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DESDE MAIO DE 1995

Durante os dias da Copa do Mundo o 
Brasil se veste de verde e amarelo. É fácil 
encontrar bandeiras. Sejam essas nas lo-
jas, casas, prédios públicos, no capô dos 
carros, colada na lataria ou no vidro. Cena 
comum em filmes americanos.

É indiscutível que o futebol promova 
interação. Seja dentro ou fora dos grama-
dos. Em dias de Copa, famílias se reúnem 
para assistir os jogos. Palpiteiro é o que 
não falta, seja no trabalho ou no lazer, a 
grande maioria das pessoas julgam enten-
der de futebol até mais que o Tite.

Interessante também é a alienação das 
pessoas em relação a temas importantes 
do país que são esquecidos em época de 
Copa. Durante essa semana a Câmara dos 
Deputados aprovou projeto que tira até 
70% do pré-sal da Petrobrás. Isso signifi-
ca que os municípios que seriam benefi-
ciados com a utópica verba já começaram 
a perder receita, porém pouco ou quase 
nada se fala disso.

A relação futebol e nacionalismo reme-
te a importantes momentos da história do 
Brasil. Em suas conexões com o futebol: 
a década de 50, foi marcada por uma ela-
borada construção de símbolos nacionais, 
como o estádio do Maracanã; e o longo 
período da ditadura militar (1964 – 1985), 
durante o qual os governos deram extrema 
relevância ao esporte, utilizando inclusive 
a seleção canarinho como um dos cartões-
-postais do regime.

Nesse sentido, a copa de 70 cumpriu 
papel emblemático, sendo a primeira 
transmitida ao vivo e em cores pela TV, 
quando o Brasil possuía população baten-
do a casa dos 90 milhões. A capitalização 
do êxito da seleção nacional possuía dupla 
função: exaltação do período conhecido 
como Milagre Econômico e escamoteação 
das agruras do regime. Os anos seguintes 
testemunharam o crescimento de movi-
mentos de resistência e luta pela democra-
tização, que tiveram reflexo no futebol de 
clubes e na seleção.

Muito mais que torcer pela Seleção, ao 
qual eu também me incluo é necessário 
entender o papel que o futebol tem ocupa-
do na formação da cultura nacional, con-
tribuindo para criação de um olhar mais 
crítico sobre suas complexas relações, nes-
tes dias em que todos os olhares estarão 
voltados para o esporte e para o país, não 
se esqueça de ler os jornais, acompanhar 
as notícias, entender quais as votações es-
tão em pauta na Câmara dos Deputados. 
Mas cuidado, porque infelizmente existem 
também no jornalismo alguns ufanistas.

É preciso se interessar mais pelo Bra-
sil do que o Brasil na Rússia. A Copa tem 
prazo para acabar, já o nosso País precisa 
ser pensado e construído a cada dia pelos 
seus cidadãos. Final da Copa, início das 
Campanhas políticas nas ruas e as aten-
ções estarão exclusivamente nas eleições 
em outubro. Nada de ufanismo, porém 
muito realismo.

“Nossa derrota fora do gramado é mais 
vergonhosa [...] Temos capacidade para 
produzir riqueza, mas nunca soubemos 

transformar isso em qualidade de vida para 
todos”. Luiz Flávio Gomes, jurista e diretor-

presidente do Instituto Avante Brasil em S. Paulo

***

Ufanismo na Copa!

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Se você não tem o que fazer 
procure, porque muito ajuda 
aquele que não atrapalha os 
afazeres dos outros".

“É necessário cuidar da ética para não 
anestesiarmos a nossa consciência e começarmos 
a achar que tudo é normal”- Mario Sergio Cortella

Professor Nelson Rodrigues 
Faleceu, nesta terça-feira (19) de proble-
mas cardíacos, aos 62 anos, em Curitiba, o 
novaesperancense, professor Nelson Ro-
drigues (foto), conhecido carinhosamente 
por “Nelsinho”,  que foi um dos precur-
sores do handebol no Paraná. Residindo 
há vários anos na capital paranaense, ele 
era pai do nadador olímpico Henrique 
Rodrigues, atleta que competiu pelo Bra-
sil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.  As lembranças do 
seu sorriso, amabilidade,figura humana e cativante que era ficarão 
para sempre guardadas nas memórias dos que o conheceram. Em 
tempo: em Nova Esperança ele deixa vários familiares e amigos.

Congresso ADJORI- PR 2018
O Jornal Noroeste participa, neste próximo fim de semana, do 26º 
Congresso da ADJORI- Associação dos Jornais do Interior do Pa-
raná. Entre os temas que serão colocados em discussão estão fake 
news, jornalismo local, inovações no departamento comercial, 
além de conteúdo motivacional. Os palestrantes são todos mestres 
ou especialistas em suas áreas de atuação e três deles são pós-dou-
tores. O congresso será realizado entre os dias 22 e 24 de junho 
de 2018, na cidade da Lapa. Para nós, será uma honra participar 
e, sem dúvidas, o evento deve agregar enorme valor à qualidade 
editorial deste jornal!

Copa do Mundo
Fizemos uma enquete esta semana onde ouvimos algumas pessoas 
nas ruas sobre o quanto a realização da Copa do Mundo faz com 
que o brasileiro tire o foco dos problemas sociais e político que 
estamos enfrentando. 75% dos entrevistados acreditam que sim e 
entende que a maior competição do planeta e a empolgação com 
a seleção brasileira sirvam como ferramenta de alienação e as pes-
soas deixam de prestar atenção no que ocorre no país. Exemplo 
disto é que esta semana poucos se atentaram para a absolvição por 
unanimidade da senadora Gleisi Hoffmann, Presidente do PT e 
de seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo (PT) da acusação 
apresentada pela Procuradoria Geral da República pelos crimes de 
corrupção e lavagem de dinheiro, um desdobramento da Opera-
ção Lava Jato. Foram denunciados sob a acusação de terem recebi-
dos R$1 milhão em propina em esquema de corrupção da Petro-
brás. A 2ª Turma do STF os absolveu por unanimidade. Enquanto 
isso, o brasileiro anda mais preocupado com o Neymar ter saído 
mancando de campo no mesmo dia do julgamento.

Jogos escolares do Paraná – fase 
macrorregional
Acontece esta semana a fase macrorregional dos Jogos escolares 
do Paraná – JEPs. Para a cidade é uma honra receber os quase 
2 mil atletas de diversas cidades da região. As praças esportivas 
foram reformadas e adequadas para abrigar as modalidades. Ver 
o ginásio Capelão revitalizado é algo que não tem preço, pois ali 
passei boa parte da minha infância, seja como Guarda mirim ou 
como atleta de handebol e futsal. Quando entrevistei o Secretário 
de esportes Márcio Santos, relembramos esta boa fase, ele no vôlei 
e eu no acima citato.

Fake News na mira do TSE
A produção e a divulgação de notícias falsas, as chamadas fake 
news, podem colocar em risco o processo democrático, a ponto de 
resultarem na anulação de algum pleito, caso tenham influenciado 
significativamente o resultado final. A afirmação foi feita hoje esta 
semana,  em Brasília, pelo presidente do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), ministro Luiz Fux, durante a abertura do seminário 
Impactos Sociais, Políticos e Econômicos das Fake News.

ABRATEL
O seminário é organizado pela Associação Brasileira de Rádio e 
Televisão (Abratel) com o objetivo de discutir o papel do jornalis-
mo no combate à veiculação de informações falsas em ambientes 
como o das redes sociais, por  exemplo.  “Antes de tudo, notícia 
chamada de falsa não poderia ser chamada de notícia porque a 
verdade é o princípio do jornalismo. Nós contamos com leis que 
protegem quem informa e nós contamos com leis que protegem 
quem é informado. Temos o sagrado direito de acesso à infor-
mação; temos os crimes de injúria e difamação. Os jornais estão 
embaixo desse guarda-chuva e seguem o que diz a lei. Como jul-
gar empresas que não têm a obrigação de seguir essa legislação?”, 
questionou o presidente da Abratel (Associação Brasileira de Rá-
dio e Televisão), Márcio Novaes ao cobrar a responsabilização “na 
mesma medida” daqueles que divulgam fake news. As informa-
ções são da Agência Brasil.

***

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

Desde já pretendo discutir de forma prática o fim 
do atual modelo de pedágio nos 2,5 mil quilômetros 
das rodovias que formam o Anel de Integração. Por 
isso, no último dia 11, notifiquei as seis concessioná-
rias sobre os processos de finalização dos contratos, 
que serão encerrados em 2021.

Temos tempo até lá, porém devemos ter em men-
te a importância de executar o encerramento admi-
nistrativo dos contratos de maneira clara e correta 
durante os próximos três anos.

Foi uma medida de gestão e planejamento. Afinal, 
são 25 anos de concessão que precisam ser analisa-
dos criteriosamente para assegurar a finalização dos 
termos sem judicialização e prejuízos à economia pa-
ranaense.

Uma comissão liderada por técnicos da Secretaria 
de Infraestrutura e Logística e do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), com o apoio da Agên-
cia Reguladora do Paraná (Agepar), estará encarre-
gada dessa tarefa cuidadosa e técnica.

Este é um dos três grupos de trabalho responsáveis 
pelas questões envolvendo a concessão de rodovias: o 
segundo trabalha com o Ministério dos Transportes 
na renovação da delegação de rodovias federais que 
cortam o Estado e o terceiro tem a tarefa de elaborar 
um novo modelo de concessão, a ser discutido am-
plamente com a comunidade paranaense.

Defendo que esse novo modelo promova a justiça 
tarifária e assegure o aumento da competitividade da 
nossa economia. Isso passa pela redução dos preços 
cobrados nas praças de pedágio em 50 %, em média, 
e a execução de muito mais obras, em especial dupli-
cações.

O Paraná precisa ser protagonista na construção 
deste debate.  É necessário envolver todos os seto-
res da comunidade com a realização de audiências 
públicas para que representantes do setor produtivo, 
dos usuários, dos moradores possam opinar sobre o 
que consideram melhor para a sua região ou para a 
sua cidade.

Este novo modelo que haveremos de estabelecer 
o quanto antes também terá a parceria do Ministério 
dos Transportes. Estive em Brasília há poucas sema-
nas onde me reuni com o ministro Valter Casimiro e 
definimos o trabalho conjunto de técnicos do Minis-
tério e do DER.

O atual modelo, em vigência desde 1997, não nos 
serve mais. Necessitamos harmonizar a existência 
e funcionamento das seis concessionárias e suas 27 
praças de pedágios, com a implantação de uma nova 
gestão que priorize mais obras, tarifas mais baixas e 
garanta a competitividade do setor produtivo para-
naense.

ARTIGO

Por um pedágio justo 
e que atenda o Paraná

Foto: Arnaldo Alves/ANPr

Cida Borghetti | Governadora do Paraná
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Opinião do Blog
Neymar: mais futebol, menos 

frescuras com o seu cabelo, me-
nos cai-cai!

