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Adaptação Rodovia
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NOVA ESPERANÇA

Comerciantes do Parque
Industrial temem perder
clientes com a passagem
da rodovia em nível baixo
Na entrada da cidade existem muitos comerciantes
que dependem diretamente do movimento da BR
376. Uma vez duplicada e passando muito abaixo
em relação às ruas paralelas do Parque, o temor na
queda das vendas é real entre a classe. PÁG. 11
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José Antônio Costa

Cidade ainda
mais bonita:
Av. Rocha
Pombo recebe
novas mudas
de Palmeira
Imperial
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Depósito Gazola
comemora seus
20 anos com
ofertas para seus
amigos e clientes
PÁG. 5

SÉRIE CIDADE QUE CIRCULAMOS: Cruzeiro do Sul é o segundo município do Paraná na produção de ovos. Conheça mais sobre esta
cidade na série especial do Jornal Noroeste. Na foto, o belo portal. PÁG. 4
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“Lava jato” será
reduzida a pano úmido!
A famosa “Operação Lava Jato” vem aos poucos
sendo reduzida em tamanho e poder e se tornará
com a vontade de alguns políticos apenas pano
úmido.
Os donos de lava-jato que nunca tiveram um
merchandising tão forte quanto dos últimos três
anos, agora observam o governo federal cortar verbas na justificativa de contingenciamento no orçamento. Porém, a real finalidade é diminuir a capacidade da lava jato, que no sentido literal, faz a água
sair com força e limpar toda sujeira.
Prova clara disso é que ontem, quinta-feira, 06
de julho, a Polícia Federal informou que os grupos de trabalho dedicados às operações Lava Jato
e Carne Fraca serão dissolvidos e passarão a integrar a Delegacia de Combate à Corrupção e Desvio
de Verbas Públicas. O fim do grupo de trabalho da
Lava-Jato em Curitiba foi informado com exclusividade pela revista Época, que lembrou que o desmanche do grupo, reduzido de nove para quatro
integrantes já era esperado dentro da Polícia Federal do Paraná, que há um ano empenhava esforços
para manter os trabalhos.
Na nota, a Polícia Federal diz que a medida vai
"priorizar ainda mais" as investigações de maior
potencial de dano aos cofres públicos, por permite aumento do efetivo especializado em corrupção
e lavagem de dinheiro e a troca de informações.
A nova delegacia, segundo a nota, contará com o
apoio de dois policiais da Superintendência do Espírito Santo. Foi para o Espírito Santo que foi transferido o delegado Márcio Anselmo, um dos pioneiros e principais investigadores da Lava-Jato.
A PF afirmou ainda que o modelo da nova delegacia já é usado com sucesso nas operações realizadas no Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo
e que o efetivo do Paraná é adequado à atual necessidade e será reforçado caso necessário. A nota reafirma o compromisso da instituição com o combate
à corrupção.
Como se faz com um pano úmido em mãos, a
redução de verbas limpará apenas a sujeira mais
grossa e aparente, acabando com as investigações
mais apuradas e criteriosas.
Mesmo articulando politicamente e enfraquecendo a Polícia Federal, o presidente Temer começa
a sofrer fogo amigo. O DEM e o PSDB já se articulam e rifam Michel Temer da presidência.
O presidente está na corda bamba. A indicação
do deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) como relator da denúncia do Procurador Geral Rodrigo Janot contra Temer será o início da queda. Isso porque ele (deputado Sérgio) está propenso a acolher
a denúncia da PGR, e por dois motivos. Primeiro,
porque Zveiter representa uma ala do PMDB do
Rio que nunca se deu com o grupo paulistano de
Temer dentro da legenda. Segundo, e o pior para o
Palácio, o escritório advocatício da família de Zveiter é, há mais de 20 anos, uma das principais bancas
de defesa da Rede Globo no País. Zveiter, aliás, é
conhecido entre os seus pares na Câmara como “o
homem da Globo” na Câmara. Há meses, a emissora, além do seu papel jornalístico, vem apostando
na queda do presidente em editoriais do grupo, escancarados ou não.
Em resumo, se lava jato ou pano úmido, o povo
sempre é relegado a segundo plano nesta guerra incessante pelo poder.

