípio por onde passam diversas 
rodovias que cortam o Paraná e 
às margens destas, pequenas pro-
priedades rurais, muitas delas com 
criação de animais e é aí que mora 
o perigo. Quase sempre levados à 
pastar próximos aos acostamen-
tos, vez ou outra equinos e bovinos  
acabam se soltando e invadindo as 
estradas. 

“Temos notado certo descuido 
dos proprietários de sítios e cháca-
ras que ficam à beira das rodovias. 
A grande preocupação são esses 
animais de grande porte que às 
vezes fogem dessas propriedades e 
acabam provocando  sérios e gra-

ves acidentes”, explicou o Capitão 
Braz.

CONTRAVENÇÃO PENAL
A omissão da cautela na guar-

da ou condução de animal é uma 
contravenção penal. O coman-
dante da PM salientou que “deixar 
em liberdade, confiar a guarda a 
pessoa inexperiente ou não guar-
dar com a devida cautela o animal, 
é prevista pena com prisão de 10 
dias a 2 meses ou multa. Se o tutor 
desse animal que estiver na estrada 
for identificado, poderá responder 
civilmente e terá que ressarcir o 
prejuízo material daquele envolvi-
do no acidente”. 

Alguns destes casos são difí-
ceis de solucionar, pois, raramente 
os proprietários são encontrados e 
um acidente desta natureza quase 
sempre se torna fatal.

Animal solto na pista: perigo para os motoristas 

“A grande preocupa-
ção são esses animais 
de grande porte que às 

vezes fogem dessas 
propriedades e acabam 

provocando sérios e 
graves acidentes”, ex-
plicou o Capitão Braz

“Cabe um alerta aos proprietá-
rios destes animais, para que cui-
dem deles. Registramos acidentes 
com frequência, infelizmente. Pe-
dimos aos proprietários rurais que 
cuidem das cercas. Isso evita que o 
animal ande solto pela estrada. Em 
caso de acidente, o dono do ani-
mal poderá vir a responder pelo 
fato.”, finalizou o Capitão Braz.

Ilustrativa

Hauney C. Malacrida
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OS MALES CAUSADOS 
PELA CORRUPÇÃO

Essa semana ouvimos o 
ministro da Fazenda 
Henrique Meirelles di-

zer que o país está crescendo 
menos do que se esperava e 
talvez seja necessário aumen-
tar os impostos para evitar 
descumprir a meta fiscal.

Essa informação surge 
em meio a uma instabilidade 
política, que gera inseguran-
ça no mercado investidor, na 

cadeia produtiva e nos con-
sumidores.

De fato, como apareceu 
numa fanpage local, as ruas 
da cidade estão com pou-
co movimento e o comércio 
mostra uma queda acentuada 
em suas vendas, pois o con-
sumidor ou não tem dinhei-
ro, ou não tem coragem de 
consumir o que considera su-
pérfluo, ou aquilo pode dei-

xar para depois.
Esses são os efeitos que a 

corrupção tem causado em 
nosso país. Não se justifica 
uma recessão tão forte em 
dois anos consecutivos e uma 
recuperação tão ínfima em 
2017, quando existem países 
emergentes com a economia 
em ascensão. 

A todo momento ouvimos 
escândalos de corrupção em 
todos os níveis da adminis-
tração pública, alcançando o 
governo federal, alguns go-
vernos estaduais, como é o 
caso do Rio de Janeiro e tam-
bém governos municipais, 
como p. ex. essa semana que 
foram presos oito vereadores 
em Itarema-CE, suspeitos de 
contratar funcionários fan-
tasmas.

Se fossemos citar mais 
exemplos de corrupção, esse 
artigo não teria fim, pois te-

mos diversas empresas es-
tatais em situação crítica, 
como Petrobrás, Eletrobrás, 
Correios e muitas outras, por 
conta da corrupção e da má 
gestão, assim como escânda-
los no BNDS e os fundos de 
pensão de funcionários pú-
blicos, que são administrados 
por políticos e ou seus afins, 
que foram vilipendiados, cau-
sando enormes prejuízos aos 
que deveriam ser simples-
mente beneficiários. Ou seja, 
o que vemos no Brasil é que, 
onde tem dinheiro público 
tem corrupção e essa é a regra 
do jogo.

O procurador da Repú-
blica Deltan Dallagnol, chefe 
da força-tarefa do Ministério 
Público Federal na Operação 
Lava Jato, disse que os recur-
sos desviados em esquema de 
corrupção no Brasil desviam 
dos cofres públicos algo em 

torno de R$200 bilhões por 
ano.

Esse é um número assus-
tador, porém mais assustador 
ainda é ver um Presidente da 
República ser gravado por 
um empresário mal caráter, 
conversando como velhos 
amigos e comparsas e, ao in-
vés de pedir desculpas à na-
ção e renunciar, sair atirando 
contra membros da Lava-Jato 
e se articulando politicamen-
te para se manter no poder. 
Porém, nada de novo no país 
de Cabral, já que seus ante-
cessores, também corruptos, 
fazem o mesmo.

E a nação, que somos nós 
cidadãos brasileiros, assisti-
mos a tudo impassíveis, es-
perando que outros determi-
nem o caminho que devemos 
seguir, como se tudo trans-
corresse normalmente e essa 
regra do jogo não pudesse ser 

alterada.
Não, nem todos temos 

essa atitude, pois a rede de 
Observatórios Sociais espa-
lhados pelos municípios bra-
sileiros, hoje em número de 
110, presentes em 19 estados 
federados, que conta com 
mais de 3 mil voluntários, já 
conseguiu economizar para o 
país, evitando atos de corrup-
ção, mais de R$1 bilhão em 
três anos.

Portanto, dá pra mudar a 
regra do jogo. A população 
brasileira gira em torno de 
200 milhões de habitantes e 
apenas 3 mil deles consegui-
ram, trabalhando de forma 
voluntária, evitar desvios do 
dinheiro público na ordem de 
mais de R$1 bilhão. Imagina 
se triplicássemos esse nú-
mero e muito, muito mais... 
coitados dos corruptos, não 
teriam vez.

Grupo criminoso planejava invadir 
o Fórum de Nova Esperança

Richa entrega novas viaturas 
personalizadas para municípios

O Jornal Noroeste 
teve acesso no final 
da tarde de terça-

-feira, 27 de junho a infor-
mações repassadas por auto-
ridades policiais de Curitiba 
sobre uma ação criminosa 
que envolvia um plano de 
invasão do prédio do Fórum 
de Nova Esperança em busca 
de armas.

A ação foi descoberta no 
curso de uma investigação 
em andamento que visa es-
clarecer outros crimes. O 
plano teria a provável par-
ticipação de bandidos de 
Paranavaí e região que já 
estão envolvidos em outros 
delitos. Os integrantes do 
planejamento, bem como os 
líderes já estão sendo identi-

O governador Beto Richa 
entregou na terça-feira 
(27) mais 466 novas 

viaturas para as polícias Mili-
tar, Civil e Científica do Paraná. 
Personalizados com o nome do 
município onde ficarão basea-
dos, os veículos seguirão para 
todas as regiões do Paraná. 

As unidades são as primei-
ras viaturas de um lote de 1.100 
veículos adquiridos pelo Gover-
no do Estado. As demais serão 
entregues nos próximos meses. 
O investimento é de R$ 112,3 
milhões. 

Richa ressaltou que desde 
2011 o Governo do Estado am-
pliou a frota de segurança com 
3.000 novas viaturas, a maior 
parte adquirida com recursos 
do tesouro (2.600 unidades), 
outras em parceria com órgãos 
estaduais e federais e também 
250 unidades locadas para re-
forçar policiamento em Curi-
tiba, Região Metropolitana e 
Litoral. 

“Mais uma vez demonstra-
mos, na prática, o nosso com-
promisso com investimentos 
consistentes para a segurança 
dos paranaenses, para reforçar 
e melhorar as condições de tra-
balho das polícias”, afirmou o 
governador. 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

ficados pelo trabalho da Po-
lícia Civil. 