Afinal, todo o brasileiro gos-
ta de futebol pois aqui é o país 
do futebol. Depois de assistirmos 
grandes apresentações da seleção 
canarinha  sob o comando de Tite, 
estávamos  convictos que  a nossa 
seleção daria um show na Copa do 
Mundo 2018 que está sendo reali-
zada na Rússia. Lamentavelmente, 
a estreia contra a Suíça não foi das 
melhores. O empate de 1 x 1 (es-
távamos vencendo por 1 x 0 em 
um jogo que se apresentava fácil) 
deixou os brasileiros preocupa-
dos, pois aquele time considerado 
imbatível apresentou inúmeras 
falhas. Neymar, o maior astro do 
time, não estava na sua melhor 
forma, insistindo demais nos dri-
bles que não aconteciam. Mui-
to cai-cai, muita reclamação das 
faltas e pouquíssimo futebol para 
quem ganha  cerca de três milhões 
de reais por mês. Dentro da minha 
visão como torcedor e conhecedor 
de futebol, o goleiro Alisson, tam-
bém preocupado com o seu pen-
teado, deveria ter saído  e cortar  
o  lance do gol, pois foi uma bola 
cruzada, na pequena área, onde o 
goleiro deve ter um total domínio.  
Uma cabeçada ali é fatal, como 
realmente aconteceu. São palavras 
do saudoso ex goleiro brasilei-
ro, Gilmar dos Santos Neves, bi-
-campeão mundial, campeão pelo 
Corinthians, Santos. Não gosto 
muito de ficar falando na arbitra-
gem. Prefiro analisar os nossos jo-
gadores que não foram bem como  
Neymar, Alisson,  Marcelo, Ga-
briel Jesus, Casemiro, Paulinho, e 
o próprio Philipe Coutinho, que 
fez um golaço, mas depois, sur-
preendentemente, desapareceu na 
partida. Senti naquela partida que 
o  futebol brasileiro continua, há 
muito tempo, carente de um meia 
armador  de qualidade como foi 
Gerson, Zico, Rivelino, Sócrates, 
Raí, Zenon, Ademir da Guia, Didi, 
Dirceu Lopes, Rivaldo, sem falar 
em Platini, Zidane,  etc.  No jogo 
de hoje, contra a Costa Rica, con-

tinuaremos a acreditar na seleção, 
o nervosismo já passou e o time 
brasileiro terá que jogar bem e go-
lear o adversário ( saldo de gols é 
o primeiro critério de desempate ), 
pois caso não aconteça, estaremos 
correndo um sério risco na com-
petição.

Alimentos sem Glúten, o mo-
dismo que  perdura  na socieda-
de!

Depois que cientistas america-
nos decidiram considerar a gordu-
ra animal um veneno que obstrui 
coronárias e artérias cerebrais, 
como conseqüência,  o consumo  
excessivo de carboidratos disse-
minou,  ocasionando a epidemia 
mundial, ou seja, a OBESIDADE.  
A partir de então, começamos a 
assistir o nascimento de uma epi-
demia de dietas das mais variadas 
e até esdrúxulas possíveis. A die-
ta do glúten ganhou notoriedade, 
principalmente entre as mulheres, 
que passaram a excluir o trigo, a 
cevada e o centeio (alimentos ricos 
em glúten), alegando intolerância 
coletiva ao glúten e suprimindo 
esse alimento de suas refeições, 
pois entendiam que esse nutriente  
faria aumentar o  peso. O glúten dá 
uma maior elasticidade, preparo, 
cozimento, fermentação aos ali-
mentos.  Foi uma verdadeira his-
teria nas gôndolas dos mercados e 
no dia a dia a procura de alimentos 
sem glúten,  cortando pão  doces, 
bolos, macarrão, tortas, biscoitos 
e outros alimentos. De repente, a 
ojeriza ao glúten, presente em nos-
sas mesas desde que  inventamos 
a agricultura, há mais de 10 mil 
anos, passou a ser a causa de obe-
sidade no mundo moderno. É im-
portante frisar que existe pessoas 
geneticamente predispostas a ter 
uma resposta imunológica auto-
destrutiva quando a mucosa do in-
testino  entra em contato com uma 
das  proteínas presentes no glúten, 
a chamada gliadina. Ao atacar a 
gliadina, glóbulos brancos imu-
nologicamente ativados provocam 
uma reação inflamatória na muco-
sa, atingindo as suas camadas.  É a 
chamada Doença Celíaca, doença 

auto-imune, caracterizada  por dor 
abdominal, flatulência, diarreia ou 
obstipação, cólicas, lesões de pele, 
emagrecimento, fadiga, queda de 
cabelo, anemia, infertilidade,  etc. 
O número de pessoas com Doença 
Celíaca é insignificante (cerca de 
1% da população mundial) quan-
do comparado aos  que alegam 
benefícios ao evitar alimentos que 
contém o glúten. E importante fri-
sar que a  sensibilidade ao glúten, 
é como uma alergia,  provocando 
uma clínica semelhante a Doença 
Celíaca, mas sem lesão da mucosa 
intestinal. O que poderá  aumen-
tar  o seu peso na realidade, não 
é o glúten, mas sim, o excesso de 
consumo de carboidratos, gordu-
ras,  presentes nos mais diferentes 
alimentos, com ou sem o glúten. 
Durante o meu Curso de Medicina 
na Universidade Federal do Para-
ná, eu me recordo que eu vi apenas 
um ou dois casos de Doença Celía-
ca.- Como se vê, a intolerância ao 
glúten é mais um caso de modismo 
no mundo em que vivemos.

Coisas do Cotidiano
• Muitos torcedores alegam 

que as equipe consideradas pe-
quenas subiram de produção. O 
que acontece é que o futebol está 
globalizado e equipes inocentes 
não existem mais pois seus atletas 
jogam em grandes equipes do fute-
bol mundial. O sonho do hexa tem 
que continuar vivo entre nós;

• Em pesquisa Datafolha, 62% 
dos jovens brasileiros deixariam 
o Brasil; 43% da população adulta 
tem desejo de sair do país. As ra-
zões todos sabem;

• O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) disse que vai combater as 
notícias falsas (fake news) nas elei-
ções. Será?;

• É a desmoralização de um 
país. Desde o início de junho,  
deputados estaduais do Pará so-
mente se reúnem na Assembleia  
Legislativa  uma vez por semana. 
Alegam que estão em campanha 
política para reeleição. Ainda cada 
deputado poderá gastar de R$ 30 
a R$45 mil mensais com despesas 
de combustível, avião, divulgação, 
etc. Mas isso é legal? Onde anda a 
Justiça?

• Com uma impopularidade 
nunca vista para um presidente 
da República, a sensação que  Te-
mer passa é que já jogou a toalha e 
mostra os primeiros sinais de um 
desfecho prematuro. Que bom o 
governo Temer estar acabando an-
tes do fim de seu mandato. O golpe 
e a falta de legitimidade do cargo 
foram as causas de toda a derroca-

ENTRELINHAS
***O jogador Neymar leva dois cabeleireiros para a Copa. Um para cuidar do corte dos cabelos, e o outro para a combinação 
de cores, conforme o corte. "Espero que ele vire gente" (Jornalista Juca Kfoury)***Terrível a atitude machista de brasileiros 
na Rússia.***E a Copel aumenta a Energia Elétrica em 17%. Nenhum parlamentar sai em defesa do povo!*** "Quem 
trabalha e mata a fome, não tira o pão de ninguém. Mas aquele que ganha mais do que come, sempre tira o pão de 
alguém" (Autor desconhecido).***Cerca de 56% dos brasileiros estão totalmente alienados a participação brasileira na 
Copa do Mundo.*** A Senadora Gleisi Hoffmann (PT - PR) foi absolvida pelo STF (3 votos a dois) pelas  famigeradas 
acusações de delações premiadas.***"Onde quer que haja um ser  humano, há uma oportunidade para que se manifeste 
o bem"(Lucius  Annaeus  Sêneca, célebre escritor e filósofo, um dos maiores intelectuais do Império Romano ).

da;
• Tempos modernos - A obe-

sidade grave, segundo pesquisa, 
atingem crianças de 5 a 10 anos. 
As maiores causas são os tempos 
modernos em os pais trabalham e 
não tem tempo de orientar os seu 
filhos na alimentação, preferindo 
alimentá-los com coisas rápidas 
como pizza, esfirras, chips, pão 
com margarina, Mc Donalds, pro-
dutos industrializado, bolachas, 
refrigerantes, chocolates, doces,  
etc. Além de tudo isso, há o seden-
tarismo com a criança presa na  tv, 
celular, computador, tablet, etc.;

• Um abraço ao amigo Caíque 
Soler Basso, filho de Emerson B. 
Soler/Clezeide Franco Basso, tra-
dicional família novaesperancen-
se,  navegando no meu blog lá em 
Melbourne, Austrália, onde reside.  
Cidade com cinco  milhões de ha-
bitantes, segunda cidade do país, 
considerada várias vezes a cidade 
com a melhor qualidade de vida 
no mundo, Melbourne, cidade cos-
mopolita,  está situada às margens 
do rio Yarra, que corta o centro 
da cidade. Ciclovias ao longo dos 
parques que ficam as margens do 
rio, barcos a remo deslizando pelo 
Yarra, restaurantes e cafés ao ar li-
vre. Galerias, parques, teatros, ex-
posições, concertos, festivais inter-
nacionais, entreteniments de ruas 
fazem parte da belíssima cidade.  
Galerias, lojas,  boutique, estão 
presentes nas principais ruas da 
cidade, principalmente na "Paris 
End", na Collins Street, "Melbour-
ne Central", na  La Trobe Street.   
O Queen Victoria Market, é um 
mercado com frutas e legumes 
exóticos.  O Melbourne Museum, 
um dos maiores do mundo tem 
um vasto acervo sobre sociedade,  
ciência, tecnologia da Austrália.   
Aliás, quando se fala em Austrália, 
logo pensamos no canguru, animal 
representante do país. Melbourne 
é o maior  centro cultural de toda a 
Austrália, com universidades, co-
légios, museus,galerias,bibliotecas,  
teatros, etc.  A cidade é  uma mis-
tura da elegância de  Paris e o cos-
mopolita de Nova York, cheias de  

lindas praias. Seja para morar, es-
tudar ou trabalhar fora do Brasil, 
escolha Melbourne, disse Caíque 
Basso. Abraço Caíque e torcendo 
para  que a Austrália se classifique  
na Copa do Mundo.

Noruega considera  os brasi-
leiros uns trouxas!