***
“A pátria não é a raça, não é o meio,
não é o conjunto dos aparelhos econômicos
e políticos: é o idioma criado ou herdado
pelo povo”. Olavo Bilac (1865 – 1918).
Jornalista, contista, cronista e poeta brasileiro
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A preocupante extrapolação
das despesas com pessoal
pelos municípios
Assim como ocorre no orçamento doméstico, diante de um desfavorável cenário econômico vivenciado, faz-se necessária a adoção de medidas
visando aumentar as receitas, e ao mesmo tempo, a realização de inúmeras
outras objetivando reduzir as despesas já existentes.
No âmbito da Administração Pública não poderia ser diferente. Ao
lado da Lei Orçamentária do município, a Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar n° 101/2000) é essencial na administração das contas
públicas ao estabelecer um limite para os gastos que podem ser feitos pelas
prefeituras, impondo controle e transparência às despesas municipais.
E justamente devido a extrapolação dos limites legais fixados pela Lei
de Responsabilidade Fiscal, mais especificamente em seu art. 20, III, alínea
'b’, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu alertas a vários municípios do Estado do Paraná para que venham readequar os seus respectivos orçamentos.
Estipula-se que o número de municípios alertados corresponda a uma
fração superior a 1/3 da totalidade dos municípios paranaenses, quantidade esta que inegavelmente chama muito a atenção.
O descumprimento das regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal implica punições fiscais e penais, como, por exemplo, sanções
previstas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992) e no
Decreto-Lei n° 201/1967, que tipifica os crimes de responsabilidade dos
prefeitos e vereadores.
Aprovada ao final de cada ano, a Lei Orçamentária define as diretrizes de investimento e gastos municipais para o próximo ano de exercício
fiscal. Já a Lei de Responsabilidade Fiscal fixa um teto para as despesas da
Prefeitura, que ficam condicionadas à arrecadação de tributos.
No âmbito municipal, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que
o gasto com pessoal não pode exceder 60% da receita corrente líquida.
Desse total, o gasto do Executivo não pode superar 54%, e o gasto do Legislativo deve ficar em, no máximo, 6%, incluindo o Tribunal de Contas
do Município.
Os inúmeros municípios alertados pelo Tribunal de Contas do Estado
do Paraná extrapolaram o referido percentual de 54% da receita corrente
líquida, devendo assim adotar inúmeras medidas com a maior brevidade
possível.
Exatamente aí é que está o ponto de maior preocupação.
Acaso o município alertado não resolva tal problemática, recairá sobre
ele várias sanções, dentre as quais: impedimento de obtenção de certidão
liberatória do Tribunal de Contas, prejudicando assim o repasse de recursos financeiros ao município; impossibilidade de obter garantia, direta ou
indireta, de outro ente; e proibição de contratação de operações de crédito,
tudo isso nos termos do art. 169, § 2o, da Constituição Federal, como também do art. 23, § 3o, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
E considerando a possibilidade de sofrer tais sanções, há o risco de serem adotadas medidas drásticas, com inegável repercussão direta na vida
de muitos cidadãos, inclusive podendo chegar na exoneração de servidores públicos. Embora isso pareça uma realidade distante e improvável, especialmente diante da ideia de estabilidade ligada aos cargos públicos efetivos, alguns municípios alertados já iniciaram procedimento semelhante.
Conforme previsão no art. 169, § 4o, da Constituição Federal, se outras
medidas preliminares para fins de redução de despesas com pessoal não
forem suficientes para assegurar a readequação orçamentária, o servidor
estável poderá perder o cargo, medida essa de caráter nitidamente residual
e excepcional.
Destaco, apenas poderá ser cogitada a exoneração de servidores públicos uma vez esgotadas todas as medidas anteriores para o corte de gastos,
como por exemplo: a redução das despesas com cargos em comissão e
funções de confiança; a vedação da contratação de horas extras; a exoneração de servidores aposentados que ainda estão em atividade; dentre outras
medidas.
É evidente o alto grau de complexidade de toda essa situação!
Ressalta-se ainda que, visando garantir a total transparência da gestão
fiscal, a Lei de Responsabilidade determina a ampla divulgação, inclusive
em meios eletrônicos de acesso público, dos planos, orçamentos e leis de
diretrizes orçamentárias, bem como das prestações de contas, com o parecer prévio do Tribunal de Contas competente, do relatório resumido da
execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, com suas versões
simplificadas.
Com o mesmo objetivo, as prefeituras devem disponibilizar a qualquer
pessoa física ou jurídica acesso a informações detalhadas acerca das despesas e das receitas do município. Portanto, qualquer pessoa pode verificar
mediante acesso ao Portal da Transparência do município qual a sua atual
situação orçamentária, fiscalizando assim o exato cumprimento da lei. Fique de olho!