Acredita-se que os crimi-
nosos estejam visando even-

tuais armamentos deposita-
dos junto à Vara Criminal, a 
exemplo dos casos ocorridos 
recentemente em São Paulo, 

razão pela qual o Juiz já de-
terminou o envio das armas 
apreendidas para local se-
guro, que conta com escolta 

armada.
Ao receber o comuni-

cado, as autoridades locais 
providenciaram o aumento 
da segurança do prédio, com 
o auxílio da Polícia Militar e 
ainda com o aumento da se-
gurança privada que já pres-
ta serviços no local.

As autoridades salien-
tam que é importante que a 
comunidade fique atenta à 
eventual presença de pessoas 
suspeitas junto ao prédio do 
Fórum, reportando qualquer 
manifestação diferente da 
usual ao telefone 190 da Po-
lícia Militar.

Procurada pela repor-
tagem, a juíza diretora do 
Fórum de Nova Esperança, 
dra. Ana Lúcia esclareceu 
“diferentemente dos Fóruns 
recentemente assaltados e 
noticiados na televisão no 
Estado de São Paulo, as ar-

mas depositadas nos Fóruns 
do Paraná ficam no prédio 
somente o tempo necessário 
para serem periciadas, de-
pois são enviadas ao Coman-
do do Exército que realiza a 
destruição destas armas”.

A magistrada ainda enfa-
tizou “embora seja pequeno 
o número de armas depo-
sitadas neste Fórum, ante a 
notícia do plano criminoso, 
já foi determinada a remo-
ção das mesmas com ur-
gência, providência esta de-
terminada pelo Juiz da Vara 
Criminal”, finalizou a direto-
ra do Fórum.

A Promotoria de Justi-
ça afirmou por sua vez que 
acompanha a investigação 
e apuração dos detalhes do 
plano para desmantelamen-
to da quadrilha e eventual 
prisão dos criminosos envol-
vidos.

Ação criminosa envolvia um plano de invasão do prédio do Fórum de Nova Esperança em busca 
de armas

EXCLUSIVO

PARANÁ SEGURO – Richa 
lembrou que a ampliação da fro-
ta de viaturas integra as ações do 
Paraná Seguro, o único progra-
ma de investimentos em segu-
rança pública já executado pelo 
Estado, que reúne uma série de 
iniciativas para combater o cri-
me. Entre as ações está a contra-
tação de 11 mil novos policiais, 
a maior da história do Estado. 
“Estamos dando um choque de 
gestão, fazendo mais e melhor e 
gastando menos”, afirmou o go-
vernador. Ele ressaltou o ajuste 
fiscal, que garantiu o equilíbrio 
nas contas públicas e permitiu 
a retomada dos investimentos. 
“Todos os dias temos ações po-
sitivas que nos dão mais certeza 
do que fizemos aqui no Paraná 
foi bem sucedido.” 

MOBILIDADE – Das 466 
unidades, 457 vão para a Polícia 
Militar e Polícia Civil. Outras 
nove são para a Polícia Cientí-
fica, recebidas da Secretaria Na-
cional de Segurança Pública, do 

Ministério da Justiça. Ao todo 
são 12 viaturas, sendo que três já 
estão em serviço. 

O secretário da Segurança 
Pública, Wagner Mesquita, dis-
se que a reestruturação da frota 
permite a mobilidade necessária 
aos profissionais da segurança 
pública e contribui para refor-
çar as operações sistemáticas e o 
trabalho preventivo. “As viaturas 
proporcionarão maior presença 
das polícias no Paraná, princi-
palmente nos municípios do 
interior. E para a Polícia Civil e 
Científica elas ampliam a capaci-
dade de investigação e resposta”, 
disse. 

MUNICÍPIOS- A distribui-
ção das novas viaturas foi feita 
a partir de um planejamento 
estratégico elaborado pela Polí-
cia Militar e Polícia Civil, tendo 
como base os índices de crimi-
nalidade registrados nos muni-
cípios paranaenses e procuran-
do atender todas as regiões do 
Paraná. 

O delegado-geral da Polí-
cia Civil, Júlio Reis, explicou 
que a prioridade é o interior 
do Estado. “É um importante 
incremento para os trabalhos 
de busca de informações e in-
vestigação. A partir de amanhã 
as viaturas estarão atuando nas 
ruas”, afirmou. 

A PM também identificou 
os municípios do interior como 
a principal demanda. “A pro-
posta é que todos os municí-
pios recebam um veículo novo. 
Analisamos a extensão geográ-
fica, demografia e os índices de 
criminalidade e violência e os 
municípios apresentaram, neste 
momento, a maior necessidade”, 
afirmou o comandante-geral da 
corporação, coronel Maurício 
Tortato. 

VIATURAS - Das unidades 
destinadas à PM e à Polícia Ci-
vil, 90 são modelo Toyota/Etios, 
20 Renault/Oroch, 117 Fiat/Pa-
lio Adventure, 90 Volkswagen/
Amarok e 40 Renaut/Duster 
para a Polícia Militar, e 100 Re-
nault/Duster para a Polícia Civil. 

As novas viaturas contam 
com celas humanizadas. Nelas 
os presos podem ser conduzi-
dos no banco de trás do veículo, 
dependendo da gravidade do 
delito. 

Orlando Kissner/ANPr

Governador Beto Richa entrega mais 457 novas viaturas para a 
Polícia Militar e Polícia Civil do Paraná, as primeiras de um lote 
de 1.100 unidades adquiridas pelo Governo do Estado. 

O prefeito de Alto Paraná, Miro Santana recebeu a viatura Palio Sta-
tion Wagon com cela em Curitiba na terça-feira, 26, acompanhado 
do deputado estadual Cobra Repórter e do soldado PM Miranda  

Arquivo JN
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Barba, cabelo e um dedo de prosa 
com o mais antigo barbeiro da cidade

Em atividade desde 1960, ano em que chegou a Nova Esperança, Jamil 
Barbosa relembra os tempos em que aprendeu a cortar cabelo e como o 

ofício lhe deu uma nova vida, longe das dificuldades dos tempos da roça.

JAMIL BARBOSA

Oriundo de Vera Cruz, 
no Estado de São 
Paulo (próximo à 

Marília), Jamil Barbosa, o bar-
beiro “mais velho da cidade”, 
como assim se autodenomina, 
está completando 57 de atua-
ção em Nova Esperança. Ele 
contou à reportagem os tem-
pos de dificuldades da roça e 
como iniciou na profissão que 
abraçou.  “Entrei em um salão 
no ano de 1951 quando tinha 
13 anos, com o objetivo de 
aprender a profissão. O salão 
existe até hoje. O Sr. Antonio 
da Silva, vulgo ‘Direi tudo’ 
vendeu há pouco tempo sua 
barbearia e ele está vivo, no 
auge dos seus 90 anos”, relem-
bra Jamil.

De família moradora na 
zona rural, Jamil conta que 
andava 12 quilômetros dia-
riamente entre a ida e a volta 
ao salão. “Já reencontrei meu 
antigo professor por várias 
vezes. Estive na cidade e fiz 
questão de ir até ele, que me 
ensinou a profissão e a quem 
devo muito”, contou bastante 
emocionado, o barbeiro pio-
neiro.

Logo que chegou à cidade 
ele atendeu onde funciona o 
Banco Bradesco. “Eu traba-
lhava com o pai do popular 
Zezinho do Fogão, o senhor 
João Vieira. Era tudo de ma-
deira. Não existe mais nin-
guém daquele tempo. Depois 
de 03 anos e meio comprei 
meu próprio salão, quase em 
frente meu endereço atual. Lá 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

eu fiquei por 16 anos e de lá 
me mudei para este endereço 
local em que estou há 36 anos, 
desde 1981”, lembrou Jamil.

Os tempos da roça e a 
lembrança do seu pai rapida-
mente afloraram na memória 
do veterano barbeiro. “Meu 
pai dizia que quando eu ‘ti-
rasse’ o quarto ano da escola, 
ele me levaria ao local em que 
ele cortava o cabelo, para que 
o barbeiro dali me ensinasse 
a profissão. Daí fiquei pouco 
tempo na roça, sei portanto 
o quão dura é a vida lá. Logo 
que deixei a escola meu pai 
perguntou ao dono do salão 
se este me ensinaria a cortar 
cabelo e barba. De bate pronto 
o barbeiro disse: “logicamen-
te que sim. Este foi o início de 
tudo”, relatou.