Apesar de ser um país  peque-
no em relação  ao Brasil, com pou-
co mais de cinco milhões  de habi-
tantes, mas com um dos melhores 
índices de desenvolvimento hu-
mano no mundo, aquele país  tem 
nos dado muitas lições em diversas 
áreas, principalmente na econômi-
ca. Por volta de 1970, os noruegue-
ses criaram  a STATOIL, empresa 
majoritariamente  pública para 
explorar e administrar as reservas 
de petróleo daquele país, nos mes-
mos moldes da Petrobrás, criada 
em 03 de outubro de  1953, pelo ex 
presidente Getúlio Vargas. Desde 
a fundação da STATOIL,  diversos 
governos de direita, de centro, de 
esquerda, já passaram pelo país e 
nunca se pensou em privatizar a 
referida empresa, acreditando que 
ela deva ser sempre pública. Pelo 
contrário, a empresa cresceu tanto 
que hoje, somente com renda do 
petróleo,  ela tem um fundo  so-
berano de mais um trilhão de dó-
lares ( um dos maiores do mundo 
), destinado as gerações futuras da 
Noruega. Lá também tem outras 
empresas que exploram  o petró-
leo do pais, mas  tem  que  pagar à 
STATOIL,  78% dos lucros da pro-
dução e transferir tecnologia. Será 
que as empresas estrangeiras daqui 
do Brasil que exploram o petróleo   
pagam isso e transferem tecno-
logia à Petrobrás?   Essa empresa 
cresceu tanto que no último leilão 
do pré-sal da Petrobrás, ela adqui-
riu  licença para perfurar até sete 
poços do pré-sal.  Mas a STATOIL, 
além de ser sócia em diversos con-
sórcios  da Petrobrás,  já havia ad-
quirido mais 25% do maior campo  
produtor de petróleo do Brasil, si-
tuado no campo de Roncador, na 
Bacia de  Campos, Rio de Janeiro, 
por cerca de  US$2,5 (10 bilhões de 

reais), ganhando muito dinheiro 
logo em seguida, ao vender metade 
dessa compra para a ExxonMobil, 
por US$ 1,3 ( cinco bilhões e du-
zentos milhões de reais) Segundo 
os noruegueses, a bacia é de alta 
produtividade de petróleo com-
pensando o investimento, e tor-
nando a terceira empresa de maior 
produção de petróleo do mundo.  
Simplificando tudo, eles entendem 
que devem aumentar o patrimônio 
da empresa (que está mudando o 
nome para Equinor) visando o 
bem estar do povo norueguês. A 
Petrobrás e o governo pensam ao 
contrário, ou seja, que a Petrobrás 
é ineficiente e deve ser  privatiza-
da, entregando tudo ao capital es-
trangeiro,  e o povo brasileiro que 
se lasque, pagando R$ 10 o litro de 
gasolina num futuro bem próximo. 
Vocês  estão certos noruegueses: 
nós é que somos uns trouxas!

E o aborto é legalizado na Ar-
gentina!

Depois de mais de 13 anos de 
Campanha Nacional pelo  Aborto, 
a Câmara dos Deputados da Ar-
gentina votou a favor de sua legali-
zação, numa votação histórica pois 
129 votaram a favor e 125 votara 
contra. Durante a discussão e vo-
tação com uma demora de mais 
de 22hs, cerca de 300 mil pessoas 
aguardavam pelo lado de fora, em 
grandes manifestações, pedindo a 
aprovação. Um grupo menor, de 
mais ou menos duas mil pessoas, 
representando diversas entidades 
(católicos, evangélicos, etc.), , era 
contra a aprovação da lei. Para a 
maioria, foi mais um avanço nas 
conquistas das mulheres, princi-
palmente  entre as faixas de 13  à  
40 anos. Outro fato que pesou na 
decisão, foi o número de mulheres 
grávidas que morrem na Argen-
tina, em conseqüência do aborto 
clandestino. Os três últimos Mi-
nistros de Saúde consideravam o 
aborto um caso de  Saúde Pública. 
O assunto agora vai para o Sena-
do da República, onde deverá ser 
aprovado e posteriormente, levado 
para a sansão presidencial.

Saia justa na Cadeia Pública 
resulta na transferência de preso

Após se desentender com seu companheiro, presidiária 
passou  a se relacionar com outro detento. O fato gerou 

um estresse no local e a Polícia teve que intervir. Pivô da 
discórdia foi transferido para a Cadeia de ParanacityNos dias de visitas 

íntimas uma enor-
me fila se forma em 

frente ao portão lateral da 
delegacia de Polícia de Nova 
Esperança. Para o transeunte 
a situação pode passar des-
percebida, porém um aparato 
de segurança é montado com 
vistas a assegurar que as visi-
tantes não levem objetos ou 
entorpecentes para o interior 
das celas. 

Todos os visitantes são 
submetidos à revista cor-
poral, física e eletrônica, 
observados os demais pro-
cedimentos de segurança 
penitenciária, em local reser-
vado, preservando-se a digni-
dade e a honra do revistado. 

Mas a situação que mais 
chamou a atenção dos agen-
tes de cadeia pública nas últi-
mas semanas não diz respeito 
aos visitantes do lado de fora 
e sim de uma detenta que 
após suposto rompimento 
com seu companheiro, pas-
sou a se envolver com outro 
detento. A situação gerou um 
estresse no local e a Polícia 
teve que intervir, pois um 
ambiente de tensão se esta-
beleceu na carceragem.  “O 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Após ter sofrido  ameaças, o pivô da tensão,  agora conhecido como “Dom Juan das grades” foi transferido para a cadeia de  Pa-
ranacity 

Andrey Moretti
amor entre grades é situação 
atípica na carceragem local”, 
comentou um agente.

AMBIENTE HOSTIL
Segundo o delegado Dr. 

Leandro Farnese Teixeira, “a 
causa da desavença entre am-
bos não foi revelada, porém a 
mulher, não se sabe até então 
se como forma de vingar o ex 
passou a se envolver amorosa-
mente com outro preso, e isto 
ficou ruim, pois começaram a 
ocorrer ameaças e hostilidade 
entre eles”, explicou.

Tomando ciência da si-
tuação, foi solicitada a trans-
ferência do preso que  estava 
se envolvendo com a mulher, 
uma vez que este seria o pivô 
da separação. Enraivecido, 
o ex-companheiro, que é  
membro do PCC, teria então  
ameaçado o “Dom Juan das 
celas”, o que levou a Polícia a 
transferi-lo para a cadeia de 
Paranacity.   “Imediatamente 
à transferência dele, a mulher 
e o ex-companheiro reataram 

a relação e hoje estão em nova 
lua de mel”, contou o delega-
do.

A aproximação entre a 
mulher e o novo parceiro 
causou estranheza por parte 

dos agentes de cadeia e do 
comando da delegacia, mas 
graças à percepção rápida da 
equipe que trabalha direta-
mente na carceragem, o im-
passe foi contido e o clima de 

amor e normalidade voltou a 
reinar. 

 “Não houve relação se-
xual entre eles. Como existe 
um corredor, passagem obri-
gatória à área de contenção 

que permite aos homens a 
passagem e acesso momen-
tâneo à grade frontal da ala 
feminina. Era neste momento 
que os dois se enamoravam”, 
finalizou Dr. Leandro.

AMOR NO CÁRCERE
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A insegurança pública 
no Brasil gerada pela 

corrupção e pela covardia 
No início desse mês o IPEA 

– Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada, junto com o 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, apresentaram o ATLAS 
DA VIOLÊNCIA no Brasil e 
trouxeram dados assustadores, 
que corroboram a realidade que 
vivemos em nosso país e nos 
é tão evidente, mesmo sem a 
apresentação de números.

Porém, os número são im-
portantes, para que os gover-
nantes tracem políticas públi-
cas, a fim a reverter a situação 

insustentável na qual vivemos e 
esperamos que medidas eficazes 
sejam tomadas nesse sentido.

O Atlas da Violência mos-
trou que em 2016 aconteceram 
62.517 homicídios no Brasil, ou 
seja, 171 homicídios por dia, 
ocorrendo um aumento de 14% 
comparado a 2006, sendo que 
em 71% deles o instrumento foi 
arma de fogo.

E esse número se torna ain-
da mais aterrorizante, quando 
mostra que em um terço deles, 
as vítimas eram jovens e con-

firma que os negros são os mais 
atingidos, bem como que os Es-
tados do nordeste tem os maio-
res índices de violência, o que 
deixa evidente a relação estreita 
entre a pobreza e a violência.

No Estado de Minas Gerais, 
somente em dois dias nesse iní-
cio de mês, bandidos queima-
ram mais de 60 ônibus, inclusi-
ve ônibus escolar, fazendo uma 
demonstração do poder bélico 
deles e do quanto estão destemi-
dos, já que mesmo delinquindo 
se mantém impunes.

É corriqueiro ouvir que as 
ordens partem de dentro de pre-
sídios de segurança máxima, do 
alto comando das facções crimi-
nosas que existem no país e que 
já estenderam braços em todos 
os presídios brasileiros, inclusi-
ve em cadeias de cidades peque-
nas. E não é novidade para nin-
guém que uma medida simples 
de ser tomada, que é o bloqueio 
de sinal de celular e internet nos 
presídios, não é efetivada por-
que o poder do Estado brasileiro 
é fraco diante do poder do crime 
organizado.

Mas o que devemos nos 

atentar é que esse caos foi gera-
do pela falta de investimentos 
em segurança pública, que foi 
relegada a insignificância. Em 
2017 foram investidos somen-
te 1,17% do PIB em segurança 
pública, isso computando os 
investimentos feitos pela União, 
Estados e Municípios. O jornal 
O Estado de São Paulo, na sua 
folha de Economia & Negócios, 
publicou uma matéria detalhan-
do o que foi investido em se-
gurança no Brasil e mostra que 
estamos regredindo.

Diz a jornalista Adriana Fer-
nandes em sua matéria: “Dados 
fiscais recém-divulgados pelo 
Tesouro mostram que os R$ 
76,9 bilhões aplicados pelo setor 
público no ano passado não co-
briram a depreciação (perda de 
valor) dos ativos públicos, pro-
vocando um “desinvestimento” 
de R$ 36,5 bilhões. Isso signifi-
ca que além de a infraestrutura 
pública estar prejudicada pela 
falta de novos investimentos, 
os gastos não são suficientes 
sequer para manter o que já 
existe.” (Fonte:https://econo-
mia.estadao.com.br/noticias/

geral,investimento-publico-
-cai-para-1-17-do-pib-e-atin-
ge-o-menor-nivel-em-50-
-anos,70002285682).

Enquanto isso, assistimos 
todos dias notícias sobre a cor-
rupção no país e o quanto foi 
desviado para os bolsos de cri-
minosos que se apresentam 
como políticos e empresários. 
Roubaram da Petrobrás valor 
maior do que foi investido em 
segurança pública no Brasil 
todo durante um ano.

A corrupção em nosso país 
está tornando insustentável a 
vida dos brasileiros, pois paga-
mos uma alta carga tributária, 
que deveria ser traduzida em 
bons serviços prestados em se-
gurança pública, saúde, educa-
ção e infraestrutura, mas ao in-
vés disso, vemos nosso dinheiro 
ser desviado para o bolso de la-
rápios, eleitos por nós mesmos e 
outra parte ser mal gasto, atra-
vés de péssimas decisões toma-
das por gestores incompetentes.

E não podemos nos eximir 
de culpa, já que elegemos mal 
nossos representantes e depois 
não os fiscalizamos. E também 

não estamos cuidando bem das 
nossas famílias, que se encon-
tram desestruturadas, o que leva 
os jovens para as drogas, que ali-
menta o crime organizado.

Está nas mãos dos brasileiros 
mudar essa realidade. A educa-
ção dos nossos filhos, a nossa 
saúde e daqueles que amamos, 
a nossa segurança pessoal e dos 
nossos pertences precisam ser 
prioridade. Mas isso depende 
de uma mudança de postura de 
cada um de nós. Não depende 
de “alguém” fazer algo para mu-
dar. Depende de mim, depende 
de você e de cada brasileiro pro-
mover essa mudança, a começar 
pelo voto consciente afastando 
os políticos corruptos e também 
pelo comprometimento com a 
fiscalização dos nossos repre-
sentantes e o cuidado com nos-
sas famílias.

