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PRES. CASTELO BRANCO: Município recebe investimentos do Governo do 
Estado. PÁG. 7

4ª EDIÇÃO: A Noroeste 
Revista deste ano já está em 
circulação. Não recebeu a 
sua? É só pegar na redação 
do Jornal Noroeste.

COMEMORAÇÃO: A Justa homenagem aos 65 
anos de Nova Esperança. São 65 anos tecendo uma 
linda história. PÁG. 8

CULTURA
Espetáculo “Alice no País 

das Maravilhas” será 
apresentado neste fim de 

semana em Nova Esperança
PÁG. 9

José Antônio Costa

Alex Fernandes França

HAJA CORAÇÃO: Família de jogador do Grêmio confiante para a partida final deste sábado diante do Real Madrid. O lateral direito 
Edilson, cujos familiares são de Nova Esperança, poderá, neste sábado (16), tornar-se Campeão Mundial Interclubes. Orgulho para a cida-
de, o atleta será homenageado na Capital da Seda logo após seu retorno ao País. PÁG. 5

Professora Nara Carolina  é 
diretora da peça que terá 

apresentação nos dias 16 e 17 de 
dezembro no auditório Espaço BS
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DESDE MAIO DE 1995

"Os inimigos que não 
perdoamos dormirão em 

nossa cama e pertubarão o 
nosso sono". (Augusto Curi)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

O uso de moedas virtuais, as chamadas crip-
tomoedas vem crescendo nos últimos tempos. 
Um grande amigo, leitor assíduo desta coluna, 
sugeriu o tema e resolvi pesquisar mais sobre o 
assunto.

Em meados deste ano participei de um encon-
tro com a imprensa promovido na sede de um 
banco, dentre os assuntos abordados, estava que 
num futuro próximo os bancos não terão mais 
dinheiro em espécie (papel). Dentre as tantas 
mudanças que o dinheiro já passou, desde as 
moedas de ouro e prata ao cartão de crédito e 
agora, os avanços tecnológicos que produziram 
as criptomoedas.

A criptomoeda é uma moeda virtual que utili-
za a criptografia para garantir mais segurança em 
transações financeiras na internet sendo a febre 
do momento. Existem diversos tipos de moedas 
virtuais, sendo o bitcoin a mais conhecida. Ela 
é descentralizada, o que significa que a moeda 
pode ser transferida de pessoa para pessoa sem 
passar por bancos ou intermediários. Como não 
existe uma autoridade ou bancos regulando as 
moedas virtuais, as taxas são menores e você 
consegue realizar transações em qualquer país.

Tal qual as convencionais, as criptomoedas 
podem ser compradas e negociadas, e,  partir daí, 
ser utilizadas para adquirir desde serviços online 
até apartamentos, matéria-prima, dentre outros. 
No Brasil os estabelecimentos comerciais ainda 
resistem, mas ao redor do mundo alguns países 
já estão inclusive regulando a utilização da moe-
da.

Considerada uma moeda fiduciária, a crip-
tomoeda, não possui lastro em metal, não tem 
representação física e é controlada por meio da 
tecnologia blockchain, que garante a segurança 
do sistema. Especialistas estimam que até 2027 
cerca de 10% do PIB mundial estará armazenado 
em tecnologia blockchain.

Na terça-feira, 12, duas criptomoedas Ethe-
reum e Litecoin tiveram um aumento de 90% em 
um dia. Para se ter uma ideia como funciona, o 
Ethereum saltou de US$ 500 para US$ 600 e o 
Litecoin chegou a ser cotado a US$ 365 na tarde 
de terça, valor quatro vezes maior que há uma 
semana.

Porém a moeda virtual que mais teve valori-
zação foi a IOTA que chegou a 800% em um mês. 
Utilizando tecnologia diferente, ela está ligada a 
chamada internet das coisas, que faz comunica-
ção via rede entre objetos e equipamentos. Com 
esse aumento, a IOTA fez com que sua capitali-
zação de mercado chegasse aos US$ 12 bilhões, 
permitindo que ingressasse na lista das cinco 
maiores divisas virtuais do mundo (que são bit-
coin e bitcoin cash, ehtereum, IOTA e ripple) de 
acordo com o site MarketWatch.

A cotação da moeda virtual bitcoin em com-
paração com o real, saiu do patamar negociados 
abaixo de R$ 1 mil reais, em 2015, para a cota-
ção de R$18.000, mais de 1.800% em apenas dois 
anos. 

Cada vez mais o mundo se rende as maravi-
lhas da tecnologia. O digital substituindo o real. 
Na amizade, a boa conversa olho no olho pode 
ser facilmente substituída por uma mensagem 
instantânea e a gargalhada verdadeira, abre es-
paço para o “kkkk”. Estamos tão virtuais que cor-
remos o risco de esquecermos que ainda somos 
reais.

“Eis aqui, o que tão-somente achei: que Deus 
fez ao homem reto, porém eles buscaram 

muitas astúcias”. Eclesiastes 7:29

***

A era das 
moedas virtuais!

Internet lenta: quais 
são os meus direitos?

***
Gabriel Carneiro de Souza - OAB/PR 74.045

Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. 

A temática abordada no artigo de hoje da minha coluna é algo 
que diariamente é objeto de inúmeras reclamações de grande parte 
das pessoas, sendo que de tanto ouvi-las, resolvi escrever a respeito.

Aliás, tenho certeza de que em algum momento deste ano que 
está terminando – talvez neste mês, semana ou hoje mesmo! – você 
foi uma dessas pessoas que lidou com esse baita entrave que chega 
a ultrapassar os dissabores pessoais – como por exemplo, assistir 
uma boa série no Netflix  – e passa a causar problemas de ordem 
econômica. 

Isso porque a internet sabidamente se tornou praticamente um 
membro a mais do nosso corpo, sendo utilizada na maioria absolu-
ta das atividades diárias que realizamos e cada vez mais imprescin-
dível no meio profissional. 

Diante disso, pergunta-se: como saber a qualidade de internet 
que recebemos em nossos lares ou negócios? E mais: se o serviço 
contratado não está sendo satisfatório, o que fazer?

Segundo o Portal da Agência Nacional de Telecomunicações 
- ANATEL, a velocidade média verificada nas conexões de banda 
larga (Taxa de Transmissão Média) não pode apresentar uma por-
centagem abaixo de 80% daquilo que foi ofertado e contratado pelo 
consumidor. 

Ou seja, supondo que você tenha contratado um plano mensal 
de 10Mbps, a média da velocidade aferida por mês não pode ser 
abaixo de 8Mbps. Isso quer dizer que no período de um mês, a 
velocidade média de sua internet deve corresponder a, no mínimo, 
80% do percentual contratado. 

Ressalta-se que a Taxa de Transmissão Média não corresponde 
a velocidade de download ou upload na prática, mas sim a veloci-
dade prevista no contrato. 

Agora se você quer saber qual velocidade a sua internet deve 
apresentar no exato momento da medição ou do download/upload 
(Taxa de Transmissão Instantânea), a velocidade da conexão nunca 
pode ser inferior a 40% daquilo que foi ofertado e contratado pelo 
usuário. 

Neste caso, novamente exemplificando, acaso você tenha con-
tratado um plano mensal de 10Mbps, ao realizar uma medição da 
velocidade da internet ou por ocasião de um download ou upload, 
a velocidade constatada não pode estar abaixo de 4Mbps. 

Para facilitar a compreensão e a diferença entre tais aferições, 
observe o quadro elucidativo abaixo:

Importante também destacar que o simples fato da Taxa de 
Transmissão Média ser cumprida conforme a regulamentação vi-
gente, não exime a empresa de também cumprir a Taxa de Trans-
missão Instantânea e vice-versa. 

Ambas deverão ser plenamente garantidas, atentando-se aos 
percentuais mínimos de velocidade previstos pela ANATEL, seja 
para a média mensal de velocidade, como também para a velocida-
de de conexão apresentada no momento da medição.

A falha na prestação desses serviços, caracterizada pela entrega 
de velocidade abaixo dos percentuais acima constantes, conforme 
os limites fixados pela ANATEL, tem sido considerada pelos diver-
sos tribunais pátrios como prática abusiva, ensejando inclusive a 
condenação a indenização por danos morais.

Ao regulamentar a matéria, a ANATEL foi responsável pela 
criação da Entidade Aferidora da Qualidade (EAQ), que por sua 
vez desenvolveu um programa para medir a velocidade de internet 
dos usuários. Basta acessar o site da EAQ: http://www.brasilbanda-
larga.com.br. 

Constatando a falha na prestação dos referidos serviços, o usuá-
rio deverá entrar em contato com a empresa contratada para re-
clamar e denunciar a entrega de velocidade abaixo do contratado, 
anotando os respectivos protocolos de atendimento, e acaso o pro-
blema não ser resolvido administrativamente, ajuizar a competente 
ação para fazer valer os seus direitos garantidos por lei.

Anvisa libera serviço de 
vacinação em farmácias 

de todo o país

Farmácias e drogarias de todo o país vão poder oferecer 
o serviço de vacinação a clientes. A possibilidade foi 
garantida em resolução aprovada esta semana pela di-

retoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

O serviço já era regulamentado em alguns estados, como 
São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Distrito 
Federal. Com a decisão, que será publicada no Diário Ofi-
cial da União nos próximos dias, ela será estendida às demais 
unidades da federação.