***
Gabriel Carneiro de Souza - OAB/PR 74.045
Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá.
Contato: (44) 99700-1248

PENSAMENTO DA SEMANA

Nova Esperança, Alto Paraná,
Atalaia, Presidente Castelo
Branco, Floraí, Uniflor,
Cruzeiro do Sul, Paranacity,
Inajá, Colorado, Santo Antônio
do Caiuá e São João do Caiuá.

Há cerca de 15 dias passei, em uma tarde de domingo, na Praça
Noboru Yamamoto (em frente ao estádio municipal) e notei a
movimentação no local com som alto, jovens fumando Narguile
e cigarros, bebendo e de quebra, furtando a energia elétrica do
poste ali instalado. As caixas de energia estão sendo constantemente depredadas e o prejuízo ao erário acaba sendo pago pela
coletividade. A caixa possui alta voltagem que é destinada ao
uso dos feirantes, prefeitura municipal e pessoas autorizadas
pelo órgão público. O Código Penal Brasileiro define como crime o dano ao patrimônio público e a pena varia entre seis meses
a três anos de prisão. Existem certos “cidadãos” que se fossem
embora daqui, pra rincões bem distantes, fariam um bem considerável para a cidade, cuja maioria da população é ordeira e
pacífica. Este tipo de gente eleva as estatísticas de vandalismo
ao patrimônio público.

Adaptação - Rodovia

Segue publicada nesta edição uma reportagem em que parte dos
comerciantes do Parque Industrial se mostrou temerosa quanto
ao futuro de seus estabelecimentos após o tráfego de veículos
migrar para as pistas centrais da BR 376 (atualmente o fluxo foi
direcionado para as vias marginais). Como a rodovia em certos
trechos passa muito abaixo em relação às vias paralelas e os retornos são distantes, dificilmente quem passa terá a motivação
para voltar e adquirir o produto/serviço que fica às margens. A
situação preocupa e os comerciantes já começam a articular um
plano B. Mudança de endereço e colocação de várias placas são
algumas das ações a serem adotadas.

Grupo criminoso –
escuta telefônica

O serviço de inteligência das autoridades policiais de Curitiba,
conforme noticiado por este jornal na semana passada, foi fundamental para que uma tentativa de invasão ao Fórum de Nova
Esperança fosse frustrada. A suspeita de que os indivíduos da
quadrilha visavam roubar armamentos que estariam depositados pela Vara Criminal. As poucas armas que estavam no Fórum já foram levadas para outro local, ou seja, quaisquer tentativas não obteriam êxito em seu intento pois, quase nada havia.
Destaque para as escutas telefônicas que foram precisas na elucidação do intento criminoso. O desmantelamento da quadrilha
deve ocorrer muito brevemente!

Corrupção

Outro dia acompanhei via rádio CBN de Maringá uma enquete
onde foi demonstrado, dadas as respostas dos entrevistados, que
o Brasil é um país essencialmente corrupto, pois a prática, mesmo que em escala menor, ocorre quando os valores são corrompidos. Os entrevistados revelaram que as “pequenas corrupções”
acontecem quando se fura fila, avança o sinal vermelho, suborno ao guarda para evitar multa, fraude no imposto de renda,
pedir para um colega do trabalho “bater o ponto”, dentre outros.
Corrupto é aquele que fica indignado com a reportagem dominical do fantástico falando acerca da precariedade dos hospitais
públicos mas que logo na segunda-feira vai até uma unidade de
saúde, simulando qualquer doença em busca de um atestado
médico “frio”. A corrupção é um problema que nos aflige desde
os tempos de Brasil Colônia e é um problema sistematizado de
origem sociológica no nosso País. “O poder emana do povo” e
os políticos são os extratos da própria população.

Operação Lava Jato

Mais US$ 3,5 milhões que estavam em uma conta na Suíça foram
repatriados aos cofres públicos do Brasil. A conta era controlada
pelo ex-gerente de empreendimentos da área de Gás e Energia
da Petrobras Edison Krummenauer, que fechou um acordo de
delação premiada com o Ministério Público Federal no ano passado, no âmbito da Operação Lava Jato.A repatriação do dinheiro foi informada por autoridades suíças ao Ministério da Justiça
brasileiro. Também foram obtidos documentos bancários referentes à mesma conta, que serão utilizados nas investigações
e processos criminais. Em 2017 já foram repatriados US$ 10,2
milhões por intermédio de cooperação jurídica provenientes de
investigações da Lava Jato. Krummenauer admitiu controlar a
conta para recebimento de vantagem ilícita. O dinheiro era proveniente de crimes de corrupção de funcionários públicos e de
lavagem de dinheiro. As informações são da Agência Brasil

Decretos de nomeação

O governador Beto Richa assinou nesta quarta-feira (5) decretos de nomeação de 48 educadores sociais e 45 agentes penitenciários aprovados em concurso público realizado em 2013. Os
novos servidores atuarão em unidades penais coordenadas pelo
Departamento de Execução Penal (Depen), que é vinculado a
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária,
e nos centros de socioeducação da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. Os novos nomeados irão complementar o quadro de profissionais de segurança que atentem diretamente os cerca de 20 mil presos nas unidades penais do Paraná.