PALMEIRENSE
A timidez foi, segundo Ja-

mil, uma grande barreira no 
início dos tempos de apren-
dizado. “Eu chegava ao salão 
pra aprender e não sabia nada 
das coisas da vida. Era comum 
os clientes falarem sobre fute-
bol, Palmeiras, Corinthians 
e Santos e eu ficava boiando 
naqueles papos”, conta, bem 
humorado, Barbosa. Como 
seu mestre Antonio da  Silva 
era torcedor do Palmeiras, 
Jamil rapidamente se tornou 
palmeirense, time para o qual 
torce até hoje. 

“No primeiro dia de 
aprendizado, o meu professor, 
já perto das onze e meia  man-
dou que eu fosse almoçar. Eu 
disse que já havia almoçado e 
ele respondeu: ‘como, se você 
não saiu daqui desde que che-

Fotos: Alex Fernandes França

Enquanto cortava o cabelo de um tradicional cliente, Jamil Barbosa contou um pouco de sua história na profissão

gou cedinho?’ – a partir daí 
contei a minha vida a ele, des-
de o trajeto de 12 quilômetros 
percorridos diariamente. Ele 
disse que eu não suportaria 
levar esta vida, mas eu aguen-
tei, em nome de Jesus Cristo”, 
contou, novamente seguran-
do, em vão,  as lágrimas que 
instantaneamente escorriam 
pelos seus olhos.

RECORDE DE CORTES
Chegou a cortar, em um 

sábado, 43 cabelos, seu recor-
de até hoje. “Eu e meu finado 
irmão Jurandir, que faleceu faz 
10 anos, chegamos a fazer jun-

tos 1000 cortes em um mês.”, 
salientou.

Nascido em Oscar Bres-
sane (43 km de Marília) – SP 
em 21 de novembro  de 1937, 
Jamil Barbosa, que completa-
rá em poucos meses seus 80 
anos de vida é casado e pai de 
03 filhas,  disse que não pen-
sa em parar. “Agradeço a to-
dos os meus clientes e amigos 
que fiz nesta cidade. Obrigado 
pela reportagem do Jornal No-
roeste que me proporcionou 
compartilhar parte de minha 
história com os demais cida-
dãos daqui”, finalizou Jamil 
Barbosa.

“Meu pai dizia 
que quando eu 
‘tirasse’ o quarto 
ano da escola, 
ele me levaria 
ao local em que 
ele cortava o 
cabelo, para que 
o barbeiro dali 
me ensinasse 
a profissão”, 
lembrou, bastante 
emocionado 
Jamil Barbosa

Sicredi União PR/SP realiza 
I Encontro com jornalistas 

de Maringá e região

Na , na Superinten-
dência Regional da 
Sicredi PR/SP, em 

Maringá, jornalistas da re-
gião noroeste do Paraná se 
reuniram com a diretoria da 
Cooperativa para dialogarem 
sobre a atuação da instituição 
na região e o panorama com-
pleto do cooperativismo de 
crédito.

O evento teve como tema 
principal "O papel do coo-
perativismo de crédito no 
desenvolvimento regional". 
Para o presidente da Coope-
rativa, Wellington Ferreira, 
o encontro foi fundamental 
para ouvir os jornalistas, so-
bre a visão de cada um deles, 
bem como ter a oportunidade 
de apresentar o diferencial de 
uma Instituição Financeira 
Cooperativa, que tem como 
foco o desenvolvimento de 
pessoas e de suas comuni-
dades. "É preciso se fazer co-
nhecer, tentar apresentar que 
somos uma instituição finan-
ceira por oferecer os mesmos 
produtos e serviços de um 

banco, mas que nosso objetivo 
é o atendimento próximo com 
cada associado e que desen-
volvemos mais de 20 projetos 
sociais em nossa área de atua-
ção. É isso que evidencia nossa 
participação nas comunidades 
também", afirma.

Ao todo, a Sicredi União 
PR/SP, que atua na região 
norte e noroeste do Paraná e 
centro leste de São Paulo, pro-
move projetos que atendem 
diretamente, mais de 100 mil 
pessoas - crianças, jovens, 
adultos e melhor idade – em 
parceria com cerca de 300 ins-

tituições, entre associações, 
empresas privadas, prefeituras 
e outras cooperativas. "Esse é 
o papel do cooperativismo de 
crédito: criar caminhos para 
um mundo melhor e, assim, 
desenvolver pessoas melho-
res. São elas que promovem 
as transformações que o nos-
so País precisa. A Cooperati-
va não é só filosofia, estamos 
provando que é possível fazer 
a diferença, que é possível es-
tar próximo e respeitar as pes-
soas, mesmo sendo uma ins-
tituição financeira", finaliza o 
presidente.
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A SATISFAÇÃO É RELATIVA

Como é que você avalia a sua felicidade?
Se comparar sua satisfação neste exato mo-

mento com os dois ou três melhores momen-
tos de sua vida, você provavelmente não se sentirá 
tão feliz, porque aqueles momentos não podem ser 
copiados. Mas se você a comparar com alguns mo-
mentos difíceis, terá todas as razões do mundo para 
apreciar este momento.

Como avaliar um bom aluno? Depende com 
quem você o está comparando; com seus colegas ou 
com Einstein? Será que hoje foi um bom dia? Com-
parando com o quê? Com os dias de grandes festas 
ou com os dias comuns?

Ao fazer qualquer avaliação, temos de partir de 
um princípio básico: as coisas, os momentos e as pes-
soas são diferentes entre si e cada um dá o que pode 
na sua medida.

Os antropólogos da Rutgers University descobri-
ram que um dos fatores mais importantes da satisfa-
ção das pessoas no trabalho é o modo como se sen-
tem em relação à sua vida doméstica. Muitas acham 
que o trabalho é satisfatório porque o comparam 
com sua situação familiar que se tornou estressante, 
conflitiva, sem graça.

A equipe da Rutgers descobriu que essas pessoas 
estão se agarrando à ordem e à amizade existentes no 
local de trabalho porque fazem uma comparação em 
que a vida doméstica agitada e exigente sai perdendo.

O momento excepcionalmente feliz deve ser 
intensamente usufruído, mas não pode se tornar 
padrão diante do qual os demais se tornem decep-
cionantes. Cada momento, cada pessoa tem suas ale-
grias e seus valores. 

Procure descobri-los, e o leque de prazer se abrirá 
sempre mais para você. Em nome do que achamos 
que uma coisa devia ser corremos o risco de perder o 
que ela realmente é e tem a nos oferecer.

Não é de surpreender que as pesquisas indiquem 
que as pessoas felizes tendem a ter experiências mais 
positivas do que as pessoas infelizes. O espantoso é 
que, se observarmos suas vidas, não há grande dife-
rença entre elas. Os estudos mostram que o que acon-
tece com as pessoas felizes é bastante semelhante ao 
que acontece com as infelizes. A verdadeira diferença 
está nas pessoas e naquilo que elas sentem e definem 
como positivo ou negativo. As pessoas felizes são 
aquelas capazes de encontrar pequenas alegrias nos 
acontecimentos do dia-a-dia. Parducci, 1995

“Coaching” comigo!
@parezza | Master coach integral sistêmico

Avenida Rocha Pombo, 493 | telefone: 44 3252-4488

Às vésperas das férias es-
colares e marcando o 
início do verão ameri-

cano, já se inicia a temporada 
de filmes destinados a crianças 
no cinema. Dessa vez quem 
vem puxando a fila é um ver-
dadeiro fenômeno do gênero, 
Meu Malvado Favorito 3.

Quando essa franquia es-
treou em 2010 aparentava ser 
apenas mais um filme para 
crianças com motivações estra-
nhas (como é possível tornar o 
vilão o mocinho da história?), 
mas o público aprovou a ani-
mação que acabou crescendo, 
ganhando sequências e até 
mesmo um spin-off (termo uti-
lizado para se referir ao que de-
riva de algo) de muito sucesso.

Acredito que boa parte des-
se sucesso tenha dois motivos: 
primeiro, uma história cons-
truída de forma simples e fácil 
de entender, motivada por per-
sonagens que agradam tanto 
aos pais quanto aos filhos; se-
gundo, os Minions, essas cria-
turas amarelas e arredondadas 

conquistaram o mundo com 
suas trapalhadas e seu carisma.