A resolução também estabelece exigências para estabele-
cimentos de saúde que vão oferecer o serviço. Esses devem 
estar inscritos no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos 
de Saúde (CNES), disponibilizar o calendário nacional de va-
cinação e os tipos de medicamentos disponíveis aos clientes.

Em cada local é obrigatória a designação de um respon-
sável técnico e a contratação de profissionais habilitados para 
aplicar vacinas, com a realização de capacitações constantes. 
As instalações precisam ser adequadas e seguir parâmetros 
estabelecidos nas normas do setor, como ambiente refrigera-
do para armazenar as vacinas e cuidados no transporte dos 
materiais para não prejudicar a qualidade.

As regras aprovadas pela Anvisa também preveem obri-
gatoriedade de registro das informações nos cartões de vaci-
nação e de erros ou problemas no sistema da agência e liber-
dade para emitir Certificados Internacionais de Vacinação. 

Agência Brasil

- PROJETO DE LEI EM 2ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei nº75/2017, de autoria dos Vereadores Carlos 

Roberto da Silva e Maurício Alexandre Marin Gaona, que dispõe 
sobre os horários de funcionamento das farmácias, drogarias e 
drugstore e institui o serviço de plantão de atendimento destas jun-
to ao município de Nova Esperança-PR, em Lei Federal nº5.991/97 
e Art.96 da Resolução SESA 590/2.014-PR, e dá outras providên-
cias.

- PROJETO DE LEI EM 1ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei nº 78/2017, de autoria do Executivo Munici-

pal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a promover desafe-
tação e permuta áreas de terras que menciona para fins de amplia-
ção do Cemitério Municipal, e dá outras providências.

2) Projeto de Lei n° 79/2017, de autoria dos Vereadores Bra-
yan Oliveira Pasquini, Carlos Roberto da Silva, Dirceu Trevisan, 
Maurício Alexandre Marin Gaona e Mauro Sabino da Silva, que 
dispõe sobre a denominação de logradouros públicos e dá outras 
providências.

3) Projeto de Lei nº 80/2017, de autoria do Executivo Munici-
pal, que altera dispositivos da Lei 2.512, de 23 de março de 2016.

4) Projeto de Lei nº 81/2017, de autoria do Executivo Munici-
pal, que altera o Art. 4º, da Lei 2.281, de 06 de junho de 2012.

- PROJETOS DE LEI DANDO ENTRADA:
1) Projeto de Lei nº 82/2017, de autoria do Executivo Munici-

pal, que dispõe sobre a regulamentação da realização de feiras de 
venda de produtos e mercadorias a varejo, e dá outras providências.

2) Projeto de Lei nº 83/2017, de autoria do Executivo Munici-
pal, que dispõe sobre a ampliação do número de vagas para o cargo 
de provimento efetivo de Agente de Apoio Educacional existente 
no Anexo II – Carreiras, Habilitação Mínima para Ingresso, Jor-
nada de Trabalho, Nível Inicial da Carreira e Número de Vagas –
II- Carreira de Nível Médio – da Lei Municipal nº 2512/2016, e dá 
outras providências.

3) Projeto de Lei nº 84/2017, de autoria do Executivo Munici-
pal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio 
com o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, e dá outras providên-
cias.

4) Projeto de Lei nº 85/2017, de autoria do Executivo Munici-
pal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante 
licitação na modalidade concorrência, o imóvel que menciona e dá 
outras providências.

5) Projeto de Lei nº 86/2017, de autoria do Executivo Munici-
pal, que dispõe sobre a ampliação do número de vagas dos cargos 
que menciona, existentes no Anexo II da Lei Municipal nº 2.512, de 
23 de março de 2016, e dá outras providências.

6) Projeto de Lei nº 87/2017, de autoria do Executivo Munici-
pal, que altera dispositivos da Lei 1.763, de 23 de abril de 2008, que 
institui as normas de Uso e Ocupação do Solo no Município de 
Nova Esperança, e dá outras providências.

7) Projeto de Lei nº 88/2017, de autoria do Executivo Munici-
pal, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 2461, de 15 de abril 
de 2015.

8) Projeto de Lei nº 89/2017, de autoria do Executivo Municipal, 
que dispõe sobre alterações da Lei Complementar nº 2.561/2017 
que institui a Planta Genérica de Valores para lançamento e co-
brança dos impostos imobiliários, disciplina fórmula de cálculo, 
estabelece parâmetros e classificação das edificações do Município 
de Nova Esperança e dá outras providências.

Pauta da 37ª Sessão 
Ordinária da 

Câmara Municipal 
de Nova Esperança
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Opinião do Blog
Parabéns caminhoneiros trans-

portadores de combustíveis!
O movimento em quase todo o 

país dos caminhoneiros transporta-
dores de combustíveis recentemente 
realizado mereceu o aplauso de todos 
os brasileiros porque graças a eles a 
Petrobras parou com uma palhaçada 
de reajustar preços, sempre alegando 
que estava  seguindo o reajuste dos 
produtos de acordo com o mercado 
internacional.  Na realidade, o que es-
tava acontecendo e vem acontecendo 
no Brasil, é que nossos políticos de-
cididamente não estão nem aí com a 
população, preferindo negociar com 
o governo federal as diversas refor-
mas. Nem os senadores e nem os de-
putados do Brasil e da região levan-
taram qualquer bandeira contra esse 
Estado de coisa que assola o país. Só 
foi os caminhoneiros suspenderem o 
transporte de combustíveis alegan-
do excesso de tarifas, a Petrobras já 
anunciou que vai segurar os diversos 
aumentos de preços que já estavam 
programados. Chamou a atenção a 
pouca divulgação que a imprensa  de 
nosso país deu para o caso pois mi-
lhares de caminhões ficaram para-
dos, não entrando e nem saindo das 
refinarias, dando uma demonstração 
de cidadania, de amor ao país,  coisa 
que o político brasileiro já perdeu há 
muito tempo. Somente no mês de no-
vembro, a gasolina, diesel, álcool e gás 
de cozinha tiveram vários aumentos.

Medicina nas fronteiras for-
mando médicos por atacado!

Diversos amigos e leitores deste 
blog tem nos enviado diversos as-
suntos para abordarmos e que são 
interessantes para a comunidade. 
Outro dia, recebemos um whatsapp 
sobre a medicina em  Pedro Juan 
Caballeros,Paraguay, cidade fron-
teiriça com Ponta Porã, Brasil, cujas 
duas cidades estão separadas apenas 
por uma rua, ou seja,  uma divisa 
seca. Alguns dados interessantes: 
Ponta Porã,MS,  tem cerca de 100.000 
habitantes, situada a  120 Kms de 
Dourados,MS. Possui duas Universi-
dades (Estadual e Federal), mas não 
tem faculdade de Medicina, diferente 
de Campo Mourão com 90 mil ha-
bitantes e possui duas faculdades de 
medicina. São coisas da política bra-

sileira. Ao chegar a Ponta Porã, você 
será recebido com duas cuias: uma 
para o chimarrão e a outra para o te-
rerê. Agricultura (soja, milho, arroz, 
etc.) e pecuária constituem a força da 
economia daquela cidade. Há alguns 
anos, Ponta Porã vem tendo um cres-
cimento muito grande principalmente 
no setor da construção civil pelo au-
mento populacional de estudantes, 
enfermeiras, técnicos em enferma-
gem, dentistas, veterinários, biomédi-
cos, etc., todos em busca da formação  
médica na vizinha cidade de Pedro 
Juan Caballeros com uma população 
semelhante a de Ponta Porã ( 100.000 
mil habitantes e um grande cassino). 
A cidade paraguaia possui atualmente 
seis faculdades de medicina, com mais 
de mil vagas anuais,  sendo duas ou 
três com qualidade. Uma dessas facul-
dades está construindo um complexo 
para 5.000 estudantes de medicina já 
para o ano de 2020. Acredita-se que 
será o maior do mundo no setor. Mui-
tos desses estudantes preferem residir 
em Ponta Porã pelo fato de que ao se 
formarem, eles estão sendo requisita-
dos (sem o exame de reconhecimento 
do certificado médico) para traba-
lharem no programa Médico Sem 
Fronteira daqui do Brasil, recebendo 
hoje cerca de R$12 mil mensais.  Mas 
para trabalhar em outros setores, ha 
necessidade de fazer o exame de re-
conhecimento do certificado que é 
muito difícil. As faculdades cobram 
em média R$ 800,00 mensais. Outros 
dados. A gasolina lá em Pedro Juan 
está custando cerca de R$2,10 o litro, 
ao passo que em Ponta Porã custa em 
média  R$ 4,00. Outra fronteira que 
está formando médico é Ciudad del 
Este, Paraguai, fazendo divisa com 
Foz do Iguaçu. A faculdade de lá é 
praticamente de brasileiros ,mas mui-
tos preferem  residir em Foz. Veja sites 
sobre medicina na fronteira que você 
encontra muitas informações.