Se mudanças devem aconte-
cer, que comece individualmen-
te e em seguida, de forma orga-
nizada, em instituições criadas 
para esse fim. Nossa participa-
ção é fundamental, pois, todos 
pagamos a conta e sofremos as 
consequências.

Pré-candidato a deputado estadual 
Maurício Gehlen visita o Jornal Noroeste

Ativista pede punição a brasileiros 
que assediaram mulher na Rússia

O pré-candidato a 
deputado estadual 
pelo Partido Verde 

(PV), o industrial Maurí-
cio Gehlen fez uma visita à 
redação do Jornal Noroes-
te na tarde de quarta-feira 
(13). Maurício esteve acom-
panhado do vereador por 
Paranavaí, Lucas Barone 
(MDB), e dos assessores Jor-
ge Roberto e Lucas Oliveira. 
Gehlen falou das aspirações 
para as eleições deste ano.

Maurício Gehlen que 
reside em Paranavaí há 29 
anos é o fundador e presi-
dente do Instituto que leva 
o seu nome, uma entidade 
privada e sem fins lucrati-
vos. Junto com sua esposa 
Márcia e seus filhos Tatiane 
e Pedro Henrique (co-insti-
tuidores), que abriram mão 
de uma eventual herança (os 
bens serão transferidos ao 
Instituto), inauguraram em 
abril o Centro de Convivên-
cia, local que possui 1.800 
metros de área construída 
num imóvel de 27 mil me-
tros quadrados. As doações 
que recebeu foram todas 
destinadas à obra.

Perguntado sobre o moti-
vo de colocar seu nome para 
a disputa de uma vaga na 

Uma ativista russa criou 
um abaixo-assinado 
na  internet  para  reu-

nir manifestações de apoio à 
punição aos brasileiros filma-
dos assediando uma mulher 
durante as comemorações 
da Copa do Mundo, na Rús-
sia.  Até o fechamento desta 
edição a petição já contava 
com mais de 9 mil assinaturas.

Alena Popova afirma que 
as leis russas preveem formas 
de responsabilizar quem hu-
milhe a honra ou a dignidade 
de outras pessoas. Segundo 
ela, o comportamento dos 
brasileiros também pode ser 

enquadrado como violação à 
ordem pública ou assédio, po-
dendo ser punidos com mul-
tas administrativas.

A ativista sustenta que os 
brasileiros filmados constran-
gendo a mulher ainda não 
identificada devem se des-
culpar publicamente por des-
respeitar as mulheres e as leis 
russas ao se comportarem de 
forma sexista.

Na petição, Alena pede às 
autoridades russas que levem 
em conta, além do conteúdo 
dos vídeos compartilhados 
pelas redes sociais e as assi-
naturas recolhidas por ela, 

também as reportagens divul-
gadas pela imprensa.  E afir-
ma ter consultado a embaixa-
da brasileira sobre eventuais 
sanções que os brasileiros po-
dem sofrer ao retornar ao país. 
A Agência Brasil procurou o 
Itamaraty para confirmar esta 
informação, mas ainda não 
obteve respostas.

Diante da repercussão ne-
gativa, os ministérios das Re-
lações Exteriores, do Turismo 
e do Esporte se apressaram em 
condenar o comportamento 
dos brasileiros. Hoje, o minis-
tro do Esporte, Leandro Cruz 
da Silva,  disse que a atitude 

dos homens filmados ridicu-
larizando uma moça que pa-
rece não compreender o sen-
tido das frases ofensivas que 
os brasileiros gritam, em coro 
e em português, envergonha-
ram todo o Brasil, desdenhan-
do da receptividade russa.

O Ministério do Turismo 
também condenou    a atitude 
do grupo, afirmando, em nota, 
que o machismo e a misoginia 
não são aceitáveis sob nenhum 
aspecto, muito menos em um 
evento como a Copa do Mun-
do, realizado para “promover 
a integração entre povos e cul-
turas do mundo todo”.

A  Polícia Militar de Santa 
Catarina (PM-SC) e a seccio-
nal da Ordem dos Advogados 
do Brasil em Pernambuco 
identificaram nominalmente 
dois dos homens que apare-
cem no vídeo que ganhou as 
redes sociais nos últimos dias. 
A PM anunciou que o tenen-
te, que está de férias na Rús-
sia , vai responder a processo 
administrativo disciplinar 
quando retornar ao trabalho. 
E a OAB repudiou “veemen-
temente” o episódio e o en-
volvimento de um advogado 
pernambucano.

Na explicação de motivos 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Maurício Gehlen salientou, “nenhuma mudança acontece no país se não for através da política”

Assembleia Estadual, Gehlen 
analisou, “estamos preocu-
pados como todo brasileiro 
para que ajam mudanças na 
política e novos nomes, mos-
trando ao eleitor propostas 
concretas e objetivas com 
aquilo que queremos de mu-
dança para o nosso Estado e 
País, por isso que me coloco 
à disposição. Nunca havia me 
filiado a partido político ou 
entrado na vida pública. Para 
se preparar para isso, fiz um 
curso de pós-graduação em 
Gestão Pública, para enten-
der os meandros da política 
pública que é bem diferente 

de uma política classista o 
qual eu sempre exerci ao lon-
go de 29 anos de Paranavaí”, 
disse.

Em maio, Gehlen se afas-
tou da presidência da Asso-
ciação Comercial e Empre-
sarial de Paranavaí (ACIAP), 
entidade que presidia pela 
terceira vez em períodos di-
ferentes. As atividades de 
Maurício Gehlen o levaram 
a receber o título de Cida-
dão Honorário de Paranavaí, 
a maior homenagem que o 
município pode oferecer. 
Além disso, recebeu moções 
de aplauso da Câmara Mu-

nicipal por razões diversas, e 
outras homenagens como da 
Associação Comercial, Ce-
cap e várias outras entidades.

CONTRIBUIÇÃO
“Estou preparado, pois 

em tudo na vida você tem 
que se preparar, seja para 
exercer cargos públicos ou 
privados. Fiz isso por conta 
da minha preocupação em 
não ser mais um e cair na vala 
comum dos políticos que aí 
estão. Me preparei para che-
gar neste momento e dar a 
minha contribuição ao Esta-
do do Paraná. Quero mostrar 

para os eleitores paranaenses 
que é possível um empresá-
rio deixar as suas empresas e 
tudo aquilo que ele tem em 
prol de fazer um trabalho di-
ferenciado na política, pois o 
povo está cansado disso tudo 
que está acontecendo”.

Maurício salientou, “ne-
nhuma mudança acontece 
no país se não for através da 
política” e defendeu que os 
empresários participem do 
processo eleitoral.

INSTITUTO
Entusiasta das causas so-

ciais, a exemplo do projeto 
geladeira solidária, Maurício 
explicou sobre o Instituto 
que leva seu nome. “O Ins-
tituto é uma entidade priva-
da, sem fins lucrativos e atua 
prioritariamente, na aten-
ção aos idosos. Nasceu após 
conhecer experiências fan-
tásticas e bem sucedidas no 
Japão, país exemplar no re-
conhecimento e importância 
da terceira idade”, analisou.

“Uma das minhas ban-
deiras é a política do idoso. 
Nos antecipamos para algo 
que os governantes não de-
monstram preocupação. É 
uma classe que está isola-
da, sofrendo com a solidão. 
Atualmente não existe po-
lítica pública que cuide dos 
idosos. Hoje o Instituto aten-
de 767 idosos no Centro de 
Convivência do Idoso onde 

recebem um atendimento 
todo especial, incluindo di-
versas atividades e ambientes 
tais como caminhada, hidro-
ginástica, academia, sala de 
informática, pilates, dança 
e espaço gourmet, dando 
oportunidade a eles viverem 
uma vida melhor e com mais 
qualidade”, disse Gehlen.

PILARES
“Ainda são nossos pilares 

a sustentabilidade, meio am-
biente, respeito aos animais, 
temos sim a preocupação 
com a educação, saúde e se-
gurança, porém isso faz par-
te dos projetos de governo, 
a exemplo do pré-candidato 
ao Executivo, Ratinho Junior 
que de maneira muito inteli-
gente já colocou em seu pla-
no de governo a implantação 
de 18 Centros de Convivên-
cia do Idoso nas maiores ci-
dades do Estado. Isso é fazer 
o novo”, avaliou.

Finalizando, Maurício 
Gehlen destacou “exercer um 
cargo legislativo no Estado é 
algo muito importante para 
que possamos desmistificar 
essa política antiga e suja da 
corrupção que aí existe. Vou 
me apresentar aos eleitores 
paranaenses como opção de 
voto, pois me sinto prepara-
do e vocacionado para a ati-
vidade política. Quero fazer 
política respeitando e hon-
rando os cidadãos”.

Foto: Alex Fernandes França

para criar o abaixo-assinado, 
Alena Popova afirma que a 
reação pública no Brasil é exa-
tamente como deveria ter sido 
na Rússia - o que, segundo 
ela, não ocorre. A embaixada 
brasileira informou, durante 
entrevista do ministro do Es-
porte, que recebeu várias ma-
nifestações de repúdio de bra-
sileiros, mas nenhuma queixa 
de cidadãos russos.

Além do vídeo em que 
um grupo de brasileiros cerca 
uma mulher gritando palavras 
alusivas ao órgão sexual femi-
nino, pelo menos outros dois 
registros de brasileiros humi-
lhando estrangeiros circulam 
nas redes sociais. Um deles 
foi gravado por um rapaz que 
trabalhava na empresa aérea 
Latam, que o demitiu tão logo 
o episódio se tornou público. 

Agência Brasil
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Árvores antigas apresentam riscos de 
quedas e boa parte precisa ser cortada

A euforia com a Copa do Mundo faz 
os brasileiros perderem o foco dos 

problemas políticos e sociais do país?

Nova Esperança possui na área urbana cerca de 60 mil árvores. 
Segundo levantamento da Secretaria de Meio Ambiente, cerca de 
1500 precisariam ser cortadas, pois apresentam riscos de quedas

O assunto do momento é sem dúvidas a Copa do Mundo. Neste período de grande 
euforia e a esperança do país na busca da conquista pelo hexacampeonato mundial 

de futebol, muitas pessoas parecem se esquecer dos graves problemas políticos e 
sociais que assolam o Brasil. Fomos às ruas e ouvimos algumas opiniões sobre o tema: 

MEIO AMBIENTE

JN PERGUNTA ? ??

Nova Esperança é con-
siderada uma das 
cidades com melhor 

arborização do Paraná. A es-
pécie mais abundante sem dú-
vidas é a Sibipiruna, plantada 
na década de 70 e presentes 
em quase todas as ruas e ave-
nidas da cidade. Elas repre-
sentam cerca de 80% de todas 
as espécies plantadas.

 O prefeito da época, Dr. 
Severino Ramos Bezerra (ges-
tão de 1977 a 1983), investiu 
bastante na compra e plantio 
das mudas. Visionário que 
sempre foi e um homem de 
vanguarda, projetou para as 
próximas décadas a vegeta-
ção que daria o tom à Nova 
Esperança.  Contribuiu para 
o meio ambiente o que  con-
sequentemente agregou  mais 
valor à saúde à população, 
proporcionada pelo frescor 
do verde e o ar puro que as 
plantas proporcionam uma 
vez que elas são responsáveis 
por retirar o gás carbônico da 
atmosfera, devolvendo oxigê-
nio. 