Quando comparamos o pri-
meiro filme com sua sequên-
cia de 2013, percebe-se uma 
boa evolução. Em Meu Malva-
do Favorito 2 o filme investiu 
numa trama mais elaborada, 
mas também fácil de entender, 
introduzindo um novo perso-
nagem marcante, nesse caso a 
agente Lucy, par romântico de 
Gru e terminando com aquele 
ar de fim de novela, com casa-
mento e final feliz.

Em 2015 o spin-off intitu-
lado Minions - O Filme, trou-
xe uma história que narrava as 
origens dos Minions. Ao che-
gar aos cinemas ele completou 
o caminho a ser trilhado antes 
dessa terceira sequência, pois 
manteve viva na memória dos 
expectadores a trama original, 
permitindo que os fãs manti-
vessem esse gostinho de quero 
mais.

Sobre os aspectos técnicos 
o filme não tem muito a acres-
centar. É possível afirmar que 

ele segue uma mesma fórmula 
já consagrada, sendo ela com-
posta por ótimos recursos de 
animação, iluminação e textu-
ras que não deixam nada a dese-
jar e uma grande campanha de 

marketing. Diante desses aspec-
tos positivos é preciso comentar 
sobre um negativo que ganha 
destaque, sendo ele o calcanhar 
de Aquiles de toda a franquia, 
o roteiro. Isso aconteceu com os 

recentes Pets, Sing e com todos 
os filmes anteriores da franquia, 
todos trazem ótimo visual, mas 
um roteiro que se equilibra en-
tre pontos altos e pontos baixos. 
Sendo assim, é possível afirmar 
que artisticamente Meu Malva-
do Favorito 3 não tem nada a 
acrescentar, mas, em relação ao 
público e ao entretenimento, ele 
se encaminha para ser mais um 
sucesso.

Afirmo isso porque quem 
presta atenção aos detalhes téc-
nicos, principalmente em ani-
mações, são os críticos e não 
necessariamente o público, que 
está mais preocupado em dar 
risada e se emocionar entre um 
bocado de pipoca e uma golada 
de refrigerante e não em anali-
sar detalhes técnicos.

Vamos à trama!  A história 
gira em torno de Evil Bratt, um 
antigo astro de TV que fazia 
muito sucesso com uma série 
nos anos 1980. Mas, como nada 
dura para sempre, o tempo 
passou, ele cresceu, a voz mu-
dou e a fama se foi. Com a sé-
rie cancelada, Balthazar (Bratt) 
tornou-se uma pessoa vingati-
va que, nas décadas seguintes, 
planejou seu retorno triunfal 
como vingança. Gru e Lucy são 
chamados para enfrentá-lo logo 
em sua reaparição, mas acabam 
sendo demitidos por não terem 

conseguido capturá-lo. Gru, 
então descobre que possui um 
irmão gêmeo, Dru, e parte com 
a família para encontrá-lo no 
país em que vive.

Por que ver esse filme? Por-
que um dos pontos altos é esse 
retorno aos anos 1980, o filme 
trará canções de Michael Jack-
son, Van Halen e A-Ha, além 
do visual do vilão que é um ver-
dadeiro tributo a essa década, 
suas ombreiras e seu bigodão 
vintage não são apenas acessó-
rios, são complementos do per-
sonagem (risos). Além disso, 
uma das características da fran-
quia Meu Malvado Favorito é 
sempre investir forte na dubla-
gem, tanto a americana quanto 
a brasileira, por isso, mais uma 
vez temos o retorno de grandes 
nomes de sucesso nacional em-
prestando sua voz aos persona-
gens, como Leandro Hassun, 
Maria Clara Gueiros e agora 
com Evandro Mesquita na voz 
de Evil Bratt.

Se você não viu um dos 
grandes arrasa quarteirões que 
se mantém invictos no cinema 
a quase um mês essa é uma boa 
oportunidade, mas se quer algo 
mais leve e divertido, não te-
nha dúvidas, junte as crianças e 
divirta-se um pouco com Meu 
Malvado Favorito 3 nos cine-
mas. Boa Sessão!

Pauta da 17ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

- PROJETO DE LEI 
EM 2ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei nº 
24/2017, de autoria do 
Executivo Municipal, que 
dispõe sobre as diretri-
zes para a elaboração da 
Lei Orçamentária para 
o exercício de 2018, e dá 
outras providências.

- PROJETO DE LEI 
EM 1ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei nº 
34/2017, de autoria do 
Executivo Municipal, que 
altera o § 1º do Artigo 20 
da lei 2.461, de 15 de abril 
de 2015.

2) Projeto de Lei nº 
35/2017, de autoria dos 
Vereadores Maurício 
Alexandre Marin Gaona, 
Dirceu Trevisan, Carlos 
Roberto da Silva, Mauro 
Sabino da Silva, Eurides 
Fernandes, Laércio Maz-
zocatto Salvaterra, Maria 
Eunice Zacharias Zacarias 
e Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, que concede 
Título de Mérito Comuni-
tário de Nova Esperança, 
Conforme Lei nº 1.319 de 
11 de dezembro de mil 
novecentos e noventa e 
cinco.

3) Projeto de Lei nº 
36/2017, de autoria do 
Vereador Carlos Roberto 
da Silva, que dispõe sobre 
a denominação de logra-
douros públicos, e dá ou-
tras providências.

- REQUERIMENTO:
1) Requerimento nº 

50/2017, de autoria dos 
Vereadores Carlos Rober-
to da Silva e Laércio Maz-
zocatto Salvaterra, requer, 
após ouvido o plenário, 
seja oficiado o senhor 
Prefeito Municipal, soli-
citando informações da 
COHAPAR, de quais são 
os critérios atualizados 
para que os sorteados em 
2011 dos dois Conjuntos 
Habitacionais que serão 
construídos possam ser 
contemplados e conquis-
tar a tão sonhada casa 
própria, qual seria o tem-
po máximo para a regu-
lamentação da documen-
tação junto a Companhia 
e se estes critérios acom-
panham Conjuntos que 
foram conquistados em 
cidades da região, solicita 
também saber qual a van-
tagem que a população 
terá tendo em vista que o 

município está doando o 
terreno para a construção 
das mesmas.

- INDICAÇÕES:
1) Indicação nº 

122/2017 de autoria do 
Vereador Brayan Olivei-
ra Pasquini, requer, após 
a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Munici-
pal, a seguinte Indicação: 
solicitando a Secretaria 
de Educação para libe-
rar os ônibus para trazer 
as mães, pelo menos nos 
dias que tiverem reuniões 
de pais nas escolas 

2) Indicação nº 
123/2017 de autoria do 
Vereador Brayan Olivei-
ra Pasquini, requer, após 
a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Munici-
pal, a seguinte Indicação: 
solicitando a manutenção 
da Estrada Paracatu. 

3) Indicação nº 
124/2017 de autoria do 
Vereador Carlos Rober-
to da Silva, requer, após 
a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Munici-
pal, a seguinte Indicação: 

solicitando reiterar a in-
dicação que solicita a ma-
nutenção constante nas 
ruas da Vila Rural, visto 
que sempre que chove os 
moradores sofrem com 
buracos e crateras que lá 
são criados.

4) Indicação nº 
125/2017 de autoria do 
Vereador Carlos Rober-
to da Silva, requer, após 
a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Munici-
pal, a seguinte Indicação: 
solicitando a manutenção 
das ATIs instaladas na 
Praça da Igreja no Distri-
to de Barão de Lucena e ao 
fundo do Posto de Saúde 
no Distrito de Ivaitinga.

5) Indicação nº 
126/2017 de autoria da 
Vereadora Maria Eunice 
Zacharias Zacarias, re-
quer, após a tramitação 
regimental, que seja enca-
minhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, a seguin-
te Indicação: solicitando 
a construção de uma tra-
vessia elevada defronte 
à Igreja Cristã no Brasil, 
localizada na Rua Gover-
nador Bento Munhoz da 
Rocha Neto.

PLANTÃODASEMANA
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ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES

FAMÍLIA NOROESTE!

Diretora: Adalzira Filomena Zambanini Torquato.
Professora: Adileuza Apª Zanolli Schiroff.