Coisas do Cotidiano
• Ao completar 65 anos, em 14 de 

Dezembro,  Nova Esperança mostra  
toda a sua pujança graças ao seu povo 
ordeiro e trabalhador. Centro de uma 
micro região, a cidade vai abrindo ca-
minhos e procurando o seu espaço no 
desenvolvimento do Paraná. Berço da 
civilização do Noroeste do Paraná, a 
cidade acolhe de braços abertos todos 

que  aqui chegam para ajudar a cons-
truir o seu futuro. Pela efusiva data, foi 
lançado pelos Correios um selo come-
morativo a Nova Esperança, Capital 
Nacional da Seda, que irá enriquecer  
a coleção dos filatelistas. Parabéns aos 
seu povo e as autoridades;

• Parabéns também para os dire-
tores do Jornal Noroeste, funcionários 
e colaboradores pela edição do quarto 
número da Revista Noroeste, presti-
giando em sua edição a Sericicultura, 
força econômica do município. Mui-
tos assuntos interessantes você vai 
encontrar em usas páginas, entre eles, 
sobre  o Coral Municipal: marco da 
nossa cultura;

• O ex deputado federal Tiririca 
abandonou a política depois de um 
discurso emocionante de dez minutos 
na Câmara Federal na quarta feira, 
dia 06 de dezembro de 2017. Tiririca 
lamentou o fato de  que suas ideias fo-
ram para o ralo pois na Câmara o que 
se pensa é só em obter vantagens, me-
nos no povo. Tiririca fez acusações va-
gas e deveria dizer ao povo brasileiro 
realmente o que acontece lá dentro e 
quem são os ladrões.  A sensação que 
nos dá em suas palavras é que Tiririca 
ficou com medo de falar;

• Familiares das vítimas do aci-
dente da TAM em Congonhas, São 
Paulo, depois de dez anos serão cha-
madas para uma indenização;

• Verão, a estação mais quente do 
ano  se aproxima, terá na moda estam-
pas vibrantes e até grafismo na moda 
praia (beachwear );

• A Marinha do Brasil, que um 
dia não aceitava negros em suas filei-
ras, hoje, abriu as portas para que as 
mulheres possam chegar aos cargos de 
oficiais da corporação;

• Na minha opinião, que aprecio 
o futebol e tenho acompanhado os 
grandes clubes do mundo, acho que 
o atual Real Madri terá muitas dificul-
dades diante do Grêmio. Aliás, o Grê-
mio precisa impor seu melhor ritmo 
de jogo e assim terá grandes chances 
de derrotar os madrilenhos, que na 
minha visão, estão em decadência

Pingos e Respingos International 
News from Brazil

• Datafolha Survey – Lula leads 
presidential run and Bolsonario se-
cures second place. A new Datafolha 
survey shows that Lula (PT) – workers´ 
party strengthened his lead while con-
gressman Jair Bolsonaro (PSC – Social 
Christian Party) stands alone in second 
place in the Brazilian presidential run. 
Datafolha interviewed 2,765 Brazilians 
between November 29 and 30 in 192 
cities;

• In Rio, violence disrupts service at 
medical centers twice a day, in the cli-
nics of the Rocinha slum where around 
70 thousand people live in.

• Obitury – Socialite Carmem 

Mayrink Veiga dies in Rio de Janeiro 
at 88. Carmem was considered one of 
the most elegant women in the country 
back in the mid 1950s, while in a 1981 
edition of “Vanity Fair”, she appeared 
on a list of the most stylish women in 
the world;

• Nine in every ten Brazilians 
(88%) believe they are among the poo-
rest in the country;

• The Congressman Tiririca said 
last Wednesday (6th) that he is lea-
ving the politics, with shame and di-
sappointment ,because the Brazilian 
politicians don´t think of helping the 
people, but only of themselves;

• New Seven Wonders of the 
World: Christ the Redeemer (Brazil): a 
statue of Jesus, Chichén Itzá (Mexico): 
an ancient city, Machu picchu (Peru): 
ancient Incan city, The Great Wall of 
China: a man-made object visible from 
space, Petra (Jordan): ruins of the an-
cient city of Petra and The Colosseum 
(Italy): the first freestanding amphi-
theater.

• Words of the week: to disrupt/ to 
strengthen/ survey/ mid/ shame

• “Only I can change my life. No 
one can do it for me” – Carol Burnett 
(Born April 26,1933), American ac-
tress, comedian, singer, and writer.

Outra besteira  de Trump: reco-
nheceu Jerusalém como capital de 
Israel!

Apesar do Congresso Americano, 
há mais de 20 anos,  já ter autorizado 
os presidentes anteriores dos Estados 
Unidos a reconhecerem  Jerusalém 
como a capital de Israel, além de 
mudar  a Embaixada Americana de 
Tel-Aviv, o assunto é de uma com-
plexidade sem tamanha, pois envolve 
várias facções políticas e religiosas que 
vem lutando há séculos para o domí-
nio da região. Em função disso, ne-
nhum presidente anterior quis tomar 
partido do assunto. As declarações de 
Trump (que foi um compromisso de 
campanha ao receber muito dinheiro 
dos judeus) ao reconhecer Jerusalém 
como a capital de Israel, incitou os 
ânimos dos países árabes e provocou 

uma onda sem tamanha de protestos 
na Faixa de Gaza, Cisjordânia que já 
conta na luta armada em apenas  dois 
dias,  cerca de mil feridos. As decla-
rações de Trump foram duramente 
criticadas em todo o mundo, inclusi-
ve União Européia e Vaticano. Existe 
uma série de países, inclusive a ONU, 
tentando uma negociação de paz para 
a região.  Jerusalém, cidade com 850 
mil habitantes, tem 65% de judeus, 
32% de muçulmanos e 2% de católi-
cos. As principais religiões existente 
na cidade são a judaica, islâmica e 
cristã. Atualmente há um frágil nego-
ciação entre palestinos e judeus para 
dividirem Jerusalém em Ocidental 
que pertenceria aos judeus e oriental 
que pertenceria aos palestinos. Desde 
uma decisão da  ONU em 1947 que 
aprovou um plano de partilha para a 
Palestina, Jerusalém foi considerada 
uma cidade "separada  e sob controle 
Internacional." Com certeza Trump 
não sabia disso!

Síndrome de West
Descrita pelo médico inglês Wil-

liam James West em 1841 em seu 
próprio filho, é uma doença grave do 
Sistema Nervoso Central caracteriza-
da por epilepsia que se manifesta no 
primeiro ano de vida, mais comu-
mente do 3º ao 5º mês. Mais comum 
em meninos, a tríade da doença é: 
espasmos musculares, retardo men-
tal e degeneração neurológica. Os 
espasmos musculares, muitas vezes 
vem acompanhados com pequenos 
gritos, podendo acontecer até com a 
criança dormindo ou logo ao acordar, 
simulando  cólicas. Dado importante 
na doença é o Eletroencefalograma, 
que dá um padrão de hipsarritmia 
(desorganização marcante e constan-
te da atividade basal, ondas lentas, 
voltagem elevada, as vezes dá uma 
sensação de silêncio elétrico ). Cau-
sas podem ser pré-natal, perinatal ou 
pós natal. Interações anormais entre 
a córtex e as demais estruturas cere-
brais seriam a causa da doença que 
poderia ser ocasionada  por Trauma-
tismos anteriores, Anoxia ao nasci-

mento, Tocotraumatismo,  Hipoglice-
mia, Síndrome de  Angelman, AVC,  
Infecção como Toxoplasmose, Ru-
béola, Herpes, Sífilis, Citomegaloví-
rus, Tabagismo e Alcoolismo nas ges-
tantes, etc. ). A Síndrome de West tem 
três formas:  sintomática, idiopática e 
criptogenética. A sintomática é quan-
do se sabe a causa do bebê apresentar 
os sintomas. . A Idiopática é quando 
não se sabe a  causa e o bebê pode 
apresentar um desenvolvimento nor-
mal. A Criptogenética é causada por 
doenças ou anormalidades cerebrais 
de origem genética. . Sintomas - Es-
pasmos musculares extensores ou fle-
xores ( ou ambos ), crises convulsivas 
mioclônicas, retardo mental, autismo, 
alterações bucais, bruxismo, má oclu-
são dentária, respiração bucal, surdez, 
cegueira  e degeneração neurológica.  
As convulsões são inúmeras, poden-
do chegar a 100 no dia. Diagnóstico 
- Uma boa história clínica poderá 
ajudar no diagnóstico. Espasmos im-
portantes ou Convulsões aliados a 
idade da doença que se manifesta  no 
primeiro ano de vida, podendo pro-
longar até dois anos, com os picos das 
crises entre o 3º e o 5º mês de vida.   
Exames - Laboratoriais e de imagem 
podem ajudar no diagnóstico.. O 
EEC é um exame importante para o 
diagnóstico da doença pois oferece 
um padrão chamado de hipsarritmia. 
Tratamento - Quanto mais precoce 
o diagnóstico mais possibilidades se 
tem de conseguir bons resultados no 
tratamento.Existem bebês que se re-
cuperam.  Além de acompanhamen-
to multidisciplinar  (neuro, fisio, etc.)  
medicamentos como Vigabatrina, 
ACTH ( hormônio adrenocórticotró-
fico ), Ac. Valpróico em doses eleva-
das ( valproato de sódio), Piridoxina  
benzodiazepínicos, são alguns dos 
produtos indicados. Prognóstico - 
Vai depender da causa ou das causas 
da doença, podendo evoluir até para 
a forma adulta.. É uma doença grave, 
que com o passar dos anos, poderá 
trazer efeitos colaterais  das medica-
ções para o fígado, pâncreas e outros 
órgãos.