Mas em meio a tanto ver-
de, um problema é sempre re-
corrente, que vem a tona prin-
cipalmente nos períodos mais 
chuvosos e com ventos mais 
fortes: a queda de galhos e ris-

De excelente efeito paisagístico, a Sibipiruna fornece uma som-
bra fresca e floração exuberante. Quando seus troncos e ga-
lhos ficam comprometidos e as raízes apodrecem, os riscos 
de quedas se acentuam, sobretudo em períodos de chuvas e 
ventos fortes

Estima-se que cerca de 1500 árvores precisam ser cortadas e 
substituídas por outras. “Elas apresentam problemas de bro-
cas, podridões no troncos e apodrecimentos em suas raízes”, 
explicou o Secretário de Meio Ambiente Amarildo Ardenghi

cos de tombamento das árvo-
res, que além de proporcionar 
perigo aos transeuntes, pode 
gerar transtornos aos donos de 
imóveis em áreas próximas e a 
carros estacionados embaixo 
de suas copas.  

Segundo o Secretário de 
Meio Ambiente, Amarildo Ar-
denghi quem precisar de po-
das de galhos ou cortes deve se 
dirigir à Secretaria e preencher 
a solicitação. “Hoje estamos 
em dia com os pedidos de 
podas. Em algumas situações 
precisamos do apoio da Copel, 
pois existem galhos que pas-
sam próximos à rede elétrica”, 
explicou.

CORTES
Quanto às árvores, Arden-

ghi estima que cerca de 1500 
árvores precisam ser cortadas 
e substituídas por outras. “Elas 
apresentam problemas de bro-
cas, podridões nos troncos e 
apodrecimentos em suas raí-
zes”, explicou o Secretário.

Assim como nós, as árvo-
res também são seres vivos: 
crescem, podem adoecer, mor-
rem e precisam de cuidados ao 
longo de sua vida. “Quanto às 
árvores que apresentam riscos, 

nossa equipe não é suficien-
te para este tipo de serviço e 
neste caso a fila de pedidos é 
grande em relação às podas. 
Estudamos caso a caso e ava-
liamos os riscos mais urgentes 
para realizar os cortes”, salien-
tou Ardenghi.

Vale lembrar que se o cida-
dão, por conta própria colocar 
herbicidas nas árvores, incorre 

em crime ambiental. “Uma vez 
identificada a autoria, o muní-
cipe será punido. Recomenda-
mos que não façam isto, mes-
mo que o cidadão achar que 
a árvore já esteja condenada. 
Nossa equipe é capacitada para 
a identificação das reais condi-
ções das plantas”, finalizou o 
Secretário de Meio Ambiente, 
Amarildo Ardenghi.

Fotos: Alex Fernandes França

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Por: Alex Fernandes França

“Eu acredito que sim. Atualmente não há tan-
ta euforia como vimos em tempos passados. 
Mesmo assim vemos que só se fala em Copa 

do Mundo. Até um mês atrás as principais 
manchetes eram sobre a Operação Lava Jato e 
os políticos envolvidos em escândalos de cor-
rupção. Hoje as manchetes só enfocam a Copa 
do Mundo. Resultados de jogos e  contusões 
na seleção.  Isso se torna uma distração para 
os problemas que estamos vivenciando. Mui-
tos meios de comunicação e as redes sociais 
promovem esse tipo de alienação temporária 

e isso sempre deu certo. Não se ouve mais 
falar de crise financeira, corrupção na política 
e os julgamentos do STF. Esta semana houve 

o julgamento da senadora Gleisi Hoffmann. Se 
fosse em outra época seria o assunto principal 
na boca do povo. Hoje as pessoas estão preo-
cupadas com o Neymar que se machucou ou 
outros jogadores. Hoje há uma tentativa de se 
criar uma CPI da Lava Jato. Hoje não se ouve 
acerca disso.  Nestes 30 dias só ouviremos 

falar de futebol” – Dr. Rodrigo Brum Lopes

“Com certeza. Vem perdendo gradativamen-
te com o tempo, principalmente em época de 
golpe. A rede Globo manda mensagens subli-
minares empolgando o brasileiro a focar dire-
tamente nos assuntos que aborda e esquecer 
os problemas existentes. Isso ela faz desde a 
época da ditadura militar, inclusive apoiando 
o regime. A exceção são os que passam fome, 

que nem condições tem para pensar em 
jogos” – Silvânio Ribeiro de Andrade

“Nesta Copa do Mundo entendo que não. O 
povo não está muito otimista. A preocupação 

é com o país. Alguns blocos estão focados 
na Copa, mas bem poucos. Com a corrupção 

instalada também dentro do futebol, com 
dirigentes da CBF e da FIFA presos, o povo 
foi perdendo o gosto em torcer. A mais re-

cente foi um dirigente da CBF votar contra a 
realização da Copa em continente americano 
(Canadá, EUA e México). Fez isso por troca de 

favores” -  Waine Vicente Cicuto

“Acredito que sim. As pessoas se envol-
vem no afã da Copa do Mundo, dos jogos 
do Brasil e da busca pelo hexacampeonato 
e se esquecem dos nossos problemas polí-
ticos e sociais que estamos enfrentando. Os 
políticos se aproveitam desta oportunidade 
para costurarem as negociatas enquanto o 
povo está distraído, alienado com a festa. E 
com a diversão” - Ivan Marcos Mincoff

Fotos: José Antônio Costa
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ESCOLA MUNICIPAL 
NICE BRAGA

ESCOLA MUNICIPAL 
VEREADOR JORGE 

FANECO

A IMPORTÂNCIA DA VACINA NA 3ª IDADE TEMA: A COPA DO MUNDO E SUAS DIVERSIDADES

Diretora: Sonia Maria Sanchez Dias Matias
Coordenadora Pedagógica: Lucimeire de 
Freitas Tokumoto
Professora: Maria Dalva Paiva

Diretora: Sandra Mara Caeiro
Coordenadora: Gisely Silgueiro

Professora: Rosimeire Chiquito Gomes

O aumento da longevidade é uma 
excelente notícia, mas também temos 
que tomar alguns cuidados para ga-
rantir uma melhor qualidade de vida. 
Conforme envelhecemos é natural 
que o sistema imunológico perca a 
força.

A vacina é muito importan-
te na prevenção de determinadas 
doenças,tanto para  crianças quanto 
para idosos,  porque as imunizações 
da infância perdem a eficácia ao longo 
da vida.

Quais as vacinas que os idosos de-
vem tomar?

Após os 65 anos é importante 
vacinar-se contra:

• Difteria, Tétano, Coqueluche;
• Tríplice Viral (sarampo, caxum-

ba, rubéola);
• Gripe (todos os anos);
• Herpes Zoster;
• Vacina Pneumocócica (fun-

damental para idosos que sofrem de 
problemas do coração, diabetes e ou-
tras doenças crônicas).

Você está com sua vacina em 
dia?

Com o objetivo de conhecer as 
várias etnias e culturas, valorizá-las 
e respeitá-las, repudiar a discrimina-
ção baseada em diferenças de raça, 
religião e classe social; conhecer os 
países que participam da Copa do 
Mundo e falar o mesmo idioma do 
nosso País e sua diversidade, os alu-
nos do 5º ano A da Escola Municipal 
Vereador Jorge Faneco sob orienta-

ção da professora Rosimeire Chiqui-
to, desenvolveram um trabalho que 
permite aos alunos a descoberta e o 
conhecimento de diferentes culturas, 
por meio de pesquisas sobre os Países 
que participam da Copa do Mundo.

Com o tema COPA DO MUN-
DO os alunos produziram um acrós-
tico e realizaram atividades de cruza-
dinhas.

Alunos da EJA
1º Período
Alvina Dornellas Laguilo 
Ana Lucia Santos Lima 
Antonia Teto da Silva 
Dari Machado Marques 
Luciene da Natividade Alves 
Luzinete Lima da Silva 
Matheus Pereira 
Nair Aparecida Ribeiro da 

Silva
Neide Mendes de Andrade 
Sebastiana Maria de J. Santos
Lirian Juceli Manoel

2º Período
Andreia Pereira Cecilio 
Aparecido dos Santos Hen-
rique 
Claudiomaria Daguimar 

Edvaldo Lima 
Guilherme Henrique C. de 
Paula
Jennifer Alexsandra Pessoa Lis 
Jose Ferreira da Silva Filho 
Luzia Luiza Alves 
Maria Aparecida T. de 
Oliveira
Neuza Alves Barbosa 
Priscila Aparecida Braçal 

Yuri Bomfim Padilha dos 
Santos 
Maria Aparecida da Silva 
Paulo Sergio Dercilio 
Augusto Carneiro 
Sergio Ricardo Pio 
Tainara Eduarda P. dos 
Santos
Jailton Santos 
Genivaldo Alves da Silva

Alunos do 5º ano A: Ana Julia, Beatriz Vitória, Eduarda, Fabiana, Gustavo Henrique, Kaio Bruno, Kauã, Laysa, Luis Antonio, 
Maria Vitória, Maysa, Rian, Roberto, Ronaldo, Sabrina Maria, Wakson, Bruno Eduardo, Luan Carlos e Matheus.

Resultado da cruzada: 1 Brasileira, 2 Fifa, 3 Isrrael, 4 França, 
5 Inglaterra, 6 Espanha, 7 Sessenta e quatro, 8 Itália, 9 Rússia, 
10 Trinta e duas, 11 Vigésima primeira, 12 Brasil, 13 Uruguai, 
14 Zabivaka, 15 Panamá, 16 Teistar, 17 Peru, 18 Alemanha, 
19 México, 20 Austrália, 21 Argentina, 22 Lobo, 23 Moscou.

Em noite solene, o Colé-
gio Estadual São Vicente 
de Paula foi palco da I 

Mesa Redonda com Expoen-
tes Empresários da Cidade de 
Nova Esperança. Abordando o 
tema “A Importância do Estudo 
no Desenvolvimento e Sucesso 
Profissional”.

O evento teve por objetivo 
trazer um pouco da realidade 
do mercado de trabalho para os 
estudantes, por meio da vivên-
cia dos empresários, buscando 
o alinhar experiências de mer-
cado com a teoria abordada em 
sala de aula.

Compondo a mesa estava 
Alex Fernandes França do Jor-
nal Noroeste, Eduardo Pasquini 
da Amidos Pasquini, Francisco 
Razente do Grupo Razente, Pe-
dro Radade da Radade Country 
e Rafael Kreling da KEEP Ar-
quitetura e Urbanismo. Tam-
bém estavam presentes os 
alunos dos Cursos Técnicos 
Subsequentes e Integrado, Pro-
fessores, Coordenação, Equipe 
Pedagógica, Diretiva e repre-
sentantes do Núcleo Regional 
de Educação de Paranavaí.