Diretora: Adalzira Filomena Zambanini Torquato
Coordenadora pedagógica: Sidnéia Alves Martins

Professora: Keli Cristina de Souza Peixoto

Os alunos do 5º ano A da Escola Municipal Tancredo 
Neves, estão Trabalhando “Carta de Leitor”. Então, 
decidiram escrever ao jornal Noroeste, uma coletiva 
agradecendo a todos que contribuem com Jornal na escola.

Estamos muito contentes em receber 
todas as sextas-feiras o Jornal Noroeste 
em nossa sala. Ficamos ansiosos para 
saber as notícias da semana.

Nós alunos do 5º ano A, 
agradecemos a todos por nos 
proporcionar este presente importante 
para nossa formação de leitores. Afinal, 
não são todas as cidades que recebem 
este carinho com seus alunos.

Se possível, gostaríamos de sugerir 
uma cruzadinha para menores, que 
poderia estar neste mesmo espaço 
dedicado às escolas.
Um Grande Abraço! 

Diariamente escutamos frases que nos desmotivam 
diante de situações que poderiam ter outros rumos 
positivos, mas a sociedade está tão desmotivada 
a acreditar em um mundo melhor perante nossas 
atitudes, que acabam de certa forma transmitindo esta 
negatividade para as crianças em geral. 

No ambiente escolar os alunos dizem frases prontas 
que sabemos que foram ditas por algum adulto em 
rodas de conversa. Mas será que realmente nossas 
crianças também pensam assim?

Diante do trabalho desenvolvido com os alunos 
do 5º ano “B”, período da tarde, da Escola Municipal 
Tancredo Neves, os alunos trabalharam o texto “Tudo 

começa no seu interior” da autora Paula R. Zaccaria 
Benatti – Edição 927 – Ano 22 do Jornal Noroeste, 
com o intuito de enfatizar a construção de valores, por 
meio da interdisciplinaridade, dinâmicas e o Projeto 
Justiça e Cidadania, ao qual foi um texto bastante 
discutido e que os alunos deram opiniões valiosas sobre 
o assunto, destacando que realmente possuem opiniões 
diversificadas e diferenciadas dos adultos.

Assim, mostraram que se cada cidadão fizer sua 
parte voltada para o bem, com certeza o nosso mundo 
se tornará melhor, disseram ainda que temos que ser 
mais solidários, amigos e acima de tudo tratar a todos 
como gostaríamos de sermos tratados.

APOIO

ALUNOS: 
Abriel Ferreira de Pessoa
Gabriel Nattan Alves Gui-
marães
Guilherme Soares Santos
Hitalo Kauan Cardoso de 
Lima

João Paulo Aparecido 
Brustela
João Vitor de Oliveira da 
Silva
Kauã Augusto da costa Souza 
Kauã Rodrigues Dosso
Kayo da Silva de Oliveira

Lucas Francisco Soares da 
Silva
Lucas Palhano Faria
Mariana da Silva e Souza
Mariana Estheris Farias 
Matheus Tavares Montezolli
Rai Freire

Rúbia dos Santos Silva
Sabrina Maria Rodrigues
Tarciso Gazola da Costa
Thayná Biava dos Santos
Gabrielly de Souza Cantagali
Manoel Renato dos Santos 
Verza

ALUNOS: 
Adrian Luz Peres
Alysson Kauan Farias da Silva
Daniel Antonio Brassal
Daniel Fernandes Souza
Emanuela Milanez
Graziele Souza Cardoso

Gustavo de Almeida Dos Santos
Heloá de Souza Alves
Izabelly Moreira da Silva
João Gabriel dos Santos
Julia Eduarda de Souza
Julya Gabrielly Costa Santos
Luana Karolyne Napoli Barros

Marcela Victória Santos Brito
Maria Aparecida Souza Cardoso
Maria Eduarda de Oliveira Jandre
Maria Fernanda dos Santos de 
Oliveira
Taynara Vitoria de Oliveira Soares
Ygor Bomfim Padilha dos Santos

Programa Social que percorre todo 
Brasil será desenvolvido em Maringá

Mais de 2.600 alunos serão beneficiados com projeto 
que trata da educação de forma cooperativa

Em parceira com a Pre-
feitura de Maringá e o 
Lar Escola da Criança, 

a Instituição Financeira Coo-
perativa Sicredi lançou em 
Maringá (PR), na noite desta 
terça-feira (20), o Programa 
A União Faz a Vida. A ceri-
mônia de abertura contou 
com a presença do prefeito 
de Maringá, Ulisses Maia, 
da secretaria de educação do 
município, Valkíria Trindade, 
do vice-presidente da Sicredi 
União PR/SP, Luiz Henrique 
Pedroni, do diretor executivo 
da Cooperativa, Rogério Ma-
chado, do presidente do Lar 
Escola da Criança de Marin-
gá, Wilson Tomio Yabiku e 
mais 300 pessoas, entre mem-
bros da diretoria, gerentes 
das agências, coordenadores 
de núcleo e colaboradores da 
Sicredi, vereadores de Marin-
gá, diretores e educadores das 
instituições municipais e do 
Lar Escola.

O Programa “A União Faz 
a Vida” (PUFV) é um pro-
grama social que percorre o 
Brasil há 21 anos. Na área de 
atuação da Sicredi União PR/
SP, norte e noroeste do Para-
ná e centro leste de São Pau-
lo, a atividade ocorre há nove 
anos. Atualmente, mais de 21 
mil estudantes de 130 esco-
las - em 25 munícipios - são 
atendidos. O projeto também 
envolve 1.900 educadores. 
De acordo com a secretaria 
de educação de Maringá, im-
plantar o programa em sete 
instituições municipais é uma 
grande conquista para a cida-

de. “Quando percebemos o 
desenvolvimento que o pro-
jeto estava proporcionando a 
outros municípios da região, 
ficamos muito gratos por ele 
também fazer parte de Marin-
gá”, comenta Valkíria. Já para 
Rogerio Machado, o objetivo 
da Cooperativa é deixar um 
legado que ajude a desenvol-
ver seres humanos melhores. 
“Quando olhamos para nossa 
região, para o desenvolvimen-
to que o cooperativismo rea-
liza, nos temos a certeza que 
estamos agregando pessoas 
para um objetivo maior. Estar 
em Maringá é um sonho que 
se realiza, pois estamos entre-
gando um projeto para uma 
sociedade na qual a Coopera-
tiva nasceu e se desenvolveu”. 
Em Maringá, o PUFV já está 
em andamento no Sesi de 
Maringá há três anos. Com a 
ampliação na rede municipal 
de ensino e no Lar Escola da 
Criança, o programa benefi-
ciará mais de 2.600 alunos.

Para o prefeito de Marin-
gá, o Programa União Faz a 
Vida irá renovar a educação 
do município. “Só pela quan-
tidade de alunos que serão 
assistidos, tenho certeza que 
o projeto formará não apenas 
bons cidadãos, mas também 
bons profissionais”, declara 
Ulisses. “Um dos principais 
pilares de uma cidade é a edu-
cação. O melhor investimen-
to que se faz para o futuro 
de uma nação é investir nas 
crianças e na formação dos 
educadores”, complementa 
Wilson Tomio Yabiku.

A assessora de Programas 
Sociais da Sicredi União, Gi-
sely Almeida, explica que o 
projeto trabalha a interação 
social e o desenvolvimento 
de valores morais, ao mes-
mo tempo em que propõe 
um novo jeito de ensinar, por 
meio do qual o aluno é pro-
tagonista e não um mero re-
ceptador de informação. “O 
projeto foi idealizado para 
difundir a cultura da coope-
ração. Ele tem como diretriz 
valorizar as pessoas e acredi-
tar que esse é o caminho para 
uma sociedade mais justa e 
solidária. As ações que são 
desenvolvidas trazem, na sua 
essência, a preocupação com 
o desenvolvimento do ser hu-
mano, resgatando preciosos 
valores que existem em uma 
nação forte: a solidariedade, 
a cidadania e a cooperação. O 
principal diferencial está em 
ensinar através de situações 
vivenciadas no dia a dia, fa-
zendo da criança protagonista 
de suas ações”, explica.