ENTRELINHAS
***E o presidente Temer está lutando desesperadamente para conseguir a Reforma da Previdência na Câmara 
Federal. As dificuldades são várias, entre elas,  é que os deputados estão preocupados com as próximas eleições 
e a Reforma tem muita coisa que não agrada a população, a começar pela aposentadoria do trabalhador rural, 
aposentadoria integral somente com 40 anos de contribuição,etc.  Apesar do presidente Temer insistir em dizer 
que a Reforma vai acabar com os privilégios de aposentadorias, isso não é verdade porque se a Reforma fosse 
tão boa como se apregoa, por que os oficiais militares, parlamentares e o Judiciário não querem participar da 
tal Reforma? A resposta é simples; é que na Reforma, a aposentadoria será no máximo  em torno de R$ 5 mil, 
com o tempo o 65 anos para os homens e 62 para as mulheres,  enquanto que agora, as classes acima referidas 
se aposentam com o salário integral ou seja, R$ 40, 50, 70, 80 mil reais mensais ou mais, mesmo que não 
tenham o tempo de  trabalho necessário para se aposentar.  O ideal seria que a Reforma fosse para todo o povo 
brasileiro, e não apenas para o povão.***"Tudo vale a pena quando a alma não é pequena" (Fernando Pessoa 
- filósofo, dramaturgo, ensaísta, crítico literário, comentarista  político, inventor, astrólogo, poeta e escritor do 
modernismo português 1888-1935).

Receita intensifica blitze 
contra inadimplência de IPVA
Até o momento foram consultados 13.968 veículos, dos quais 
1.040 apresentaram débitos no valor total de R$ 1,028 milhão

A Receita Estadual tem 
intensificado nas últi-
mas semanas o núme-

ro de ações conjuntas com os 
Batalhões de Polícia Militar na 
realização de blitze para con-
sultar a situação do Imposto 
sobre a Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA).

De acordo com a inspeto-
ra de fiscalização da Receita 
Estadual, Daniela Aparecida 
de Paula, esse tipo de trabalho 
tende a inibir os maus paga-
dores. “São ações de cidadania 
que favorecem os bons paga-
dores”, diz.

As ações acontecem simul-
taneamente em diversas cida-
des no Paraná. Foram feitas 
blitze em novembro e dezem-
bro em Curitiba, São José dos 
Pinhais, Ponta Grossa, Irati, 

A Receita Estadual tem inten-
sificado nas últimas semanas 
o número de ações conjuntas 
com os Batalhões de Polícia 
Militar na realização de blitze 
para consultar a situação do 
Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA). 

Prudentópolis, Guarapuava, 
Santo Antônio da Platina, Ja-
carezinho, Londrina, Loanda, 
Maringá, Sarandi, Umuarama, 
Campo Mourão, Guaíra, Cia-
norte, Cascavel, Pato Branco e 
Francisco Beltrão.

Até o momento foram con-
sultados 13.968 veículos, dos 
quais 1.040 apresentaram débi-

tos no valor total de R$ 1,028 
milhão. O índice de inadim-
plência constatado nas opera-
ções foi de 7,5%. No caso de 
pendência, uma guia é emitida 
na hora e entregue ao condu-
tor, para pagamento.

INADIMPLÊNCIA ME-
NOR  – A inadimplência do 

Divulgação

IPVA tem diminuído nos últi-
mos anos no Paraná. Em no-
vembro de 2016, o valor devido 
do imposto era de 12,1%. Em 
2017, caiu para 11,9%.  AENo-
tícias
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Ontem acabou o tempo 
de espera para muita 
gente, pois o mais novo 

capítulo da Saga Star Wars 
chegou aos cinemas e já che-
gou fazendo muito barulho. 
Ao que tudo indica, não é 
apenas a numerosa legião de 
fãs que se empolgou bastante 
com o filme, mas também os 
críticos, que de uma forma 
geral reagiram positivamente 
a Star Wars: Os Últimos Jedi. 
Hoje você fica sabendo de to-
dos os detalhes importantes a 
respeito desse filme aqui, na 
Coluna Sétima Arte.

Antes de tudo é preciso 
reconhecer que Star Wars: Os 
Últimos Jedi conseguiu criar 
uma onda de expectativa in-
crível em torno de sua estreia, 
algo incomum para o segun-
do filme de trilogias. Digo isso 
tendo por base a resposta do 
público e da crítica ao longa, 
pois ontem, dia de estreia no 

Brasil e véspera da estreia nos 
Estados Unidos, o site Rotten 
Tomatoes cravava a incrível 
marca de 96% de aprovação, 
mostrando que, de longe, ele é 
o mais cotado a ser um block-
buster nessa temporada.

Comparações são inevi-
táveis, mas se Star Wars: O 
Despertar da Força foi ampla-
mente comparado, em 2015, 
ao primeiro filme da saga, 
Star Wars: Uma Nova Espe-
rança, de 1977, o mesmo não 
se aplica ao filme que está em 
cartaz. Digo isso porque Star 
Wars: Os Últimos Jedi está 
longe de poder ser comparado 
a Star Wars: O Império Con-
tra-ataca, pelo contrário, traz 
reviravoltas que surpreendem 
e muito.

Outro aspecto positivo do 
novo filme é que ele não tem 
nada de lados muito bem de-
finidos, ou seja, o lado negro 
e o lado luminoso da força 

não apenas se entrelaçam, mas 
se confundem muitas vezes, 
trazendo uma complexidade 
ímpar para personagens que 
tendiam a ser considerados 
desprovidos de ambiguidades.  
Mantendo o caráter escuro e 
transformador do filme, Rian 
Johnson, diretor e roteirista 
do longa, consegue apresen-
tar um dos melhores filmes de 
toda a saga Star Wars. O ritmo 
imposto por Johnson é bem 
diferente daquele apresentado 
por J.J. Abrams em Star Wars: 
O Despertar da Força, mas é 
diferente para melhor, porque 
acelera a mudança de núcleos 
e de cenas, mas valoriza a pre-
sença de cada personagem 

nela envolvidos. 
Em seus aspectos técni-

cos o filme apresenta tudo 
àquilo que se pode esperar 
de um filme de Star Wars, ele 
é divertido quando deve ser e 
impõe medos e receios, prin-
cipalmente a respeito do tota-
litarismo eminente, na medida 
certa. O trabalho de fotografia 
é excepcional apresentando 
sempre tons escuros e a trilha 
sonora embala o sentimento 
de aventura espacial que o fil-
me inspira.

As cenas de ação, tão an-
siosamente esperadas pelos 
fãs, não decepcionam e são 
dignas de um autêntico Star 
Wars, com destaque especial 
para a sequência da batalha 
em Crait, um planeta que 
apresenta um tipo de solo di-
ferente, vermelho. Quando as 
naves voam sobre ele em alta 
velocidade elevam uma poeira 
vermelha que dá a impressão 
de que o planeta está sangran-
do. Algo belo, que flerta com o 
épico, com certeza essa é uma 
cena que você vai querer rever 
muitas vezes.

Importante também é fa-
lar sobre o roteiro, pois por 
mais que muita coisa aconte-
ça em Star Wars: Os Últimos 
Jedi, toda a história tem o foco 

voltado especificamente para 
o trio central, algo como uma 
tríade: Rey, Luke e Ren. Bem 
por isso, o filme tende a re-
velar os segredos envolvidos 
entre os três. Nesse aspecto, 
Johnson consegue apresentar 
de forma nova velhos perso-
nagens, ou dar profundidade 
a personagens novos. Diante 
disso, impossível não comen-
tar sobre a forma como Luke 
Skywalker é apresentado, pois 
ele é um herói, mas comple-
tamente fora dos moldes aos 
quais esperamos. Outro des-
taque também deve ser dado 
a Leia Organa - papel da atriz 
Carrie Fisher morta em de-
zembro do ano passado, logo 
após terminar as filmagens de 
Star Wars: Os Últimos Jedi -, 
pois mesmo não fazendo parte 
da tríade central, ela se apre-
senta como figura importante 
pois é o oposto de seu irmão 
Luke, diferente dele ela não é 
excêntrica, não é imponente, 
mas é alguém comum e que, 
mesmo assim, se prova tão 
importante quanto ele na luta 
contra a Primeira Ordem. 

Essa ressalva a respeito 
dos irmãos Skywalker figu-
ra como uma boa definição 
a esse filme, pois essa é uma 
trama de equilíbrio, onde 

forças, pessoas, tendências e 
ações buscam equilibrar-se 
mediante ao caos aparente e a 
paz desejada. 

Vamos à história! Após 
encontrar o mítico e reclu-
so Luke Skywalker (é muito 
bom ver Mark Hammil de 
volta a esse papel)  em uma 
ilha isolada, a jovem Rey 
(Daisy Ridley) busca en-
tender o balanço da Força a 
partir dos ensinamentos do 
mestre jedi. Paralelamente, a 
Primeira Ordem de Kylo Ren 
(Adam Driver) se reorganiza 
para enfrentar a Aliança Re-
belde com todas as suas for-
ças.

Por que ver esse filme? 
Porque esse é o oitavo filme 
de uma franquia de muito 
sucesso que vem inspirando 
e influenciando gerações ao 
redor do planeta. Além dis-
so, porque Star Wars: Os Úl-
timos Jedi não tem estrutura 
de uma simples continuação, 
seus acontecimentos são tão 
intensos e relevantes que dá 
ares de início de uma nova 
fase para a saga Star Wars, o 
que, com certeza, deixará os 
fãs enlouquecidos. Vá ao ci-
nema, aproveite o filme e que 
“a força esteja com você.” Boa 
sessão!

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

Cuidados com 
animais domésticos

O final de ano geralmente 
é marcado por festas, come-
morações e uma expectativa 
de melhoria para os dias que 
estão por vir. Apesar de ser 
uma época de planejamento e 
estabelecimento de metas, ela 
também costuma representar 
o ápice de um problema que 
tem se agravado constante-
mente no país que é o abando-
no de animais domésticos.