Os trabalhos se desenvolve-
ram permeando temas como a 
história de vida, trajetória pro-
fissional, mercado de trabalho e 
a importância do estudo e qua-
lificação para o desenvolvimen-
to profissional. Ainda, aliando 
os temas com conselhos e dicas 
aos estudantes sobre mercado 
de trabalho, negócios e em-
preendedorismo. O evento foi 
organizado pelo coordenador 
dos Cursos de Administração e 
de Recursos Humanos profes-
sor José Francisco Lima Junior, 
com auxílio da equipe pedagó-
gica e dos professores dos refe-
ridos Cursos Técnicos.   

De acordo com o Professor 
Junior “o evento foi a concre-
tização de um desejo antigo, 
trazer formadores de opinião, 
expoentes de cada seguimento 
profissional e líderes de mer-
cado, alinhados em um só 
momento para falar a nossos 
alunos sobre a importância do 
estudo, dedicação e empenho 
no desenvolvimento e sucesso 
profissional”. 

De forma muito objetiva, os 
empresários narraram as nuan-

ces de suas trajetórias profissio-
nais e as intempéries do mer-
cado, destacando que o estudo, 
empenho, esforço e dedicação 
devem ser a base e o alicerce de 
qualquer carreira que se deseja 
seguir.

Para o Professor Junior, “não 
há sucesso sem esforço, inevi-
tavelmente são ordens lógicas 
de acontecimentos, primeiro 
o plantio, depois a colheita. 
Felizmente ontem os alunos 
puderam ver essa máxima per-
sonificada nos componentes da 
mesa, com trajetórias marcadas 
pelo trabalho duro, esforço, 
perseverança, dedicação aos 
estudos e colheita dos frutos 
posteriormente, com sucesso, 
reconhecimento profissional e 
destaque no mercado”.

A Direção do Colégio Es-
tadual São Vicente de Paula 
e a Coordenação dos Cursos 
Técnicos aproveita para infor-
mar que as matrículas para os 
Cursos Técnicos Subsequentes 
de Recursos Humanos e de Ad-
ministração estão abertas até o 
dia 29/06/2018. 

Por isso não fique de fora, 

Mesa redonda com empresários de Nova 
Esperança, sobre o tema: “A importância do estudo 

no desenvolvimento e sucesso profissional”

venha estudar conosco, aprovei-
te esta oportunidade, destaque-
-se e saia na frente no mercado 
de trabalho. Cursos totalmente 
gratuitos, com excelente cor-
po docente e reconhecido pelo 
MEC. 

Matriculas na secretaria do 
Colégio Estadual São Vicente 
de Paula. Informações pelo fone 
(44) 3252-4353.

Fonte: Colégio Estadual 
São Vicente de Paula
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Cruzadas da História
das Copas Nº 02

Show de gravação do DVD 
de Gilberto e Gilmar está 

disponível na internet

Atleta de vôlei revelado em Nova 
Esperança volta às quadras na Europa

Por: Rumilson Castro

Horizontais
2- Meia-atacante do Brasil na Copa/2002.
5- Artilheiro da Copa/2002.
8- José Carlos (?), vulgo ‘O Monstro do 
Maracanã’ na Copa/1950.
9- (?) Sanchez, atacante do México na 
Copa de 1994.
10- ‘Cidade Luz’, anfitriã do jogo Brasil x 
Chile 4x1 na Copa/1998.
11- Astro francês, expulso na decisão da 
Copa/2006.
12- Goleiro do Brasil na Copa/2002.
16- Autor do 2º gol do Brasil na decisão da 
Copa/1962.
21- Paulo (?), reserva do Brasil na Copa de 
1982.
23- Ânderson (?), zagueiro do Brasil na 
conquista do Penta.
24- ‘Bola de Ouro’ na Copa/94.
26- Astro-mor da ‘Laranja Mecânica’ na 
Copa/74.
27- Goleador da Argentina contra a Ingla-
terra 2x1 na Copa/86.
28- Autor do último gol do Brasil na 
Copa/50.

Verticais
1- Autor de 2 gols na goleada aplica-
da pelo Brasil sobre o México 5x0 na 
Copa/54.
2- Meia do Brasil nas Copas de 
1954/58/62.

3- Coreia do (?), primeiro adversário do 
Brasil na Copa/2010.
4- Capitão do Brasil na decisão da 
Copa/94.
5- (?) Rensenbrink, autor do gol nº 1000 
da história da Copa do Mundo, na der-
rota da Holanda contra a Escócia 3x2 na 
Copa/78.
6- Goleiro do Brasil na Copa/2006.
7- Polaco, artilheiro da Copa/1974.
12- Natural de Imperatriz/MA, presente na 
zaga do Brasil na Copa/90.
13- Luís Del (?), meia-direita da Espanha 
nas Copas de 1962/66.
14- Autor de 2 gols na vitória polonesa 
diante do México 3x1 na Copa/78.
15- Vulgo ‘Girafa’, titular da seleção do 
Brasil nas Copas de 1958/62.
17- Popular ‘Papagaio’ um dos destaques 
do Brasil na Copa/70.
18- (?) Valdés Arribas, goleiro reserva da 
Espanha na Copa/2010.
19- Arena das (?), palco do jogo México x 
Camarões 1x0 na Copa/14.
20- Atleta do Bangu presente no time 
titular do Brasil na conquista do Bi.
22- Italiano, o mais velho capitão com 
status de campeão na história das Copas.
25- ‘Rei de (?)’, apelido de Falcão, autor do 
2º gol do Brasil contra a Itália na Copa/82.
26- Capitão brasileiro na conquista do 
Penta.

SOLUÇÃO
Horizontais
2- Denílson; 5- Ronaldo; 8- Bauer; 9- Hugo; 10- Paris; 11- Zidane; 12- 
Marcos; 16- Zito; 21- Isidoro; 23- Polga; 24- Romário; 26- Cruyff; 27- 

Maradona; 28- Friaça.
Verticais
1- Pinga; 2- Didi; 3- Norte; 4- Dunga; 5- Rob; 6- Dida; 7- Lato; 12- Mozer; 
13- Sol; 14- Boniek; 15- Gilmar; 17- Gérson; 18- Victor; 19- Dunas; 20- 
Zózimo; 22- Zoff; 25- Roma; 26- Cafu.

O atleta Frank Amorim, com 26 anos e 1,95m de altura, contratado pelo Voley Textil 
Santanderina, da Espanha, após recuperado de lesão, volta as quadras da Europa. 
Nesta reportagem, o atleta fez ao jornal Noroeste, um breve resumo de sua carreira.

Espetáculo teve transmissão ao vivo e 
celebra 40 anos de carreira da dupla

“Meu início como atleta 
de vôlei, começou em Nova 
Esperança com um projeto do 
professor Márcio, sempre vi-
sando formar atletas, grandes 
homens e pessoas boas e edu-
cadas. 

No início não foi nada fá-
cil, tinha um biotipo muito 
complicado, era gordinho, 
mas minha vontade e deter-
minação sempre foi maior que 
esse grande obstáculo em mi-
nha vida, mas sempre com o 
maior apoio do meu técnico e 
sem explicação da minha Mãe 
(Elza Martins dos Santos), 
meu maior orgulho e espelho 
pra seguir lutando por tudo 
em que eu desejasse e alme-

jasse! 
Com todo meu esforço, 

garra, vontade e determinação 
segui firme e forte nos treina-
mentos e com muita vontade 
de um dia ser jogador profis-
sional e sair pra mostrar meu 
trabalho e potencial fora do 
país. 

E surgiu minha primeira 
oportunidade de crescer, fui 
fazer um teste em Maringá, 
no Regina Mundi, com o téc-
nico Dema, e por fim passei 
pelo processo seletivo de atle-
tas, ganhei a vaga pra jogar 
no time de Maringá e estudar 
no Regina Mundi. Segui me 
esforçando e me dedicando, 
em Maringá, joguei duas tem-

poradas, 2009/2010, onde fui 
muito feliz e conquistei mui-
tos objetivos com a camisa de 
Maringá, depois fui pro estado 
de São Paulo em busca de mais 
oportunidades e me aperfei-
çoar mais e evoluir sempre, jo-
guei em Itapeva/SP 2011/2012 
com técnicos Cloves granado 
e Luciano (xuxu) onde tam-
bém tive grandes resultados e 
evolução a nível de voleibol, 
em 2013 fui para Presidente 
Prudente, em um projeto do 
Club Tênis Clube, com téc-
nico Marcelo onde também 
tivemos bons resultados, se-
guinte ano fui para Chapecó 
2014, onde foi o meu melhor 
ano referente a vôlei, grandes 

resultados e conquistas expres-
sivas com o técnico, Décio, em 
2015 fui para Limeira, com 
técnico Fabio (Fabinho), metas 
e objetivos alcançados, seguin-
te ano fui para Castro, 2015, 
onde conquistei a Superliga B, 
com toda equipe e comissão, 
com técnico Fabio Sampaio, e 
em 2016 tive a grande opor-
tunidade que sempre almejei 
e lutei pra chegar, assinei meu 
primeiro contrato pro exterior, 
fui pra Europa, Espanha, com 
técnico Marcos, onde conse-
gui demonstrar meu potencial 
como jogador e fui retribuído 
com carinho de todos, ano se-
guinte voltei pra Europa, con-
trato renovado, pelo grande 
ano anterior feito, pude jogar e 
seguir com crescimento e von-
tade de jogar, mas passei por 
uma grave lesão jogando, tive 
uma fratura exposta no meu 
tornozelo esquerdo, com rom-
pimentos dos ligamentos in-
ternos e externos, e fratura de 
ossos, passei por cirurgia, gra-
ças a Deus foi 100% a cirurgia, 
não terei sequelas e poderei se-
guir fazendo o que mais amo, 
só tenho a agradecer a comis-
são do Vôley Têxtil Santande-
rina, minha equipe que me deu 
todo suporte cirúrgico e segue 
com a reabilitação, hoje estou 
no Brasil fazendo o tratamen-
to aqui em São Paulo, em uma 
grande clínica esportiva Pro 
Physio, onde tem uma grande 

estrutura, qualificada e com 
ótimos fisioterapeutas, Rafael 
e Júlio, tratando com muito 
cuidado e profissionalismo. 

Sigo evoluindo muito mui-
to bem graças a Deus, me pre-
parando pra voltar a jogar!

E recentemente tive uma 
grande notícia, voltarei pra 
Europa, um ano mais de con-
trato, assim que sigo com foco 
e vontade de voltar pra dar 
alegria e resultado pro time e 
voltar 100%”, concluiu o atleta.

Junho está sendo um mês 
de celebração da música 
sertaneja. A dupla Gilberto 

e Gilmar, ícones do gênero, co-
memoraram quatro décadas de 
carreira com a gravação de seu 
terceiro DVD. Músicas novas 
e que marcaram a história dos 
cantores e dos fãs foram en-
toadas em um show grandioso 
realizado no Fashion Hall, em 
Maringá, Paraná e contou com 
a participação especial de Rio 
Negro e Solimões, Di Paul-
lo e Paulino, César Menotti e 
Fabiano, além do sanfoneiro 
Tostão. 