"Se existe alguém que você
realmente goste de abraçar, abrace.
Mas não pode ser abracinho de
obrigação. Tem que ser abraço que
transcende a pele e toca a alma com
todo carinho." (Elton Tada).

***
“O verdadeiro amor nunca se desgasta.
Quanto mais se dá mais se tem” Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Antoine de Saint-Exupéry foi escritor, ilustrador
e piloto francês. Ficou conhecido pela autoria
do livro "O Pequeno Príncipe", um clássico da
literatura, publicado em 1943.
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Foram levados, além do
empresário, um veículo
utilitário Cherry e também
01 camionete Hylux ano 2007

Policial
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A

pós ser informada anonimamente, a equipe
da Polícia Militar da 3ª
Cia do 8º BPM de Nova Esperança, procedeu, na manhã de
quinta-feira (06) diligências que
resultaram na identificação de
dois homens que foram, inicialmente presos por porte ilegal de
armas. Com eles foram encontrados 01 pistola 09 milímetros,
01 pente e 04 projéteis intactos.
Como as diligências prosseguiram, no entorno do local
onde ambos estavam escondidos (rua José Felipe Elias- atrás
da estação rodoviária) outras
duas pessoas, dentre estas uma
mulher de 23 anos também acabaram sendo detidas.
O fato teria outros desdobramentos e um quebra-cabeça
passou então a ser montado
pelo setor de investigação da
Polícia Civil de Nova Esperança.
Favorecido pela integração
existente entre os setores de investigação das PCs, o fato, antes
uma situação de possível posse
irregular de arma de fogo, acabou sendo associado ao desaparecimento do empresário Silas
Maldonado, de 53 anos, morador no município de Jaguapitã
(88 km de Nova Esperança).
ENTENDENDO A OCORRÊNCIA
Na manhã de quarta-feira
(05) o sobrinho da vítima,

Opinião do Blog
Aécio Neves inocente? Fernandinho Beira-Mar presidente!
Diversos amigos e colegas de
trabalho, leitores deste blog, têm
questionado a respeito dos políticos e da Justiça brasileira. Na última
semana, o ministro Marco Aurélio
Mello, do Supremo Tribunal Federal, julgou uma representação contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) pelo envolvimento no caso
da JBS, além da solicitação de R$ 2
milhões para pagar despesas advocatícias na Operação Lava-Jato e ter
falado uma série de agravantes de
obstrução da Lava Jato. O ministro
decidiu pela inocência do senador,
dizendo que Aécio é "um homem
de moral ilibada, de carreira política elogiável e de tradicional família
mineira", além de ter feito menção
aos sete milhões de votos que ele
teve nas eleições. Ao fazer tal afirmação, o ministro não foi coerente
com tal decisão pelo histórico de
Aécio Neves ser um senador citado
várias vezes na Lava-Jato por falcatruas, corrupção, propinas da Odebrecht e contas no exterior. Sem
falar em denúncias antigas como
o caso de Furnas, a construção do
aeroporto de Cláudio, o faraônico
palácio do governo em Belo Horizonte... Enfim, considero infeliz as
declarações do ministro Marco Aurélio. Assim como a decisão do ministro Luiz Edson Fachin de liberar
Rodrigo Rocha Loures, o homem
preso pela Polícia Federal com a
mala contendo R$500 mil reais, testemunha chave no processo contra
o presidente Michel Temer. O interessante de tudo isso é que Dilma
Rousseff teve 54 milhões de votos e
não se provou absolutamente nada
contra ela. Mesmo assim, perdeu o
cargo e nenhum ministro saiu em
defesa dela. Talvez por ser mulher
e não ser de "família tradicional".
Para esta coluna, o ministro Marco Aurélio, ao que parece, não sabe
nada sobre Neves , e o pior, abriu
um precedente perigoso. Afinal, o