De acordo com dados da 
ONG Arca Brasil, o número de animais domésticos aban-
donados cresce em até 70% no final do ano em relação aos 
meses anteriores. A Associação Brasileira da Indústria de 
Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) estima que 
30% dos 100 milhões de animais domésticos no país estão 
nas ruas.

É difícil compreender os motivos que levam uma pessoa 
a abandonar os animais que optaram adquirir e que assumi-
ram, por escolha própria, os cuidados. O ato em si mostra 
que muitos não estabelecem um vínculo emocional, levados 
a ter um animal doméstico apenas por modismo ou impul-
so.

Seja por não ter com quem deixar os animais durante 
viagens, dificuldades em ajustar a vida com as necessidades 
dos pets, falta de planejamento ou desconhecimento a res-
peito de gastos, o fato é que tem se tornado normal observar 
animais largados a própria sorte. Isso traz consequências so-
ciais pesadas para os municípios e saúde pública.

O crescente número de animais nas ruas e sem os cui-
dados apropriados contribui para transmissão de doenças, 
proliferação descontrolada e lixo espalhado na cidade. Isso 
sobrecarrega o trabalho de entidades de proteção aos ani-
mais e amplia os gastos dos órgãos públicos com saúde, lim-
peza e campanhas informativas.

Programas de castração, incentivo a adoção de animais e, 
especialmente, participação ativa no trabalho de conscienti-
zação são fundamentais para mudar essa realidade e evitar 
que as estatísticas continuem crescendo. Além da questão 
do abandono, o final de ano traz outros desafios em relação 
aos pets, que precisam de cuidados especiais devido ao ca-
lor, umidade, alimentos, mudança de ambiente ou barulho.

Especialistas destacam a importância de passear e esti-
mular atividades com os animais para que gastem energia, 
bem como ressaltam que é preciso que bebam muita água 
para estarem hidratados e que não se alimentem com comi-
das que não estão acostumados. Na virada de ano, devido 
aos fogos de artifício, é indicado que o pet fique em um es-
paço que está habituado, isolado dos barulhos e ruídos que 
podem assustá-lo ou deixá-lo mais agressivo.

Precisamos espalhar cada vez mais a ideia que ter um 
animal doméstico não pode ser encarado como algo tem-
porário, mas um compromisso que exige atenção, cuidados 
diários e, acima de tudo, responsabilidade. Dessa forma, 
gradualmente, poderemos fomentar o necessário respeito e 
atenção aos animais, que resultará em diversos benefícios 
sociais e econômicos em nossa sociedade.

HORIZONTAIS
1- "I Festival de (?) de Nova 
Esperança", ocorrido em no-
vembro de 2017, aberto com a 
exposição “Café com Leite” em 
homenagem ao mês da Cons-
ciência Negra. 
2- (?) Trevisan, atual presidente 
da Câmara Municipal. 
6- José (?) de Barros e sua espo-
sa, cuja chegada em NE no ano 
de 1946, montaram uma hospe-
daria destinada ao atendimento 
de tropeiros e boiadeiros
8- Osvaldo (?), colunista social 
do Jornal Noroeste. 
9- Prof. João (?), introdutor da 
modalidade esportiva "Hande-
bol "em Nova Esperança no ano 
de 1968. 
10- José (?) da Silveira, prefeito 
de NE no período de 1952 até 
1954. 
14- Fonte de renda predomi-
nante no município, para as pe-
quenas e médias famílias. 
17- "(?) de Educação a Distân-

cia", inaugurado em 2017 no 
Município de Nova esperança 
pelo Centro Universitário Uni-
cesumar.
19- (?) Maram, nova-esperan-
cense, eleita em 2017 "Miss Pa-
raná Plus Size Internet". 
21- (?) Osako, ex-presidente do 
Indecapa Futebol Clube, o últi-
mo time de futebol profissional 
de Nova Esperança. 
23- "(?) & Respingos", coluna 
do Jornal Noroeste assinada 
pelo Dr. Juarez de Oliveira. 
24- “De (?) ao Surreal”, festival 
de dança ocorrido em novem-
bro de 2017 no ginásio do Co-
légio Coração de Jesus, idea-
lizado pelo Ballet Franciléia 
Cristina. 
25- Casa da Cultura (?) dos 
Santos Leite, localizada na rua 
Prof. Laerte Munhoz. 
27- Capitão (?) Kamakawa, co-
mandante da Polícia Militar de 
Nova Esperança em 2011. 
28- Jornal (?), parceiro do Fut-

sal Feminino de Nova Esperan-
ça em 2013. 

VERTICAIS
1- (?) Fernandes França, presi-
dente do CERNE em 2011. 
3- Atleta nova-esperancense, 
1º lugar em sua categoria na 8ª 
Meia Maratona de Montevidéu 
na prova de 10 km. 
4- (?) Cezário, atleta nova-es-
perancense que conquistou em 
2016 o bicampeonato brasilei-
ro dos 800 metros rasos. 
5- Escola Municipal 'Comeci-
nho de (?)", cuja saudosa dire-
tora Regina Tereza Rodrigues 
da Costa Lopes, foi honrada 
com nome de rua no Jardim 
Imperial. 
7- Futebolista nova-esperan-
cense, campeão da Copa Liber-
tadores em 2017. 
9- (?) Olivatti, atual prefeito de 
Nova Esperança. 
11- Distrito criado pela lei mu-
nicipal n.º 266, de 10-06-1960, 

anexado ao Município de NE. 
12- Pedro (?) Sampaio, prefeito 
de Nova Esperança no período 
de 1965 a 1968. 
13- (?) Luiz da Costa, diretor 
do Grupo Escolar Estadual 
Eduardo Carlos Pereira em 
1970. 
15- Apelido da localidade, em-
brião de Nova Esperança. 
16- "(?) de púrpura", figura in-
serida no cantão esquerdo su-
perior do Brasão de Armas de 
Nova Esperança. 
18- "Magnum (?) per volunta-
tem", frase latina inserida no 
Brasão de Armas de Nova Es-
perança. 
20- (?) Pasquini, Unidade Bási-
ca de Saúde, localizada na Vila 
Garça. 22- Dr. (?) Ferreira Ne-
ves Junior, Delegado de Polícia 
Civil de NE em 2011. 
26- "(?) Regional ", com sede 
em NE, que abrange os muni-
cípios de Atalaia, Floraí, Presi-
dente Castelo Branco e Uniflor.

SOLUÇÃO
HORIZONTAIS: 1- Artes; 2- Dirceu; 6- Xavier; 8- Vidual; 9- Marin; 10- Teixeira; 14- Sericicultura; 17- Polo; 19- Érika; 21- Jorge; 23- Pingos; 24- 
Cabral; 25- Lourdina; 27- Marcos; 28- Noroeste.

VERTICAIS: 1- Alex; 3- Emília; 4- Cleiton; 5- Vida; 7- Edilson; 9- Moacir; 11- Ivaitinga; 12- Arthur; 13- Moisés; 15- Capelinha; 16- Leão; 18- 
Populi; 20- Adelino; 22- Osmir; 26- Foro.
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Na manhã desta quin-
ta-feira (14), o pre-
feito Fausto Herra-

don participou no jornal da 
manhã na Floraí FM dirigido 
pelo radialista e diretor José 
Carlos Ratti, onde na oportu-
nidade o chefe do executivo 
falou à gestão do município:

1- Dia 15 de dezembro 
teremos a presença da go-
vernadora em exercício Cida 
Borghetti, que está partici-
pando da reunião itinerante 
da AMUSEP, associação que 
une 30 municípios da região, 
a qual tem como presidente o 
prefeito Fausto Herradon. O 
evento acontecerá na Camará 
Municipal às 16h e terá a pre-
sença da grande maioria dos 
prefeitos da região e lideran-
ças políticas do estado.

2- Inauguração do centro 
esportivo Gean Peres Carri-
lho Granzoti, uma obra gran-
diosa direcionada aos aman-

tes do esporte e com certeza 
será de boa receptividade aos 
floraienses. Obra realizada 
com recursos federais e con-
trapartida do município. Para 
abrilhantar a noite, teremos a 
presença da equipe MASTER 
DO PALMEIRAS, que jogará 
com MASTER DE FLORAÍ 
ou que já passaram por aqui.

3- O município está rea-
lizando diversas obras: con-
clusão da nova escola Mu-
nicipal, em andamento, a 
execução do parque ecoló-
gico, concluindo a reforma 
da casa da cultura Professor 
Pedro Ananias, concluindo 
a reforma do salão comuni-
tário Silvio Perfecto Fagan, 
concluindo a reforma e rees-
truturação interna do Paço 
Municipal Osvaldo da Silva, 
recapeando ruas e avenidas, 
conseguiu junto ao estado 
o recape da avenida Fagion 
em continuidade ao recape 

Prefeito Fausto Herradon concede 
entrevista à Rádio Floraí FM

da rodovia Urbano Pedroni, 
conclui e estará entregando o 
Centro esportivo Gean Peres 
Carrilho Granzoti, iniciará 
em breve a modernização da 
entrada da cidade com aber-
tura de avenida marginal.

4- A geração de emprego 
e rendas está sendo realida-
de, o departamento de indus-
tria e comercio foi a luta e a 
busca do empresário que tem 
interesse em investir em em-
pregos em Floraí, pois temos 
mão de obra especializada 
no ramo de costura e con-
fecções, e isso já está sendo 
realidade com a instalação de 
polo industrial da Dimatex, 
e também já outra pequena 
empresa que está chegando a 
Floraí.