Na plateia, um público de 
mais de duas mil pessoas, com-
posto de fãs do Brasil inteiro 
que foram conferir ao vivo o 
momento marcante para o ce-
nário sertanejo. Mas, pensan-
do nos admiradores da dupla 
que não conseguiriam estar 
presentes, Gilberto e Gilmar 
decidiram inovar e transmitir 
todo o espetáculo em tempo 
real pela internet, via Facebook 
e Youtube. O escritório Eterna-
mente Sertanejo, que adminis-
tra a carreira da dupla, foi o 
realizador do projeto e a pro-
dução do DVD ficou por conta 
da Caverna Filmes, referência 
no mercado sertanejo. 

Utilizando quase 10 tone-
ladas de equipamentos, deze-
nas de câmeras registrando to-
dos os momentos no palco, na 
plateia e nos bastidores, soma-
do a história da dupla Gilberto 
& Gilmar, a participação de 
seus convidados especiais, fará 
que esta megaprodução entre-
gue um DVD que ficará para 
história da música sertaneja. 
Ainda é preciso que o mate-
rial passe pela edição e fina-
lização, mas para agradar aos 
fãs mais ansiosos, o Escritório 
Eternamente Sertanejo está 
criando um portal onde será 
possível adquirir o acesso para 

ter uma degustação do DVD, 
Fotos Exclusivas, bastidores, e 
ganhar um desconto exclusivo 
na compra do DVD. “Quere-
mos dar a chance a todos que 
admiram a dupla Gilberto e 
Gilmar de poder se divertir 
e se encantar com todos os 
momentos do show, de onde 
eles estiverem, quantas vezes 
quiserem, antes mesmo do 
lançamento oficial do DVD”, 
diz Gilberto Ramos sócio do 
escritório Eternamente Serta-
nejo. A compra do acesso ao 
portal pode ser feita em www.
facebook.com/eternamente-
sertanejo
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Nova Esperança abrirá votação popular 
para escolha de um prato típico

Bombeiro Comunitário 
adquire mais de R$130 mil 

em materiais e equipamentos

Moro marca depoimento de Lula no 
processo sobre sítio de Atibaia

Em dezembro do ano 
passado, um stand na 
Expô Caminhos da 

Seda deixou aberto ao pú-
blico a opção de indicar um 
prato típico, bastante con-
sumido em Nova Esperança 
para se tornar patrimônio 
imaterial do município. En-
tre as diversas opções que 
foram coletadas, as três 
mais populares e que ainda 
não constam documentadas 
como propriedade de outros 
municípios serão lançadas 
para votação que acontecerá 
de 25 a 29 de junho em diver-

sos pontos da cidade: super-
mercados, praças e internet.

Entre as opções de vota-
ção estão, a costela ao fogo 
de chão, leitoa desossada e 
o filé de tilápia. Quem tiver 
interesse em participar do 
processo de escolha pode 
acompanhar os pontos de 
votação no site do município 
e votar através da internet no 
endereço: www.seceducacao-
ne.com.br/cultura. O prato 
típico escolhido se tornará 
patrimônio imaterial do mu-
nicípio.

ASCOMPMNE

Na última quinta-feira 
(21), aconteceu a so-
lenidade de entrega 

dos mais de R$130 mil inves-
tidos na aquisição de mate-
riais e equipamentos para uso 

do Bombeiro Comunitário de 
Nova Esperança, que também 
comemorou o seu 12º aniver-
sário em nosso município.

Fazendo uso da palavra, o 
1º Sargento, Wanderley Hase 

Matzkeit ressaltou a utilidade 
e importância destes mate-
riais adquiridos para salvar 
vidas: luvas de proteção, co-
letes, roupas de proteção para 
todos os membros da corpo-

ração, esguicho, joelheiras, 
lanternas, mangueiras, capa-
cetes, imobilizadores, entre 
outros equipamentos. O Te-
nente Coronel, Sergio Apa-
recido Lopes parabenizou o 

comando, a equipe e a admi-
nistração municipal pelo tra-
balho realizado nestes doze 
anos e pela conservação dos 
materiais de resgate e salva-
mento. O momento ainda 

permitiu a justificativa de 
que Nova Esperança trabalha 
com a mesma qualidade de 
materiais e equipamentos que 
grandes centros.

ASCOM/PMNE

O juiz federal Sér-
gio Moro marcou 
para  11 de setem-

bro  o interrogatório do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva na ação penal que 
trata das reformas realizadas 
no Sítio Santa Bárbara, em 
Atibaia (SP), frequentado 
pela família de Lula.

O ex-presidente, que está 
preso na Superintendência 

da Policia Federal em Curi-
tiba, e ex-executivos das 
empreiteiras Odebrecht e da 
OAS são réus no processo.

O imóvel é alvo das in-
vestigações da Operação 
Lava Jato, que apura a sus-
peita de que as obras foram 
pagas pelas empreiteiras.

Segundo os investigado-
res, as reformas começaram 
após a compra da proprie-

dade pelos empresários Fer-
nando Bittar e Jonas Suassu-
na, amigos de Lula, quando 
"foram elaborados os pri-
meiros desenhos arquite-
tônicos para acomodar as 
necessidades da família do 
ex-presidente".

No laudo elaborado pela 
Polícia Federal, em 2016, os 
peritos citam as obras que 
foram realizadas, entre elas 

CULTURA

O ex-presidente, que está preso na Superintendência da Policia Federal em Curitiba

a de uma cozinha avaliada 
em R$ 252 mil. A estimati-
va é de que tenha sido gasto 
um valor de cerca de R$ 1,7 

milhão, somando a compra 
do sítio (R$ 1,1 milhão) e a 
reforma (R$ 544,8 mil).

A defesa de Lula susten-

ta que o ex-presidente não é 
proprietário do sítio. 

Agência Brasil
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Dra. Denise Hammerschmidt 
foi homenageada em Curitiba

Quando por sua 
passagem por 
Nova Esperança 

entre os anos de 1995 a 
2000, a juíza de direito 
Dra. Denise Hammersc-
midt teve uma atuação 
bastante marcante que 
culminou com a inau-
guração do novo Fó-
rum, prédio moderno, 
espaçoso e muito con-
fortável pelos padrões 
da época.  Com a dedi-
cação e influência que 
tinha junto ao Desem-
bargador e Presidente 
do Tribunal na época, 
dr. Henrique Chesneau 
Lenz Cesar, juntamente 

com José Benatti, que 
estava  prefeito, con-
quistou o suntuoso pré-
dio do novo fórum que 
orgulha tanto a cidade.

Denise como pessoa 
comum, também dei-
xou aqui boas e agradá-
veis lembranças quan-
do bem relacionada na 
sociedade e admirada 
pela sua conduta séria 
e exemplar, reunia seus 
colaboradores e parte 
da sociedade que se 
confraternizavam nos 
deliciosos “Baile da 
Justiça”, prestigiado 
até pelo alto escalão 
do Judiciário do Esta-

do, na ocasião.
Estive participan-

do recentemente em 
Curitiba da noite de 
autógrafos de seus 
dois mais recentes tra-
balhos literários, pós 
doutorada pela Univer-
sidade de Barcelona, 
na Espanha, nossa que-
rida doutora continua 
como antes:  simples, 
amável, doce e sincera 
para os que a rodeiam, 
porém, uma mulher so-
fisticada, bela, culta, 
consciente da sua po-
sição e cargo e pronta 
para novos desafios... 
O  céu é o limite...Osvaldo Vidual e Dra. Denise Hammerschmidt

Foto: Fátima Linnyvyj

O prefeito de Alto Pa-
raná, Miro Santana, 
visitou na segunda-

-feira, 18, a Cooperativa de 
Trabalho de Catadores de 
Alto Paraná (Cooperalto).

Esta é a segunda visita 
do prefeito já que no dia 07, 
inaugurou oficialmente a 
Cooperativa que é localizada 
na Avenida Ipiranga, 1.197, 
centro.

Miro conversou com os 
cooperados e conheceu o 
sistema de trabalho, ma-
quinário e produção. “Con-
versamos com todos os 
cooperados para conhecer 
as demandas e estimular o 
trabalho da cooperativa que 
contribui para a sustentabi-
lidade ambiental do municí-
pio”, afirmou.

Os trabalhos da Coope-
ralto são realizados por 10 
cooperados que separam 
papel, metal, vidro e plástico 
para destinação a indústria 
de reciclagem.

A Cooperativa conta com 

Neste sábado, 23, a 
partir das 20h, o 
prefeito de Uniflor, 

Alan Petenazzi e o vice Pau-
lo Mochi inauguram o novo 
prédio da Unidade Básica de 
Saúde (UBS) “Pedro Estér-
cio”, que está localizado na 
Rua Rosa, 383.

Com 295 metros qua-
drados de área construída, o 
espaço é equipado com con-
sultório de clínica geral, sala 
de procedimentos, curativos 
e salas administrativas. A 
obra conta com recursos do 
governo estadual sendo que 
apenas em equipamentos 
foram investidos mais de R$ 
170 mil.

Além da inauguração a 

Prefeito Miro visita 
cooperativa de reciclagem

Novo prédio da UBS será 
inaugurado com show de Rob Nunes

esteira, prensa, balança, pack 
para o armazenamento dos 
recicláveis após a separação, 
elevador de fardos, entre ou-
tros equipamentos. Os coope-
rados são todos uniformiza-
dos e utilizam equipamentos 
de segurança individual.

O prefeito Miro reforçou 
que o apoio ao trabalho da 
Cooperativa engloba todas 
as secretariais do município 
e vai além, “os professores, 
agentes de saúde e todos nós 
moradores de Alto Paraná so-
mos importantes parceiros da 
Cooperativa, como adminis-
tração, estamos engajados em 
levar a conscientização a toda 
população”.

Já o secretário de Agricul-
tura, Rafael Cavalli Miquelan 
que acompanhou a visita des-
tacou a importância econô-
mica da coleta seletiva. “Alto 
Paraná produz cerca de 180 
toneladas de lixo por mês, o 
que gera um custo que chega 
até R$ 18 mil/mês. A recicla-
gem contribui com a geração 
de renda dos cooperados, 
com o meio ambiente, além 
de gerar economia aos cofres 
públicos”, finalizou.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

ALTO PARANÁ

UNIFLOR

população uniflorense será 
presenteada ainda com o 
show do cantor Rob Nunes a 
partir das 22h em praça pú-
blica com um show eclético 
e alto astral, diferenciais que 
contagiam o público.

O cantor que trabalhou 
por alguns anos em bandas e 
em 2009 lançou-se na carrei-
ra solo apresentará ao público 

presente os seus sucessos. Em 
sua carreira autoral, já lançou 
sete CDs e, em janeiro des-
te ano, gravou seu primeiro 
DVD, na cidade de Goiânia. 
A gravação contou com a 
presença de grandes nomes 
da música sertaneja atual, 
como Gusttavo Lima, Naiara 
Azevedo, Jeery Smith, Tânia 
Mara e Wagner Barreto.

DivulgaçãoInstagram Rob Nunes

Unidade Básica de Saúde (UBS) “Pedro Estércio”, que está localizada na Rua Rosa, 383, será 
inaugurada às 20h.

Com um repertório eclético e alto astral Rob Nunes irá agitar 
Uniflor à partir das 22h com show gratuito em praça pública, 
dentro os sucessos, o hit “Como é que faz?” 
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Social
Osvaldo Vidual

A prefeita de Presidente Castelo Branco, Gisele e o esposo Willians Gui 
durante o Jantar dos Namorados promovido pelo Ministério da Família 

da Igreja Adventista do 7º Dia de Nova Esperança no Imperatriz Eventos.