Após incendiar carro na entrada
da cidade suspeitos de latrocínio
são presos em Nova Esperança
Corpo da vítima foi encontrado no final da tarde de ontem em
meio a um canavial. Uma mulher e três homens foram presos na
manhã desta quinta-feira (06) acusados de integrar a quadrilha
que sequestrou e matou a tiros um empresário de Juaguapitã.
Geovane Maldonado foi até a
residência do seu tio. Ao chegar ao local, como de costume,
assoviou no sentido de chamar
a atenção dos familiares que estariam na casa. Neste momento
um homem que, aliado a seus
comparsas havia rendido Sr.
Silas, acabou desferindo uma
coronhada na cabeça de Geovane, levando-o para o interior
da camionete. Neste momento
já havia outro elemento no interior do veículo, que de pronto
disse “atira nele”. Atemorizado,
Geovane saiu correndo ao que
o bandido de bate pronto efetuou um disparo, porém não o
acertou. Amedrontado foi até a
casa de seu pai e em pouco tempo depois se dirigiram até a casa
do tio, porém, tanto os carros
quanto os elementos e a vítima
já não estavam mais no local.

"gestor" Fernandinho Beira-Mar,
que está detido em uma prisão de
segurança máxima, comanda o tráfico de drogas através de seus celulares e tem amplo domínio sobre
uma facção da Polícia Militar do
Rio de Janeiro, mesmo confinado a
milhares de quilômetros do Rio de
Janeiro. Como se vê, a capacidade
de Fernandinho Beira-Mar é muito
grande. E como o Palácio do Planalto é um QG da organização criminal
brasileira, segundo Joesley Batista e
Ciro Gomes, nada mais justo do que
o povo brasileiro sair em campanha
para a candidatura de Fernandinho
Beira-Mar, o "gestor" do crime, à
presidência da República. O que
você acha disso?
Belo trabalho da Coca-Cola
Brasil
A Coca-Cola, tradicional empresa americana com filiais em todo
o mundo, procurando acompanhar
as tendências do mundo moderno,
há mais de três anos vem acompanhando através de sua filial no Brasil, a redução de açúcares em seus
refrigerantes e sucos em nosso país,
onde o índice de obesidade está em
torno de 50%. Como diz a empresa,
ela procura fazer a sua parte, apesar
de entendermos que bolos, tortas,
cafezinho, de alto consumo em nosso país, não tem essa observação de
reduzir a taxa de açúcar. Os produtos como Fanta, Coca Cola e Suco
tem apresentado uma boa redução
de açúcar, chegando de 25 a 30%,
sem perder a qualidade. Nas cantinas das escolas, onde a faixa etária é
abaixo de 12 anos, a empresa decidiu
fornecer apenas e suco com 100%
de açúcar, por entender que nesta
faixa etária os jovens ainda não tem
um discernimento sobre o consumo.
Outro fato importante é da empresa estar auxiliando na formação de
profissionais especializados para
orientar a prática de exercícios físicos, tirando o povo do sedentarismo
e melhorando a qualidade de vida.

Em seguida foram até a delegacia de Juaguapitã para comunicar o fato à autoridade policial
que passou então a diligenciar
no sentido de localizar os envolvidos.
Foram levados, além do empresário, um veículo utilitário
Cherry e também 01 camionete
Hylux ano 2007. Dinheiro e outros pertences também foram
roubados.
CARRO INCENDIADO
Ontem de madrugada, por
volta da 01 hora da manhã o veículo Cherry foi encontrado em
Nova Esperança, completamente incendiado de forma proposital pelos bandidos e a Polícia
desconfia que o corpo do empresário, uma vez que tenha sido
assassinado, possa ter sido lançado no interior da mata, abun-