Para esta nova etapa, o 
Programa será implantado 
nas seguintes instituições de 
ensino de Maringá: CMEI 
Afonso Vidal Cézar, CMEI 
Alexandre e Sophia Rasgu-
laeff, CMEI Etelvina Matos 
Silva, Escola Mul. Campos 
Salles, Escola Mul. Dr. Luiz 
Gabriel G. Sampaio, Escola 
Mul. Gabriela Mistral e Escola 
Mul. Prof. Milton Santos.

Fonte: Assessoria de Im-
prensa Sicredi União PR/SP

Dinâmica para um bom convívio

PALAVRAS
CRUZADAS

Estimados alunos do 5º Ano 
A da Escola Municipal Tancredo 
Neves, agradecemos a participa-
ção de vocês. A equipe do Jornal 
Noroeste fica honrada em tê-los 
como leitores. Atendendo ao pe-
dido solicitado via “Carta do Lei-
tor”, abaixo está o quadro Palavra 
Cruzada para menores.

Continuem sempre engajados 
e buscando o conhecimento obti-

do através da leitura.
Obrigado à diretora da Escola, 

profa. Adalzira Filomena Zam-
banini Torquato e a profa. Adi-
leuza Aparecida Zanolli Schiroff 
por proporcionarem a leitura do 
Jornal Noroeste em sala de aula 
através do Projeto Noroeste na 
Educação.

José Antônio Costa – Jornal 
Noroeste

Resposta aos alunos do 5º 
Ano A da Escola Municipal 
Tancredo Neves:
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vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Mantendo contatos muito positivos para o seu município, o 
prefeito de Uniflor, Alan Petenazzi, esteve em Curitiba com o 

deputado Tiago Amaral e o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni. 

Lindos bebês que estão 
completando 6 meses de 
vida, rodeado pelo carinho 

dos pais, familiares e amigos.

Os noivos 
Carol e Cassio 
Pasquini, nos 
preparativos 
do seu enlace 
matrimonial. 
Evento que deve 
movimentar a 
alta sociedade de 
Nova Esperança.

O nova-esperancense 
Paulo Thomaz 
participou em Londrina 
no domingo, 18 de junho, 
do “Barber Day”. 
O evento é um curso 
ministrado por "Seu 
Elias" considerado pela 
categoria dos barbeiros, o 
melhor Barbeiro do Brasil.

Prefeito de Alto Paraná, Miro Santana e seu Secretário Geral da 
Administração, Fabiano dos Santos, estiveram visitando a redação 

do Jornal Noroeste. Na foto eles estão com parte da equipe: José 
Antônio Costa, Hauney C. Malacrida e Alex Fernandes França. 

Arthur entre os pais 
Francielly e Tsei Junior

Pietro Gael com os pais Naiara 
Renata e Jheimis Rodrigues

Cidinha Calegari Arneiro

Osvaldo Vidual

Divulgação



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 30 de junho de 2017

GERAL - 9JORNAL NOROESTE

Nova Esperança Liquida 
acontecerá em julho

Anibelli Neto participa de 
evento da Ampec-Micropar

De 12 a 15 de julho consumidores de Nova 
Esperança e região poderão aproveitar 

promoções e preços diferenciados em diversos 
setores do comércio, além da 1ª Liquida Autos

Na mesma solenidade, Ampec-Micropar formalizou 
a participação em Pacto Global da ONU

A Associação Comercial 
e Empresarial de Nova 
Esperança (ACINE) 

promoveu na manhã de quin-
ta-feira, 22 de junho, um café 
da manhã aos associados. Na 
ocasião foi lançada oficial-
mente a “1ª Nova Esperança 
Liquida e 1º Nova Esperança 
Liquida Autos”, o evento tem 
apoio da Acine Mulher, Acine 
Jovem, Prefeitura e Câmara.

Durante quatro dias, a 
partir de quarta-feira, dia 12 
de julho, os consumidores 
poderão aproveitar as pro-
moções de roupas, calçados, 
acessórios, colchões, móveis, 
materiais de construção, entre 
outros produtos, em mais de 
cem lojas participantes da pri-
meira edição da Nova Espe-
rança Liquida. No sábado, 15, 
o atendimento terá horário 
diferenciado até às 16 horas. 

Já de quinta-feira, 13 de 
julho até sábado (15), aconte-

O vice-presidente esta-
dual do PMDB, de-
putado Anibelli Neto 

esteve em Paranavaí no iní-
cio da noite de quinta-feira, 
22 de junho onde participou 
como convidado de honra do 
evento comemorativo aos 33 
anos de fundação da Asso-
ciação das Micro e Pequenas 
Empresas e Empreendedores 

COMÉRCIO

PARANAVAÍ

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

“O objetivo da Associação Comercial é movimentar o comér-
cio e alavancar a economia de Nova Esperança”, frisou Rodri-
go Picoli, presidente da ACINE.

Durante café da manhã aos associados foi apresentada a “1ª 
Nova Esperança Liquida e 1º Nova Esperança Liquida Autos”

“Os micro e pequenos empreendedores merecem um trata-
mento diferenciado, principalmente nas questões tributária e 
trabalhista, pois são vocês as pessoas que levam o Paraná e o 
Brasil nas costas, por isso merecem o meu respeito”, frisou o 
deputado estadual Anibelli Neto.

Na mesma solenidade os 
convidados participaram do 

jantar que marcou as co-
memorações de 33 anos da 

Ampec-Micropar

cerá em frente ao Estádio Mu-
nicipal (Campão), a 1ª Nova 
Esperança Liquida Autos com 
mais de 100 ofertas de carros 
e motos das revendas Pontal, 
Servopa, Picoli Veículos, Fipal 
e FreeWay.

Os lojistas que aderiram a 
Nova Esperança Liquida re-
ceberam um kit da campanha 
incluindo bandeirolas, cartaz, 
tags de preços (A4 e 9,5 cm x 
6,5 cm) e uma camiseta. “O kit 
é gratuito para o associado", 
explicou o presidente da ACI-
NE, Rodrigo Picoli.

Para divulgar a campanha, 
a Associação Comercial está 
investindo em publicidade 
através de emissoras de rádio 
e televisão, jornal impresso, 
impulsionamento via redes 
sociais, distribuição de panfle-
tos e carros de som em Nova 
Esperança e região com a pre-
visão de atingir mais de 300 
mil pessoas.

“O objetivo principal da 
campanha é criar oportunida-
des para movimentar a econo-
mia da cidade, pois a promo-

ção é um mecanismo para os 
clientes, que terão descontos 
em suas compras, e para os 
lojistas, que terão a chance au-
mentar suas vendas. No final, 
todos serão beneficiados. A 

nossa expectativa é de que o 
movimento no comércio au-
mente em até 60%, porque a 
Nova Esperança Liquida terá 
ampla divulgação em toda a 
região”, destacou Picoli.

Individuais do Noroeste do 
Paraná (Ampec-Micropar). A 
solenidade realizada na Casa 
da Criança, reuniu autorida-
des, lideranças de diferentes 
municípios da região, empre-
sários e empreendedores.

Convidado a fazer o uso da 
palavra, o deputado ressaltou, 
“venho com humildade dizer 
que tenho muito a aprender 
com o empreendedorismo. Os 
micro e pequenos empreende-
dores merecem um tratamen-
to diferenciado, principal-
mente nas questões tributária 

e trabalhista, pois são vocês as 
pessoas que levam o Paraná 
e o Brasil nas costas, por isso 
merecem o meu respeito”, ava-
liou Anibelli Neto.

Na mesma solenidade, o 
presidente da Ampec-Micro-
par, José Donizete Marques 
assinou o Pacto Global da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU).

Marques assumiu o com-
promisso de repetir em todo o 
noroeste do Paraná a parceria 
realizada com a Administra-
ção Municipal de Paranavaí, 

no sentido de cumprir os prin-
cípios estabelecidos pelo Pacto 
Global que incluí questões li-
gadas às relações de trabalho, 
ao meio ambiente e ao comba-
te à corrupção.

Após a solenidade, os 
convidados participaram do 
jantar que marcou as come-
morações de 33 anos da Am-
pec-Micropar.