Comemorando idade nova nesse último final 
de semana, nossa leitora Marlene Malheiros 
Vitto recepcionando seus familiares e amigos 

em uma deliciosa festa junina. 

Aniversariantes da Célula 
Unidos em Cristo 

comemoraram aniversário 
na terça-feira,  19 de junho, 
durante reunião semanal. 

Aniversariou no último dia 
06 de junho, comemorando 

23 anos, a bela Bruna 
Benaglia, estagiária na 
Procuradoria Jurídica da 
Prefeitura Municipal de 

Nova Esperança, filha de 
Leonilda Benalia, Bruna é 
acadêmica do 5º ano de 

Direito.

Casais da comunidade 
da Igreja do 
Evangelho 
Quadrangular de 
Nova Esperança 
comemoraram vestidos 
à caráter uma volta aos 
anos 60, com saudável 
confraternização entre 
os fiéis. 

Padre Claudinei, responsável pela paróquia 
de Nova Esperança, comemorando o terceiro 
ano de ordenação sacerdotal, recebendo os 

cumprimentos de toda Comunidade Católica.

Pessoas queridas de nossa sociedade
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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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Inverno deste 
ano entra frio 
e sem chuvas, 

segundo o 
Simepar

As menores temperaturas ocorrem na 
Capital e na Região Central. As maiores 
temperaturas verificam-se na Região 

Noroeste. Na sexta (22) as temperaturas sobem 
um pouco em todas as regiões, exceto no Sul 
onde podem cair ligeiramente. 

      O inverno começou às 7h07 de quinta-
-feira (21) e termina às 22h54 de 22 de setem-
bro. No primeiro dia no Paraná o tempo ficou 
nublado com as temperaturas variando entre 
8oC e 26 oC. 

As menores temperaturas ocorrem na Capi-
tal e na Região Central. As maiores temperatu-
ras verificam-se na Região Noroeste. Na sexta 
(22) as temperaturas sobem um pouco em to-
das as regiões, exceto no Sul onde podem cair 
ligeiramente.

Na sexta-feira (22) uma frente fria de fraca 
atividade aproxima-se do Paraná, aumentando 
as nuvens na Região Sul, o que favorece a ocor-
rência de chuvas fracas pontuais. No sábado o 
tempo fica estável. No domingo outra frente fria 
avança pelo Sul do país, causando instabilida-
de. Estão previstas chuvas para todas as regiões 
paranaenses no início da semana, mas o tempo 
deve melhorar a partir de quarta-feira (27).

CHUVAS - No Paraná há entre 40% e 45% 
de probabilidade de que o inverno seja menos 
chuvoso do que o normal. Segundo o meteo-
rologista do Simepar, Cezar Duquia, as chuvas 
devem distribuir-se próximas à média histórica. 
A maioria dos modelos meteorológicos indica 
a neutralidade do fenômeno El Niño durante 
o inverno. A análise dos modelos do Instituto 
Nacional de Meteorologia (Inmet) sugere ocor-
rência de chuvas abaixo da normalidade no Sul 
do Brasil.

A base de dados sobre o inverno paranaense 
apresenta baixos volumes de chuvas. As médias 
acumuladas mensais variam de 80 mm a 100 
mm ao longo do Vale do Paranapanema e de 
140 mm a 180 mm no Sudoeste em junho.

Julho costuma ser menos chuvoso, variando 
de 40 mm a 50 mm no Norte e de 100 mm a 140 
mm no Sudoeste. Em agosto, a variação é de 60 
mm a 80 mm no Norte e de 110 mm a 140 mm 
no Sudoeste.

Em setembro, os volumes ficam entre 80 
mm e 100 mm numa estreita faixa ao longo da 
bacia do médio e alto Paranapanema até uma 
área de 140 mm a 180 mm no Sudoeste.

TEMPERATURAS - As temperaturas neste 
inverno devem seguir a tendência da normali-
dade, ao contrário do ano anterior quando fi-
caram acima da média, informa Cezar Duquia. 
Historicamente em junho os menores valores 
médios mensais variam de 10 oC a 12 oC no 
Sul e de 16 oC a 18 oC no Noroeste do Estado.

Em julho, costumam ficar entre 8 oC e 10 
oC no Sul e entre 16 oC a 18 oC no Noroeste. 
Em agosto, situam-se entre 12oC e 14 oC no Sul 
e 18 oC a 20 oC ao longo do Vale do Paranapa-
nema. Em setembro, as temperaturas passam a 
elevar-se naturalmente, variando de 14 oC a 16 
oC no Sul e de 18 oC a 20 oC no Norte.

Os registros históricos de baixas temperatu-
ras mais expressivos são de Palmas, no Sul do 
Estado, onde a temperatura mínima absoluta 
chegou a -8,2 oC em junho de 1967, -8,5 oC em 
julho de 1963, -8,9 oC em agosto de 1963 e -5,7 
oC em setembro de 1964.

Dados do Inmet indicam baixas tempera-
turas em junho de 1967 em Ponta Grossa (-5,7 
oC) e Londrina (-2,8 oC), setembro de 1972 em 
Curitiba (-5,4 oC), agosto de 1984 em Maringá 
(-0,2 oC) e julho de 1971 em Paranaguá (-0,1 
oC). Instalada em 1997, a rede de estações me-
teorológicas automáticas do Simepar aponta as 
temperaturas mais baixas em julho de 2000 e 
2013. Em 17 de julho de 2000 foram registra-
das -2,6 oC em Curitiba, -1,3 oC em Londrina, 
-2,9oC em Cascavel e -4,1 oC em Ponta Grossa. 
Em 24 de julho de 2013 foram registradas -0,5 
oC em Maringá e 4,8 oC em Ponta Grossa.
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Desde a semana passada, 
quem foi ao cinema se depa-
rou com muita publicidade 
em torno de Jurassic World: 
Reino Ameaçado. A con-
tinuidade do requel (filme 
que revisita o assunto de um 
filme anterior, mas não é um 
remake ou uma continuação 
linear) que estreou em 2015 
e reavivou o amor de inú-
meros fãs pelos famosos di-
nossauros de Spielberg dos 
anos 1990 tem feito muito 
barulho no mundo do en-
tretenimento por esses dias, 
por isso, a Coluna Sétima 
Arte dessa semana é dedica-
da exclusivamente a Jurassic 
World: Reino Ameaçado.

Há alguns dias eu lia um 
texto de Renato Marafon, do 
Cinepop, sobre esse filme e 
fiquei com a afirmação dele 
martelando por horas na 
cabeça. Ele dizia: “'Jurassic 

World – O Mundo dos Di-
nossauros' parece um filme 
da Marvel, enquanto 'Juras-
sic World: Reino Ameaçado' 
está para o Universo Cine-
matográfico da DC.”

Se você for um cinéfilo 
atento, já entendeu ao que se 
refere a crítica de Marafon, 
ou seja, enquanto o filme de 
2015 era só leve, divertido e 
aventuresco, o filme que se 
encontra atualmente nos ci-
nemas é denso, pesado, som-
brio e com fortes tendências 
ao terror. Isso mesmo, no 
afã de se reinventar Jurassic 
World abandona suas carac-
terísticas originais e flerta 
com um novo gênero. Isso é 
ruim? Necessariamente não, 
até porque o diretor escolhi-
do para o filme sabe fazer 
isso com grande maestria. 

Quem dirige Jurassic 
World: Reino Ameçado é o 

diretor catalão Juan Antonio 
Bayona, que tem no currícu-
lo o intrigante O Orfanato, 
de 2007, e o recente Sete Mi-
nutos Depois da Meia-Noite. 
O primeiro um exemplo ex-
celente de drama, mistério e 
terror, o segundo um mix de 
drama e fantasia com pitadas 
de horror, assim, entende-se 
que Bayona sabe o que faz e 
envereda seu Jurassic World 
por esses novos caminhos.

O trabalho de direção não 
descarta a essência do filme, 
que é a aventura, por isso, 

ele ainda é extremamente 
rápido, com momentos de 
leveza ou alivio cômico, mas 
ao mesmo tempo ganha as-
pectos de ficção científica e 
thriller de terror. Seus perso-
nagens são mais verossímeis 
e seus dinossauros cons-
truídos tanto com recursos 
animatrônicos, quanto de 
computação gráfica são bas-
tante realistas. Sem falar na 
fotografia obscura que dá 
um tom muito característico 
à obra.

Dessa forma, é a compe-
tência de Bayona que salva 
o roteiro fraco, pois os arcos 
dramáticos dos personagens 
centrais são bastante precá-
rios. O Owen de Chris Pratt 
é basicamente o mesmo do 
filme anterior, não tem ne-
nhuma motivação adicional 
além daquela que é ser o he-
rói de plantão. Quem apre-
senta avanços em seu perso-
nagem é a Claire, de Bryce 
Dallas Howard. Talvez avan-
ços até demais, pois a fun-
cionária aficionada por tra-
balho e aparentemente sem 
sentimentos por dinossau-
ros agora se apresenta como 

uma defensora dos direitos 
destes animais. Um detalhe 
divertido sobre a persona-
gem dela é que nesse filme 
ela utiliza botas, um sapato 
muito mais apropriado para 
uma aventura. O diretor 
abusa do humor ao dar três 
close-ups diferentes em seus 
calçados, brincando com a 
polêmica do salto alto gera-
da no último filme. Sobre o 
elenco, ainda é preciso desta-
car a rápida, mas marcante, 
presença de Jeff Goldblum 
no papel de Ian Malcolm, o 
personagem traz dilemas re-
levantes para a trama, além 
de emocionar os fãs da anti-
ga trilogia.

Falando nisso, vamos à 
trama! Três anos após o fe-
chamento do Jurassic Park, 
um vulcão prestes a entrar 
em erupção põe em risco a 
vida na ilha Nublar. No lo-
cal não há mais qualquer 
presença humana, com os 
dinossauros (supostamente) 
vivendo livremente. Diante 
da situação, é preciso tomar 
uma decisão: deve-se retor-
nar à ilha para salvar os ani-
mais ou abandoná-los para 

uma nova extinção? Decidi-
da a resgatá-los, Claire con-
voca Owen para retornar à 
ilha com ela. A história tem 
muito mais a se considerar, 
mas não poderei comentar 
mais nada, pois isso aí é o 
que está no trailer, a segun-
da parte do filme, que não é 
mostrada nele é realmente 
interessante e dá um ritmo 
todo especial ao filme. Sem 
contar que ele traz algumas 
reviravoltas que vão pegar o 
expectador de surpresa. 

Por que ver esse filme? 
Porque ele é muito divertido 
e bem mais maduro do que 
o filme anterior. Consegue 
emocionar na medida cer-
ta, ao mesmo tempo em que 
não deixa o público respi-
rar diante de suas incríveis 
sequências de ação. Mesmo 
os mais céticos vão con-
cordar que o filme inspira 
uma continuidade e, quan-
to a isso, o público pode fi-
car despreocupado, porque 
a cena após os créditos já 
revela um pouco do que se 
pode esperar para o futuro 
da franquia Jurassic World. 
Boa sessão!