5- A administração mu-
nicipal tem mostrado com-
promisso também na gestão 
financeira, mantendo a folha 
de pagamento em dia, pagan-

do todo ultimo dia de cada 
mês, e informou o pagamen-
to da 2ª parcela do 13º salá-
rio neste dia 15 de dezembro, 
mostrando assim estabili-
dade financeira. Informou 
ainda aos funcionários o au-
mento em 50% no cartão ali-
mentação a partir de janeiro 
de 2018.

6- Convidou a todos para 
esses momentos festivos, in-
clusive com a chegada do 
papai Noel no dia 16 de de-
zembro as 09h na praça João 
Marques, que é uma parceria 
com a Associação comercial 
de Florai, e na oportunidade 
estará fazendo a tradicional 
entrega de presentes às crian-
ças de nossa comunidade.

Finalizou deixando os vo-
tos de feliz natal e prospero 
ano novo a todos os cidadãos 
de Floraí e Nova Bilac.

ASCOM FLORAÍ

Família de jogador do Grêmio 
confiante para a partida final deste 

sábado diante do Real Madrid

HAJA CORAÇÃO

O lateral direito Edilson, cujos familiares são de Nova Esperança, poderá, neste 
sábado (16), tornar-se Campeão Mundial Interclubes.  Orgulho para a cidade, o 

atleta será homenageado na Capital da Seda logo após seu retorno ao País.

Jogando um futebol 
aguerrido, o time do 
Grêmio de Porto Ale-

gre enfrentará neste sábado 
(16) às 15h (de Brasília) em 
Abu Dhabi, o Real Madri, 
equipe recheada de estre-
las, dentre estas o melhor 
jogador do mundo, Cris-
tiano Ronaldo. E caberá ao 
nova esperancense Edilson 
frear os arranques e joga-
das do jogador português.   
Diferentemente do que se 
esperava, o Real Madrid so-
freu para vencer o Al Jazira, 
time que teve como desta-
que da partida outro brasi-
leiro: Romarinho. Foi dele, 
ex-jogador do Corinthians, 
o gol que abriu o placar em 
que o Real viraria para 2x1. 

Uma torcida especial vai 
acompanhar a partida. Mãe, 
irmãos, tios, primos, enfim, 
os familiares de Edilson vi-
vem o clima de expectativa 
acerca do duelo entre sul-
-americanos e europeus. O 
auxiliar técnico de Renato 
Gaúcho, Alexandre Men-
des, esteve no Zayed Sports 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

City, em Abu Dhabi, no jogo 
entre Real Madri e Al Jazira. 
Ele elogiou a grande força 
ofensiva do time coman-
dado por Zinedine Zidane, 
porém destacou que os gre-
mistas tem sim condições de 
enfrentar de igual pra igual 
os madrilenhos. 

“Com uma forte pressão, 
explorando os contra ata-
ques velozes, temos chances 
de surpreender”, frisou. 

D. Maria Mendes, mãe de 
Edilson, relembra o come-
ço da carreira do jogador: 
“ele saiu de casa muito novo, 
movido pela garra e o sonho 
em se tornar jogador de fu-
tebol. Desde menino vivia 
correndo atrás de bola. Ele é 
um lutador e cheio de garra. 
Não é a toa que está vestindo 
a camisa do Grêmio. Ele é 
dono deste mérito que hoje 
está colhendo”, explicou D. 
Maria. 

Os espanhóis buscam o 
terceiro título da competi-
ção (2014 e 2016) e o sexto 
mundial, contando as con-
quistas do Mundial Inter-
clubes (1960, 1998 e 2002). 
Campeão no antigo formato 
da disputa, em 1983, o time 
gaúcho busca o bi mundial. 

Fotos: Alex Fernandes França

“Ele sempre falava que um dia eu o veria na televisão. Esse dia chegou e não é de agora. Estamos felizes, pois ele é um menino 
lutador e cheio de vontade. Este ano de 2017 que se finda foi de bênçãos na carreira dele. Que 2018 seja melhor ainda, tanto para 
ele quanto para todos nós, familiares e amigos. A conquista do Mundial coroaria de êxito mais este momento”, disse D. Maria 
Mendes, mãe do lateral do Grêmio

“Conversei esta madrugada com o Edilson. O time está muito 
focado e ele, otimista. Não é porque do outro lado está o Real 
Madrid de Cristiano Ronaldo, Marcelo, Bale. Por outro lado o 
Grêmio tem Geromel, Edilson, Luan. Vai ser um bom jogo e a 
vitória do Grêmio será por 2x1”, salientou o  irmão do Edilson, 
Éder Mendes

“Estamos otimistas e arrisco dizer que o placar será de 2x1 
para o Grêmio. Além do time campeão, creio em um gol do Edil-
son. Nestas horas não existe favoritismo. Somos todos Grê-
mio”, disse Edmilson Mendes – irmão do lateral gremista

O nova esperancense 
Edilson é um dos 

destaques do Grêmio 
para a partida deste 

sábado contra o 
Real Madrid. Raça e 
técnica a serviço do 

tricolor gaúcho
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RECICLANDO
ATITUDES

SEPARE SEU LIXO!

Presidente

Castelo�Branco
PR E F E I T U R A�� M U N I C I P A L

Papéis: Vidros: Metais:  Plásticos: 
O que 
separar

em casa?

Use em casa um recipiente apenas para o Lixo Reciclável,
pode ser uma caixa de papelão ou sacos plásticos. 

 www.presidentecastelobranco.pr.gov.br

D
S

T Q S
S

As coletas serão feitas

todas as quartas-feiras

ATENÇÃO!

Q
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PARABÉNS AOS NOSSOS
ELETRICISTAS NOTA 10:

Fernando Rodrigues Junior
Moacyr dos Santos

Everson Victor Ricklie
Pedro Raimundo de Souza

Uma história repleta de muito trabalho e de muitas conquistas. 
Cinco vezes eleita a melhor da América Latina, a Copel tem 

batido recordes de investimentos e qualidade. Resultados que 
não seriam possíveis sem o talento e a dedicação dos nossos 

colaboradores e, claro, a confiança dos paranaenses.

COPEL. 63 ANOS 
DE PURA ENERGIA.

Município recebe investimentos 
do Governo do Estado

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A prefeita de Presiden-
te Castelo Branco, 
Gisele Faccin este-

ve na segunda-feira, 11 de 
dezembro em Curitiba no 
Palácio Iguaçu para assina-
tura de convênios junto ao 
governo do Estado.

Durante a solenidade, a 

governadora em exercício, 
Cida Borghetti assinou mais 
de 600 convênios para repas-
se de recursos a 268 municí-
pios de todas as regiões do 
Paraná. O montante soma 
R$ 207 milhões e será apli-
cado em obras de infraes-
trutura urbana, compra de 
equipamentos rodoviários e 
agrícolas, conjuntos de ma-
terial esportivo e academias 
ao ar livre.

“Tem sido uma boa prá-

tica do Governo do Estado 
firmar convênios com as pre-
feituras para que elas possam 
investir em diversas aéreas 
importantes para a popula-
ção”, disse Cida, na solenida-
de, com a presença de todos 
os prefeitos. “Esses recursos, 
com certeza, vão ajudar os 
municípios a andar de forma 
diferenciada.”

A prefeita Gisele agra-
deceu o governo do Estado 
pela presença constante no 

município através de obras 
e convênios e destacou ainda 
o apoio dos deputados Evan-
dro Junior e Tiago Amaral 
na viabilização dos recursos.

Presidente Castelo Bran-
co recebeu recursos para o 
recapeamento asfáltico da 
Avenida Julio Faccin, prin-
cipal via pública do muni-
cípio que dá acesso em sua 
extensão a BR 376 e a PR 498 
(Rodovia Urbano Pedroni). 
O outro recurso será para 

aquisição de um veículo para 
a secretaria de agricultura.

“Em breve estaremos 
realizando as obras de reca-
pe. Nossos agradecimentos 
ao deputado Tiago Amaral, 
governo do Estado e verea-
dores de nossa base, esten-
do ainda o agradecimento 
ao deputado Evandro Junior 
pelo veículo destinado a 
agricultura. Que Deus con-
tinue abençoando o nosso 
trabalho”, disse.

A prefeita também des-
tacou que está trabalhando 
para a conquista de um ôni-
bus para os alunos da APAE, 
“estamos lutando por um 
ônibus para nossos alunos 
da Apae e com o auxílio de 
pessoas comprometidas com 
nosso município e ajuda de 
Deus com certeza consegui-
remos, assim como conse-
guimos o ônibus para saúde 
e mais dois novos para edu-
cação”, finalizou Gisele.

Prefeita Gisele Faccin, acompanhada do vereador Reizão junto ao deputado estadual Tiago Ama-
ral durante a viabilização de recursos para o recape da Avenida Julio Faccin

Com o deputado Evandro Junior, o município conquistou um veículo para a secretaria de agri-
cultura
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VEREADORES SÃO 
REPRESENTANTES DO POVO

Esse foi um ano muito 
produtivo em ques-
tão da criação de leis 

municipais, comparado aos 
anos anteriores. Os atuais 
vereadores, saliente-se, al-
guns deles, legislaram muito 
mais nesse ano do que a ges-
tão anterior o fez nos quatro 
anos de mandato.