Coisas do Cotidiano
• Sem agulha - Boa notícia para
a população, principalmente para
aqueles que tem medo de agulha. Já
está pronto para entrar no mercado
um adesivo com micro agulhas para
vacinar contra gripe, com a mesma
eficácia da tradicional vacina injetável contra a gripe;
• Gozação por todo o Brasil pelo
fato da Polícia Federal prender e o
Supremo Tribunal Federal (STF)
mandar soltar. Conclusão: nenhuma
das duas instituições tem credibilidade perante o povo;
• Espaço - Cultura - Alemanha
e os professores - Ocupando uma
posição central na Europa, a Alemanha abriga a segunda maior população daquele continente: quase 85
milhões de habitantes. Com planícies, planaltos e a região montanhosa dos Alpes, A Alemanha foi derrotada em duas guerras mundiais e o
pais esteve dividido por 40 anos em
Alemanha Ocidental (capitalista),
com melhores condições de vida,
e Alemanha Oriental (comunista),
com piores condições de vida, muito
desemprego, pelo chamado muro de
Berlim que teve a sua queda em
1989. Mesmo reunificada, ainda
hoje se observa uma desigualdade social entre as duas economias.
Nação altamente industrializada, é
o quarto PIB mundial, tem Berlim
como sua capital, com cerca de quatro milhões de habitantes. Outras
cidades importante são Hamburgo,
Munique, Colônia, Frankfurt, etc.
Apesar de sua triste história com a
ditadura nazista chamada III Reich,
comandada por Hitler, quando se
criou campos de extermínios, matando milhões de oposicionistas,
judeus, ciganos e homossexuais, o
país deu a volta por cima após a sua
derrota na segunda guerra mundial
em 1945 e é hoje uma das nações
mais respeitadas do mundo, com
um grande potencial industrial, econômico, agricultura, turismo, tecnologia, finanças, construção civil,
esportivo e cultural, simplesmente
invejável. Sua primeira ministra,
Angela Merckel, formada em Física, valoriza sobremaneira a classe
dos professores, constituindo uma
das classes de melhor salário naquele país, sendo superior a médicos,
juízes, promotores, militares, etc.
Para a ministra Merckel, os professores devem ganhar muito bem pois
graças a eles é que o país e o mundo
possuem profissionais gabaritados

Fotos: Alex Fernandes França

Os suspeitos do latrocínio foram presos e vão responder
criminalmente

dante naquelas proximidades.
Segundo informações, a camionete Hylux foi vista circulando pelas estradas rurais que
ficam atrás do Posto Petrobrás
(conhecido por 140) O lugar
é próximo ao trevo saída para
Uniflor – Rodovia Deputado
Branco Mendes, perpendicularmente à BR 376. Neste mesmo

local as Polícias Civil e Militar,
atuando conjuntamente, passaram a empreender buscas e encontraram, já no final da tarde
de ontem, quinta-feira (06) o
corpo da vítima que havia sido
morta a tiros e seu cadáver desovado em meio a um canavial.
“Um dos presos decidiu colaborar e acabou contando to-

das mais diferentes categorias;
• A economia no Rio de Janeiro
está tão complicada que 14,5% dos
imóveis para alugar estão vazios.
Para alugar, os proprietários estão
aceitando qualquer negócio, inclusive três meses de aluguel gratuitamente;
• Messi e Antonella casaram no
último dia 30 de junho, em Rosário,
Argentina. Messi já tem dois filhos
com Antonella;
• 1/3 dos deputados que apoiam
Temer responde acusações criminais;
• 14 anos e 44 passagens pela
polícia - Em Maringá, novamente
um menino de 14 anos foi apreendido após furtar um carro e bater o
veículo na fuga. Segundo ele, mora
com a mãe e avó, não sabe quem é
o seu pai e o seu sonho é ter uma
pistola 9mm com pente de 15 ou 20
munições. Esse é o tipo do caso que
o juiz não tem outra saída a não ser
internar o menor, antes que ele adquira a tal pistola e saia por aí praticando assaltos a mão armada.

Geral quando, o Ministro da Justiça, simplesmente levantou, virou as
costas para a imprensa e foi embora,
largando sozinho Daiello. O assunto
foi muito comentado e Daiello, sem
graça, perdeu a chance de fazer um
grande pronunciamento, pedir demissão do cargo, fazer duras críticas
ao Ministro da Justiça e sair em alto
estilo. Lamentavelmente, o poder
embriaga as pessoas.

Diretor Geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, é humilhado
pelo Ministro da Justiça, Torquato
Jardim!
Ministro da Justiça, Torquato
Jardim, marcou uma entrevista com
a imprensa, com a presença do Diretor Geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, para explicar que tudo
estava caminhando muito bem entre as duas entidades. Rasgou ceda,
ao informar que Daiello era um
grande comandante e um grande
aliado do governo Temer. Porém,
alguns dias antes, o ministro Torquato já havia dito que se necessário
fosse, o cargo de Diretor Geral da
Polícia Federal poderia ser substituído a qualquer momento. Sentado
ao lado de Daiello, Torquato, iria ser
questionado, após a sua fala, sobre o
que ele havia dito anteriormente a
respeito da substituição do Diretor