Fotos: José Antônio Costa

Fotos: José Antônio Costa
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Angústia do futebol

Inegavelmente o esporte tem 
o poder de despertar paixões nas 
pessoas. Geralmente isso é algo 
benéfico e atua como um incenti-
vador para que muitos pratiquem 
atividades saudáveis, acompanhem 
competições e se divirtam com os 
amigos. Porém essa paixão às vezes 
supera a linha da racionalidade, es-
pecialmente no futebol, onde o país 
possui um extenso histórico de vio-
lência e mortes em confronto entre 
torcedores.

De acordo com levantamento 
do jornal Lance!, o Brasil registrou 
300 mortes ligadas ao futebol desde 
1988, isso sem contar os incontá-
veis casos de agressão, vandalismo 
e destruição de patrimônio. Apesar 
de tanto tempo lidando com essa 
situação de violência, ainda estamos 
longe de alcançar uma solução para 
a verdadeira angústia do futebol 
brasileiro e exemplos recentes dei-
xam isso claro para todos.

Apenas nesse mês assistimos 
duas situações que escancaram que 

a violência ainda continua muito 
presente no futebol. Antes da parti-
da entre Corinthians e Coritiba pelo 
Campeonato Brasileiro, um torce-
dor foi brutalmente espancado e por 
pouco não perdeu a vida. Uma se-
mana depois um torcedor do Goiás 
foi morto antes da partida contra o 
Vila Nova, pela Série B do Brasileiro.

Situações trágicas que demons-
tram a urgência do poder público, 
clubes, torcidas organizadas e mídia 
atuarem juntos para fazer do futebol 
aquilo que ele realmente deveria ser: 
um espetáculo para famílias e torce-
dores e um trabalho para os profis-
sionais da área.

Infelizmente no Brasil o tema 
não recebe a devida atenção, as leis 
não preveem penas rígidas para 
a violência de torcedores e ocorre 
muita impunidade. Dados do Mi-
nistério do Esporte mostram que 
apenas 3% dos assassinatos relacio-
nados ao futebol acabam em con-
denação, um número absurdo que 
demonstra a necessidade de mu- *Marcello Richa é presidente do Instituto 

Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)

darmos a nossa abordagem em 
relação ao problema.

Anos atrás a Inglaterra viveu 
um cenário no futebol até mais 
crítico que o do Brasil, mas su-
perou essa realidade e se tornou 
um exemplo mundial graças a 
um conjunto de ações que in-
cluíram a participação direta de 
clubes e da segurança pública. 
Essa mudança aconteceu devido 
à implantação e cumprimento de 
leis mais severas, melhoria de es-
trutura e ações efetivas de repres-
são e prevenção.

Entre as principais ações que 
realizaram estão instalações de 
câmeras em todos os estádios 
para monitoramento e verifica-
ção da presença de torcedores 
com comportamento violento, 
que eram sumariamente retira-
dos. Também criaram a Ordem 
de Banimento do Futebol, que 
obriga o torcedor violento a ficar 

de três a dez anos afastados do 
estádio (cada vez que seu time 
jogar, ele tem que se apresentar a 
uma delegacia). Caso não o faça, 
é processado e preso.

Lógico que a realidade estru-
tural e financeira da Inglaterra é 
bem diferente do Brasil, mas é 
um exemplo de trabalho preven-
tivo eficaz, que seguido de ações 
de comunicação com foco na 
conscientização dos torcedores, 
podem trazer resultados positi-
vos.

A mudança não acontece-
rá do dia para a noite, mas com 
ações intersetoriais, punições se-
veras, constante aprimoramento 
da polícia e agentes de segurança 
para lidar com grandes eventos 
esportivos, fortalecimento da co-
municação e maior organização 
nos estádios, é possível enfrentar 
a cultura de violência que ainda 
existe no futebol brasileiro.

Já pensou em tratar da saú-
de, de uma forma geral, 
através do pé? É isso o que 

propõe a reflexologia, uma 
técnica milenar que estuda 
as ligações nervosas entre os 
pontos da base do pé e os ór-
gãos internos. A análise pode 
ir desde alcançar até o esta-
do emocional da pessoa. Ao 
contrário do que se pensa, a 
técnica não é uma massagem, 
mas, sim, a pressão de pontos 
estratégicos para se chegar ao 
diagnóstico.

Através dessas áreas e pon-
tos, podemos verificar o que 
está acontecendo no resto 
corpo. Na reflexologia, se o 
paciente reagir com uma  ca-
reta,  já se sabe  que ali tem um 
problema, porque a termina-
ção nervosa funciona como 
um alarme que acusa qualquer 
disfunção energética com o 
órgão correspondente. .

A reflexologia podal pode 
também ajudar a tratar ques-
tões da mente. “O estresse 
adoece muito as pessoas nos 
dias de hoje. Elas não têm tem-
po para comer, para lazer, só 
trabalho, só problema. Então 
pode- se  usar a reflexologia 
para relaxamento, para pre-

Reflexologia: tudo começa na base dos pés
venção e tratamento.

INDICAÇÕES DA RE-
FLEXOLOGIA PODAL

A reflexologia podal possui 
diversos benefícios e é indica-
da para pessoas estressadas, 
tensas, nervosas, com proble-
mas de circulação sanguínea, 
problemas hormonais, diver-
sos tipos de dores e desequilí-
brio do sistema.

O estresse é a maior causa 
de doenças cardíacas, enxa-
queca, dores musculares, ner-
vosismo e depressão. Quando 
o estresse é tratado, o corpo se 
livra desses sintomas sem a ne-
cessidade de remédios quími-
cos que só mascaram o proble-
ma e nos tornam dependentes.

Entre outras indicações 
comuns temos:

• Problemas digestivos 
e intestinais (azia, má digestão, 
gastrite, úlcera no estômago, 
diarréia e prisão de ventre).

• Alteração da pressão 
arterial

(44) 9 9741-8005

(44) 9 9841-5080

Audiência Pública debate acerca dos efeitos do possível 
fechamento da 087ª Zona Eleitoral de Alto Paraná

Na noite dessa terça-
-feira, dia 27 de 
junho de 2017, no 

Fórum Eleitoral de Alto Pa-
raná, reuniram-se lideranças 
locais, prefeitos, vereadores, 
presidentes de partidos polí-
ticos, além de representantes 
de entidades sociais, do foro 
extrajudicial e religiosos 
para, em audiência pública, 
debater acerca dos efeitos de 
possível fechamento da 087ª 
Zona Eleitoral, com sede em 
Alto Paraná, abrangente, 
também, dos Municípios de 
São João do Caiuá e Santo 
Antonio do Caiuá. A senho-
ra Juíza Eleitoral, Dra. Rita 
Lucimeire Machado Prestes 
presidiu a audiência e apre-
sentou panorama dos efeitos 
negativos das medidas de 
extinção, previstas na Reso-
lução TSE n. 23.520/2017, 
que atingem não só o Para-
ná, mas todo o Brasil.

Esclareceu-se que, caso 
se mantenha a ordem pre-
vista na Resolução advinda 

de Brasília, mais de 80 Zonas 
Eleitorais seriam fechadas só 
no Estado do Paraná.

Foram apresentados da-
dos técnicos da existência da 
087ª Zona Eleitoral, sediada 
em Alto Paraná há mais de 

50 anos, com notório traba-
lho na preservação do regi-
me democrático, na assegu-
ração de eleições legítimas 
e no combate à corrupção 
eleitoral. 

Representantes políticos e 

das entidades comunitárias, 
ao debaterem  abertamente 
o assunto, externaram vee-
mente repúdio ao fechamen-
to da Justiça Eleitoral em 
Alto Paraná e se prontifica-
ram a tomar todas as provi-

dências possíveis para expor 
o anseio de que a respeitada 
instituição permaneça no 
âmbito da comunidade local, 
com toda sua estrutura física 
e funcional (de Juízes, Pro-
motores e servidores), para 
o bom desempenho dos va-
lores democráticos e para a 
excelência do transcurso do 
processo eleitoral, desde o 
atendimento de eleitores até 
a materialização das etapas 
atinentes às Eleições (como 
registro de candidaturas, co-
leta dos votos, fiscalização, 
combate aos crimes, diplo-
mação, tramitação de pro-
cessos, etc.).

Os representantes dos 
três Municípios componen-
tes da 087ª Zona Eleitoral 
(Alto Paraná, São João do 
Caiuá e Santo Antonio do 
Caiuá), apresentaram diver-
sas sugestões ao alcance da 
população para propiciar 
a permanência da unidade 
eleitoral, como a realização 
de abaixo-assinado, cam-

panhas para participação 
política dos eleitores e mo-
bilização dos parlamentares 
representativos da região, 
por exemplo. 