O ONESP vem acompa-
nhando a maioria das ses-
sões da Câmara Municipal 
de Nova Esperança, ainda 
que on line e também vem 
fazendo uma compilação 
das leis aprovadas e preten-
demos, nos próximos meses, 
apresentar à população da-
dos a respeito desse trabalho.

Entendemos que esse 
acompanhamento é impor-
tante, pois as leis devem ser 
aprovadas visando o interes-
se da coletividade e não ape-
nas de determinados grupos 
de pessoas e a participação 
popular impele nossos edis a 
agir dessa forma.

Sabemos a pressão que os 
vereadores sofrem de diver-
sas formas, muitas vezes para 
garantir privilégios a deter-
minados grupos e o desgas-
te político pode ser grande 
quando não cedem a esses 
interesses. Mas os observa-
dores, que visam sempre o 
bem comum, devem lembrar 
aos nobres edis que, quando 
eleitos, representam todos 
os munícipes e sua respon-
sabilidade é legislar e atuar 
politicamente em benefício 

de todos, não importando 
quem lhes conferiu os votos. 

Mais o acompanhamento 
da produção legislativa não é 
suficiente, pois, se as leis não 
são observadas e colocadas 
em prática, acabarão sendo 
letra morta. Portanto, é im-
portante que a população 
busque ter conhecimento 
sobre as leis promulgadas e 
exija o seu cumprimento.

Os observadores do 
ONESP, embora tenham boa 
vontade, são em pequeno 
número e por isso não há 
condições de acompanhar 
todas as licitações, a entrega 
de produtos, todas as sessões 
da Câmara, fiscalizar o cum-
primento das leis, a boa con-
fecção e execução dos con-
tratos, etc. É necessário que 
a população faça esse acom-

panhamento e entenda a sua 
responsabilidade enquanto 
cidadãos.

Porém, além de legislar, 
os vereadores também tem 
a função de fiscalizar o Po-
der Executivo e exigir que o 
mesmo cumpra as leis e essa 
atuação deve ser compro-
metida somente com o seu 
nobre encargo, sem trocas 
de favores ou comprometi-
mentos, independentemente 
se é considerado situação ou 
oposição, pois foram eleitos 
não para representar seu 
grupo político mas sim a 
população. E nós, enquanto 
cidadãos e contribuintes, de-
vemos exigir esse comporta-
mento dos nossos represen-
tantes.

Além de fiscalizar o Po-
der Executivo, os vereado-

res também devem cuidar 
da sua própria casa, ou seja, 
da Câmara Municipal e exi-
gir dos seus funcionários 
que sejam produtivos, leais 
e comprometidos com o seu 
ofício.

Ter conhecimento sobre 
as competências daqueles 
que elegemos nos possibilita 
exigir, de forma conscien-
te, que atuem corretamen-
te, pois o desconhecimento, 
muitas vezes, nos leva a co-
meter injustiças ou permitir 
injustiças.

É grande a importância e 
o valor dos nossos vereado-
res, pois são os representan-
tes mais próximos do povo. 
Por isso, merecem respeito 
e também atenção, para que 
nunca se esqueçam a quem 
representam.

Rede Plaza discute projeto de 
expansão com o governador Beto Richa 

Justa homenagem aos 65 
anos de Nova Esperança

INVESTIMENTO 

Na manhã de segunda-
-feira, 4, um encontro 
entre representantes 

do município de Campina 
Grande do Sul, (região metro-
politana de Curitiba), da rede 
Plaza e do governador, Beto 
Richa, foi mais um avanço no 
grande projeto de investimento 
que o hotel deve fazer no mu-
nicípio no setor do turismo. 

O proprietário da rede Pla-
za, Carlos Henrique Schimidt 
esteve ao lado do CEO diretor 
geral, Roberto Rotter; do ge-

rente geral da unidade de Cam-
pina Grande do Sul, Rafael 
Zuchini; do prefeito, Bihl Za-
netti; do secretário de Desen-
volvimento Econômico, Fre-
derico Bernardi; da secretária 
de Cultura, Nelise Dalprá; do 
presidente da Câmara, Sergio 
Cavagni e do diretor do Jornal 
União, Elízio Siqueira, apresen-
tando ao governador o projeto 
que prevê melhorias em tecno-
logia, infraestrutura, capacita-
ção e consultoria de gestão do 
Plaza Ecoresort Capivari. 

Dia especial, 14 de de-
zembro, aniversário 
da nossa querida Nova 

Esperança. São 65 anos tecen-
do uma linda história. Em ho-
menagem e comemoração, o 
aniversário da cidade vai ficar 
marcado com mais uma edição 
da Noroeste Revista, abordan-
do diversos conteúdos desde 
a antiga Capelinha até os dias 
atuais.

Em parceria, a Prefeitura 
Municipal e os Correios reali-
zaram na tarde de ontem (14), 
um cerimonial de lançamento 
do Selo Comemorativo aos 65 
anos de Nova Esperança. De 
hoje até 31 de dezembro, os 
Correios vão utilizar nas pos-
tagens o selo e carimbo que 
presta uma singela homena-
gem a nossa cidade, intitulada 
“Capital da Seda”. O selo come-
morativo evidencia esse mar-
co trazendo em seu design a 
representação da sericicultura: 
a borboleta representa o início 
do ciclo do bicho-da-seda. O 

Representantes do Poder Executivo, Legislativo e da iniciativa 
privada estiveram juntos na manhã de segunda-feira, 4, para 
discutir sobre o futuro do projeto de empreendimento da Rede 
Plaza na região

Atual área do Plaza Ecoresort Capivari e o projeto da nova estrutura

De acordo com Carlos Schi-
midt, o investimento de mais 
de R$ 80 milhões irá construir 
144 apartamentos e reformular 
todas as demais áreas de lazer e 
restaurantes. Os novos aparta-
mentos terão de 40 até 190 me-
tros quadrados, para acomodar 
desde três pessoas até oito ou 
nove, nos maiores. Além disso, 
o número de colaboradores, 
que hoje é quase 100 irá aumen-
tar para 130.  

O prefeito Bihl, idealizador 
da reunião, ressaltou que o Pla-
za já é o maior produto turístico 
do município e que esse inves-

timento só vai firmar a parceria 
que apenas cresceu desde que 
a rede comprou o imóvel do 
hotel. “Com esse novo investi-
mento, Campina Grande do Sul 
vai sair ganhando com a atração 
de turistas, além da geração de 
emprego e, consequentemente, 
renda. Sendo assim, é mais que 
a minha obrigação como gestor 
intermediar essas tratativas com 
o estado para que toda essa bu-
rocracia seja agilizada e as obras 
iniciem o mais rápido possível”. 

Por outro lado, Richa se 
comprometeu a acompanhar 
pessoalmente todo o trâmite 

Elizio Siqueira

de licenças e documentação 
necessária para a liberação das 
obras junto aos órgãos respon-
sáveis. Segundo ele, o empreen-
dimento é a indústria que mais 
se adequa a região, sem chami-
nés, principalmente por estar 
em uma área de preservação 
ambiental. 

O HOTEL
O Plaza Ecoresort Capivari 

está localizado na Serra do Mar, 

às margens da BR-116 e de uma 
grande represa no, município 
de Campina Grande do Sul. 
Possui estrutura completa com 
acomodação de primeira linha 
e diversas opções de lazer com 
piscinas, saunas, quadras para 
esporte, parquinho infantil, la-
gos para pescaria e muito mais.

A Rede Plaza assumiu o 
empreendimento – que estava 
arrendado para a rede Mabu - 
em maio de 2016. 

galho, o cultivo das amoreiras. 
O casulo, a intitulação de maior 
produtor de casulos verdes do 
país. Os fios de seda e a aqua-
rela representam o processo de 
fiação e tingimento dos tecidos.

O Superintendente Estadual 
de Operações, Paulo Cezer Kre-
mer dos Santos esteve presente 
para o momento de obliteração 
que consiste em uma autorida-
de selar e carimbar um cartão, 

que depois será conservado no 
Museu dos Correios.

Nós, nova-esperancenses 
temos motivos de sobra para 
nos orgulhar da nossa cidade. 
Somos nacionalmente conheci-
dos, isso porque somos a cidade 
com a maior produção de seda 
do Brasil, temos a melhor qua-
lidade de fio de seda do mundo 
e a melhor em gestão do lixo do 
país. Somos todos nós, quem 

fazemos esse lugar melhor.
Parabéns Nova Esperança 

pelos seus 65 anos tecendo his-
tória. ASCOM PMNE
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- AUXILIAR DE FATURAMENTO
- BORRACHEIRO

- COBRADOR EXT ERNO
- ELET RICISTA DE CAMINHÃO

- ELET RICISTA DE 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

- FARMACÊUT ICO
- INSTALADOR DE 

EQUIPAMENTOS DE INT ERNET
- MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

- MECÂNICO DE CAMINHÃO
- OPERADOR DE MÁQUINA 

DOBRADEIRA

Nossa cantata de Natal 
deste ano teve como 
tema: Um Sonho 

de Natal!  Que apresentou 
a história de natal, com tea-
tro, música e dança. Todos 
os momentos e performance 
da cantata foram construídas  
coletivamente com os alunos 
durante as aulas de Música, 
respeitando a potencialidade, 
desenvoltura e criatividade 
de cada aluno, em relação a 
essas três áreas da arte. Um 
dos momentos que chama-
ram atenção na cantata foi 

o refrão da música A Paz do 
Roupa Nova, que foi cantada 
em libras, no qual buscamos 
valorizar a inclusão dentro do 
ambiente escolar, conversa-
mos com os alunos a home-
nagem de inclusão aos surdos 
foi a escolhida para realizar 
em um momento da cantata. 