Aleitamento Materno
O leite materno é constituído de
carboidratos, proteínas (com destaque para a alfa-lactoalbumina e
as imuno globulinas IgA, IgG, IgM,
IgD ) , gorduras, vitaminas A, D, E,
K, B1, B2, B6, B12, Vit C, Cálcio,
fósforo, magnésio, ferro, selênio,
zinco, potássio e sódio. A infância
é um período em que se desenvolve
grande parte das potencialidades
humanas. Os distúrbios que incidem
nessa época são responsáveis por
graves consequências para indivíduos e comunidades. O aleitamento
materno é a mais sábia estratégia
natural de vínculo, afeto, proteção
e nutrição para a criança e constitui
a mais sensível, econômica, eficaz
intervenção para redução da mortalidade infantil. Permite ainda um
grandioso impacto na promoção da
saúde integral da dupla mãe/bebê e
regozijo de toda a sociedade. Está
mais que provado também, que o
leite materno evita mortes infantis(
pelos mecanismos de defesa que ele
possui). Segundo pesquisas, o leite
materno evita as mortes infantis em
13%. Evita também a diarreia, infecções respiratórias, diminui o risco
de alergias, diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes ( é o
seu benefício a longo prazo ), reduz
a chance de obesidade, melhor nutrição, efeito positivo na inteligência,
melhor desenvolvimento da cavidade bucal, proteção contra câncer de
mama, evita nova gravidez (é um
anticoncepcional excelente nos seis

ENTRELINHAS

Pistola 09 milímetros, pente
e 04 projéteis foram encontrados com a quadrilha. As
mesmas munições foram
usadas na morte do empresário de Jaguapitã

dos os detalhes deste crime, nos
apontando o lugar em que o Sr.
Silas foi assassinado”, finalizou o
delegado Dr. Leandro Farnese
Teixeira.

primeiros meses depois do parto),
menores custos financeiros, promoção do vínculo afetivo mãe e filho,
melhor qualidade de vida (crianças
amamentadas adoecem menos).
Portanto, amamentar é muito mais
que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda
entre mãe e filho, com repercussões
no estado nutricional da criança,
em sua habilidade de se defender
de infecções, em sua fisiologia e no
seu desenvolvimento cognitivo e
emocional, além de ter implicações
na saúde física e psíquica da mãe.
Apesar de todas as evidências da superioridade do leite materno sobre
outras formas de alimentação nesta
faixa etária, a amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida
ainda está longe de alcançar os seus
ideais objetivos.
Pingos e Respingos International News - From this moment on, all
this blog edition will have fast news
about Brazil in English for our foreign readers.
* Brazil`s ex President Lula leading the voters` preference for 2018
elections as Datafolha Poll shows;
* President Temer chooses Rodrigo Janot`s rival, Raquel Dodge, to be
the new Prosecutor General;
* Brazil Federal Police suspends
passport issuance due to the lack of
money;
* In winter, Gramado(RS), receives many tourists. It`s common to
snow there at this time of the year;
* Supreme Federal Court (SFC)
sends denunciation against President
Temer to the House of Representatives, which receiveid 21 solicitations
of impeachment against President
Temer.;
* Ministers from the Supreme
Federal Court (SFC) revoke Aécio
Neves and Rocha Loures`suspension.
Such decision did not please the Brazilian people because both of them
were involved in corruption.

Moradores da primeira quadra do Jardim Los Angeles vão adotar um dos canteiros da Av. Rocha Pombo
para cuidar. Apesar de ser obrigação do poder público, os moradores querem apenas ajudar a tornar a cidade
mais bonita.***Toda cheia de razão, a cantora Alcione exibindo a sua nova silhueta, após perder 24 quilos,
fazendo dieta e exercícios físicos.***Só este ano, o Rio de Janeiro teve cinco vítimas fatais de balas perdidas de
confronto de policiais com traficantes e cerca de 90 mil vítimas de assaltos pelas ruas da cidade. ***Durante
o discurso de sua volta ao Senado, apenas dez senadores ouviram as lamúrias e mentiras de Aécio Neves***
"Engolimos de uma vez a mentira que nos adula e bebemos gota a gota a verdade que nos amarga." (Denis
Diderot - 1713-1784, escritor francês, filósofo participante do iluminismo, movimento filosófico importante
no desencadeamento da Revolução Francesa, 1789-1799).
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José Antônio Costa

Produção de ovos
gera emprego e renda
para o município
José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

O

Jornal Noroeste continua a série denominada: “Cidade em que
circulamos”. A intenção é apresentar aos leitores um município da região onde o Noroeste
é entregue as sextas-feiras. Por
ordem alfabética, a reportagem
chega a terceira cidade que é
Cruzeiro do Sul.
Localizado a trinta quilômetros de Nova Esperança, o
município de Cruzeiro do Sul
de acordo com estimativas de
população produzidas pelo
IBGE/2016, possuía 4.628 habitantes e 4.188 eleitores, segundo
o TSE/2016.
Ademir Mulon do PSDB foi
reeleito prefeito para o mandato
(2017/ 2020), tendo como vice,
Marcos César Sugigan do PSD.
A Câmara de vereadores é
composta pelo presidente da
mesa, vereador Milton Aparecido Andrade da Fonseca
(Milton Soró), vice-presidente
Sônia Aparecida Senra (Sônia

Com um bonito portal, Cruzeiro do Sul de acordo
com estimativas de população produzidas pelo
IBGE/2016, possuía 4.628 habitantes.