Concluiu-se, portanto, 
que o fechamento local do 
órgão judicial especializado, 
responsável pela competên-
cia eleitoral nos três muni-
cípios mencionados, além de 
não ser decisão razoável, tra-
ria grandes prejuízos ao elei-
tor e à comunidade política, 
de modo que significaria, tão 
somente, imenso e indeseja-
do retrocesso institucional 
e ao progresso das cidades 
abrangidas, com evidentes 
prejuízos ao povo.

Em suma, da audiência 
pública, amplamente pres-
tigiada, em livre discussão, 
chegou-se ao consenso de 
que é fundamental a manu-
tenção da 087ª Zona Elei-
toral em Alto Paraná, em 
respeito às comunidades 
envolvidas e para a proteção 
dos direitos democráticos. 

Foram apresentados dados técnicos da existência da 087ª Zona Eleitoral, sediada em Alto Para-
ná há mais de 50 anos, com notório trabalho na preservação do regime democrático, na assegu-
ração de eleições legítimas e no combate à corrupção eleitoral. 

Divulgação

• Constipação
• Dor na coluna
• Labirintite
• Inchaço nas pernas
• Cálculos renais
• Hipertensão
• Doenças respiratórias 

(bronquite e asma)
• Insônia
• Enxaqueca
• Colesterol

• Tireóide
• Estresse

 SERVIÇO:
MARIA LAROCA – Reflexo-
terapeuta-  formada pela Aca-
demia Brasileira de Reflexolo-
gia – São Paulo.
Rua Dr. Murici, 40 – Nova Es-
perança.
(44) 9 9985-0031

A reflexologia podal possui diversos benefícios

Alex Fernandes França
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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.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 
DE AMPLIAÇÃO
O Auto Posto Atalaia Ltda, torna público que requereu ao I.A.P, Licença 
Ambiental Prévia de Ampliação, para comércio varejista de combustíveis e 
lubrificantes para veículos automotores, implantado na Avenida Dr. Antônio 
Moraes de Barros, 543, Centro, Atalaia/PR. 
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SEPARADOS NA 
MATERNIDADE

Miriam Barizon e Lurdes Alves

“Tio Pedrão” completa 77 
anos de vida esbanjando 

saúde e simpatia

A alegria estampada no rosto 
de Pedro Fernandes, o popu-
lar “Tio Pedrão” contagia a 

todos os que o conhecem. Sujeito de 
riso fácil, brincalhão e de bem com a 
vida, ganhou o apelido de “Tio” graças 
ao serviço de motorista da Prefeitura 
de Nova Esperança, onde, por vários 
anos transportou os alunos da cidade, 
principalmente da Pré Escola Come-
cinho de Vida. Baiano de Euclides da 
Cunha, “tio Pedrão” esbanja vitalidade 
no auge dos seus 77 anos, comemora-
dos ontem, quinta-feira (29). Ele esteve 
na redação do Jornal Noroeste e  con-
tou que chegou a Nova Esperança em 
1960 para trabalhar como peão nas 
lavouras das enormes fazendas onde 
o principal produto da economia em 
todo o estado do Paraná era o café, não 
por acaso conhecido por ‘ouro-verde’, 
dada a sua importância e alto valor 
agregado. Foram milhares de alunos, 
hoje pais de famílias e profissionais 
das mais diferentes áreas de atuação, 
que foram por ele transportados. O 
motorista, aposentado desde 1998 já 
perdeu as contas de quantos alunos já 
transportou. Da pré-escola à universi-
dade foram milhares, sendo que destes 
muitos tiveram ele como ‘piloto’, como 
costumavam dizer, nas duas ocasiões. 

SEM BAGUNÇA
Com o tio Pedrão não tinha ba-

gunça no ônibus e os estofamentos e 
demais acessórios eram sempre muito 
bem cuidados por ele. Antes de chegar 
a Nova Esperança, o veterano motoris-
ta conta que tinha ido ao Sergipe, em 
meados da década de 50, para traba-
lhar, juntamente com outros amigos, 
todos retirantes nordestinos, em usi-
nas de cana de açúcar, principal maté-
ria prima para a fabricação do açúcar e 
álcool (etanol). Dali foi pra São Paulo 

Muito popular em Nova Esperança, 
o motorista da Prefeitura, 

aposentado desde 1998 aniversariou 
ontem, quinta-feira (29).

em busca de uma vida melhor, labu-
tando também em usinas. Lá também 
não se adaptou com o sistema de mão 
de obra semiescrava cujo processo de 
transformação era todo artesanal e 
desprovido das tecnologias hoje exis-
tentes. “Não tínhamos nada pra comer 
naqueles lugares. Passamos muitas di-
ficuldades. As canas eram puxadas por 
enormes carroções”, recorda. “Com 
meus colegas, até chegar a São Paulo 
foi uma viagem difícil, pois não tínha-
mos recursos nem pra viagem. Conse-
guimos chegar até Monte Azul, cidade 
de Minas Gerais e dali pra São Paulo o 
transporte, feito pelo serviço de migra-
ção, ficou mais fácil”, relembra emocio-
nado o tio Pedrão. O tempo passou e 
quando chegou a Nova Esperança, no 
ano de 1960, foi trabalhar no Distrito 
de Barão de Lucena numa fazenda, fa-
zendo a colheita de café. Depois veio 
trabalhar no município com a família 
Zacharias. “Trabalhei com o pai do 
professor Ademir Zacharias. Seu Luiz 
Zacharias. Hoje o lugar é o Jardim San-
to Antonio, mas antes era uma enorme 
plantação de café”, conta o pioneiro, 
que trabalhou também como leiteiro 
com o saudoso José de Deus Mateus, 
que anos depois seria vitimado por 
um acidente aéreo ocorrido em 18 de 
junho de 1977. 

Em 1973, no primeiro mandato 
do ex-prefeito José Ercílio Kreling foi 
contratado pela Prefeitura Municipal 
e pouco tempo depois passou a trans-
portar os alunos da Pré-escola Co-
mecinho de Vida e segundo ele, “Seu 
Ercílio recomendou que cuidasse di-
reitinho das crianças. Agradeço muito 
a ele pela oportunidade de transportar 
os filhos da nossa cidade. O que adquiri 
em Nova Esperança foi primeiramente 
a Deus e tudo o que ocorreu comigo 
em todos estes anos foi por intermédio 
do Ercílio Kreling”, finalizou bastante 
emocionado. É casado há mais de 40 
anos com a D. Luzia, a quem chama de 
‘meu anjo’ com quem teve 3 filhos.  

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Tio Pedrão visitou a redação do Jornal Noroeste, ontem, quin-
ta-feira (29) data em que completou 77 anos de vida
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Mateus Fernandes Pistoresi de um ano e 
nove meses já é frequentador assíduo da 
Biblioteca Municipal. Na companhia da 

Vovó Sirlei, Mateus visita a Biblioteca 
uma vez na semana! #tônonoroeste

A caminho de Maringá, os 
integrantes do VW Clube 
Boxer & Cia de Nova 
Esperança marcaram presença 
no 2° Dia Mundial do Fusca – 
2017 #tônonoroeste

Os amigos Ademir Zacarias, 
Mauro Cerezuela e Rodrigo 
Picoli durante passeio sobre 
duas rodas no domingo, 
18, registraram em Porto 
Camargo, divisa do Paraná 
com o Mato Grosso do Sul o 
momento. #tônonoroeste

Pausa no Pedal de 31km para resistrar 
o momento! #tônonoroeste

Você está acostumado a ir a 
eventos ou mesmo regis-
trar tudo para colocar nas 
redes sociais? Agora, você 
tem mais uma chance de 
mostrar para a sua galera 

os passeios legais que você 
tem realizado ou seu dia 
a dia colocando sua foto 
gratuitamente no Jornal 

Noroeste.
Para participar é muito fácil, 

você só precisa escrever #tô-
noNoroeste, tirar uma foto, 
dizendo onde está e postar 
no Facebook ou Instagram. 
As primeiras fotos da sema-

na serão publicadas!!! 