E o outro momento da 
cantata que buscamos trazer 
a valorização da cultura local 
foi a entrada da folia de reis, 
na qual apresentamos a entra-
da da sagrada família e a visita 
dos três reis magos. Buscamos  

Alice no País das Ma-
ravilhas é uma obra 
infantil classificada 

entre as mais célebres do gê-
nero literário “nonsense”.

Conta a história de uma 
menina chamada Alice, que 
cai numa toca de coelho, o 
qual a transporta para um 
lugar fantástico povoado por 
criaturas peculiares e antro-
pomórficas, revelando uma 
lógica do absurdo, caracte-
rística dos sonhos.

 “É uma obra de difícil in-
terpretação e que mexe com 
o emocional das pessoas, por 
conter,  cada personagem, 
características próprias, as 
quais, às vezes, não reconhe-
cemos em nós mesmos”, ex-
plicou a professora Nara Ca-
rolina, diretora da peça. 

Esta história amalucada 
mostra como é incrível so-
nhar e viver em um mundo 
irreal. Mas ressalta que tam-

Um Sonho de Natal!

Espetáculo “Alice no País das 
Maravilhas” será apresentado neste 
fim de semana em Nova Esperança

CANTATA NATALINA

CULTURA

aqui valorizar uma cultura 
tipicamente brasileira que 
anuncia, a vinda do menino 
Jesus, e     o início de uma 
nova esperança para a huma-
nidade. A vinda da folia, sig-
nifica gratidão na atitude dos 
reis magos e a anunciação da 
vinda do menino Jesus a to-

dos os povos.
Enfim, buscamos neste 

ano passar uma mensagem 
de partilha e união para este 
Natal, uma comemoração do 
nascimento do menino Jesus, 
e um momento de agradeci-
mento por tudo o que foi rea-
lizado neste ano de 2017.
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A Cia de Dança Nara Carolina apresentará, nos dias 16 e 
17 de dezembro, Alice no País das Maravilhas. O Espetáculo 

acontecerá no Auditório Espaço BS, a partir das 20h

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

bém nosso cotidiano pode, 
muitas vezes, ser louco e que 
o segredo do bem viver está 
em encontrar um sentido 
para a vida, mesmo quando 
ela joga insanidades em nos-
so caminho. Caso contrário, 
corremos o risco de ficarmos 
malucos, pois, em determina-
das ocasiões, sentimo-nos tão 
diminuídos que exageramos 
os nossos problemas. 

“A obra evidencia, ainda, 
momentos em que Alice ora 
se apequena exageradamen-
te, ora se agiganta, o que su-
gere algumas interpretações. 
Aqui, entendemos a peque-

nez como reflexo dos mo-
mentos em que nos sentimos 
tristes, deprimidos e acaba-
mos nos sentindo minúscu-
los frente ao tamanho que 
atribuímos às dificuldades. 
Por outro lado, agigantamo-
-nos quando nos sentimos 
grandes, autossuficientes, 
mais fortes que os problemas. 
Assim, é sempre uma questão 
de perspectiva e precisamos 
estar cientes disso e atentos 
para essa volatilidade/muta-
bilidade das nossas impres-
sões sobre os fatos”, explicou 
Nara. 

É o caso, por exemplo, 

de Alice a qual, após cair 
na toca do coelho, teve de 
sorver a bebida que a torna 
nanica para passar pela pe-
quena porta de entrada do 
País das Maravilhas. “Nós, 
às vezes, também precisa-
mos descer do pedestal e ser 
humildes para poder abrir a 
porta do mundo de nossos 
sonhos”, disse. 

No Espetáculo deste ano, 
cada um dos personagens 
certamente traz algo de inte-
ressante a ser meditado. Está 
constituído de falas curtas, 
porém de grandes signifi-
cados e interpretações, com 
lições para refletir acerca do 
duro e realístico dia a dia. 
“É um universo fantástico e 
como é fantástico ver a fan-
tasia se realizar. Venha con-
ferir”, convidou a professora 
Nara Carolina

Formação Profissional e Participações da Professora 
Nara Carolina em Cursos e eventos em 2017

É formada em Ballet, graduada em Educação 
Física e Pós-graduada em Educação pela Arte, am-
bas, pela Universidade Estadual de Maringá e Espe-
cialista em Dança, pela UNIFAMA

Em sua busca permanente pelo aperfeiçoamen-
to profissional, neste ano de 2017, a Professora Nara 
Carolina intensificou sua participação em cursos e 
eventos com respeitáveis nomes da dança nacional e 
internacional. Destacamos os seguintes: 

No mês de abril participou, em Maringá, de 
curso de aperfeiçoamento em Ballet Clássico com 
Cecília Kerche,  bailarina e embaixatriz da dança.

No mês de maio, viajou para Nova York com 
o diretor e coreógrafo Caio Nunes, profissional que 
coreografa comissões de frente nos carnavais do Rio 
de Janeiro; na Televisão, atua na TV Globo como 
coreógrafo em novelas, propagandas e como jurado 
no quadro Dança dos Famosos. 

Nessa viagem, a professora Nara Carolina fez 
aulas nas melhores escolas de dança de Nova York: 
Pearls Studios, Alvin American Dance, Steps on 
Broadway e Broadway Dance Center. Freqüentou, 
na Broadway, aulas de Ballet e Jazz, com as pro-
fessoras: Natálya Stravo, Kathryn Sullivan, Sue Sa-
muels, Deborah Wilson e  Caio Nunes. Aproveitou 
a oportunidade para apreciar grandes musicais da 

Broadway  e para visitar a Escola de Ballet de Mikail 
Baryshnikov, um dos maiores bailarinos da história.   

No mês de julho, esteve novamente presente no 
maior festival de Danças do mundo, o Festival de 
Dança de Joinville, trocando experiências com Ana 
Botafogo, primeira bailarina do Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro e, novamente, com Caio Nunes.

No mês de agosto, em Maringá, fez curso de 
Ballet Clássico para professores com o professor e 
bailarinho Denys Nevidommy – maître ucraniano, 
professor na escola do Bolshoi no Brasil; com a pre-
sença de Roseli El Guezz, precursora do Ballet, em 
Maringá. 

No mês de setembro, em São Paulo, fez curso 
de Jazz e de concepção coreográfica na West Side, 
no evento 8x Jazz, com os professores: Carlos Fon-
tinelle, Maximiler Junio, Allan Rezende e Caio Nu-
nes e assistiu o Espetáculo "Dançando na Chuva", 
com Cláudia Raia, Jarbas Homem de Melo e outros 
grandes artistas e bailarinos. 

Toda essa dedicação  e  todo esse esforço é feito 
com o objetivo de aumentar,  cada vez mais, o seu 
conhecimento na área da dança,  para  oferecer um 
trabalho com a melhor qualidade possível  e  o que 
há de melhor para as suas queridas bailarinas, des-
de  as da dança criativa  até as mais avançadas.

“A obra evidencia, ainda, momentos em que Alice ora se ape-
quena exageradamente, ora se agiganta, o que sugere algumas 
interpretações”

José Antônio Costa
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Social
Osvaldo Vidual

Milena e 
Mayara durante 
apresentação 
de dança. 
#tônonoroeste

Participação da equipe de 
NOVA ESPERANÇA no 
XXII Campeonato Brasileiro 
Interclubes PRÉ INFANTIL 2017 
em Londrina...#tônonoroeste

Miguel Carretero, vencedor do 
concurso The Best New Faces 
2018, realizado em Maringá. 

#tônonoroeste

Você está acostumado a ir a eventos ou mesmo registrar 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 #tônoNoroeste, tirar uma foto, dizendo onde está e postar 
no Facebook ou Instagram. As primeiras fotos da semana serão publicadas!!! 

Atletas de Nova Esperança das 
Artes Marciais tiveram um final 

de semana agitado no Muaythai... 
A equipe se dividiu entre Evento: 
1º CFO Centurião Fight Open na 
cidade de Cândido de Abreu e no 

1º Arena Inov Fight Championship 
na cidade de Amaporã... Parabéns 

Wallace, Otávio, Lukas Eduardo 
(Campeão), Allan Prado, Irineu, 

João Pedro (Campeão), Reginaldo, 
Micael, Andréia (árbitra) e 

parabéns professor Everton Ninja... 
#tônonoroeste

Os diretores do Jornal Noroeste, José Antônio Costa e Alex 
Fernandes França estiveram no gabinete do prefeito de Nova 

Esperança, Moacir Olivatti, entregando ao mesmo o exemplar da 4ª 
edição da Noroeste Revista, uma edição anual do Jornal Noroeste. 

Esbanjando elegância durante evento 
social, o casal Camila Vitorette 

Nogueira e Roger Bruno 
Barraca. Ela é pedagoga, professora 

em Alto Paraná, ele, administrador 
de empresas e técnico em meio 

ambiente e gerente de faturamento 
na empresa Agroquímica Brasinha.

Marcando presença 
elegante em recente 
evento na sociedade 
de Paranavaí, o casal 
de Nova Esperança, 

Terezinha Lazarini e 
Osmar Costa Vidual, 

filhos de famílias 
pioneiras de nossa 

sociedade. 

Comemorando entre familiares e 
seletos amigos, 50 anos de feliz 
união, o casal Luzia e Osvaldo 

Ciorlin, recebendo inúmeros 
votos de felicidades e os 

cumprimentos deste colunista. 