Senra), tendo como 1º secretário
Demilson Alves da Silva (Gordo
da Vila Rural), 2º secretário Renato Zambon da Silva (Renato
do Pesqueiro) e tesoureiro Eris
Luiz dos Santos (Eris), os demais
vereadores são: Carlos Faustino
dos Santos (Carlinhos Gato),
Celso Alves de Figueiredo (Celso Figueiredo), José Machado da
Costa (Machado) e Milton Monteiro (Miltinho Monteiro). Com
uma área territorial de 259,148
km2, o município pertence à Comarca de Paranacity.
FORÇA DA AVICULTURA
Dados oficiais do Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual da Agricultura
(DERAL/SEAB 2015) apontam
que a produção agropecuária
de Cruzeiro do Sul ultrapassou
o valor bruto nominal de R$
115 milhões. Esse montante é
formado pela produção no solo
fértil cruzeirense em toneladas
de cana de açúcar 390.323, laranja 22.126 e milho com 14.300.
A avicultura correspondeu no
mesmo período com mais de
1,1 milhão de aves produtoras
(galinhas poedeiras), os bovinos

com 15.232 cabeças, seguidos
por equinos que até então estava
empatado em números com os
suínos, 900 e ovinos 720.
A avicultura poedeira coloca
Cruzeiro do Sul como a 2ª maior
produtora de ovos do Estado,
atrás apenas de Arapongas que
possuía até final de 2015 mais de
3,8 milhões de aves produtoras
(poedeiras). A referência nacional da produção de ovos é a cidade paulista de Bastos.
De acordo com informações
repassadas pelo Escritório do
Produtor através do diretor do
departamento de Agricultura e
Meio Ambiente, Fernando CaJosé Antônio Costa

nônico Rovida e da diretora de
divisão de Agricultura, Maria
Luiz Alves, “as 13 granjas do município produzem diariamente
aproximadamente 720 mil ovos,
o que corresponde a 2.000 caixas
de 30 dúzias de ovos/ dia”, explicaram. Mesmo com um grande
volume de produção os donos de
granjas reclamam que o lucro esbarra no aumento de preços dos
insumos.
Os ovos vão para a bandeja
após passar pelo teste de qualidade, “são retirados os ovos sujos,
trincados, casca fina, manchados”, explicou uma produtora.
Desde a alimentação das aves

até a chegada do produto final ao
consumidor, o processo é longo.
Equipamentos automatizados,
mais modernos, embalagens,
funcionários, transportes, tudo
envolve a cadeia produtiva de
criação e manejo de aves poedeiras.
As granjas da cidade são responsáveis pelo abastecimento de
supermercados, panificadoras
da região e até de outros estados
como Minas Gerais. O Paraná
é o terceiro maior produtor de
ovos do Brasil, atrás de São Paulo
e Minas Gerais.
Levantamentos feitos pela
Associação Brasileira de Proteí-

na Animal (ABPA) mostram que
a produção brasileira de ovos
totalizou no ano passado 39,5
bilhões de unidades, recorde
histórico que superou em 6,1% a
produção registrada no ano anterior.
Com o expressivo aumento
da produção e o aquecimento
do mercado interno, o consumo
de ovos no Brasil em 2015 chegou a 191,7 unidades per capita,
número 5,2% superior ao obtido
em 2014, que era de 182 ovos.
A série: “Cidade que circulamos” continua daqui a três semanas. O quarto município será
Floraí.

Você gosta de morar em Cruzeiro do Sul?
Fotos: Alex Fernandes França

O alojamento de aves produtoras (poedeiras) ultrapassa 1,1 milhão de cabeças

“Eu gosto de morar em Cruzeiro do Sul.
Apenas nasci em Nova Esperança mas moro
durante toda minha vida aqui. A cidade é
pequena mas temos Maringá perto e de
Cruzeiro eu não mudo não. Temos um
grupo aqui, o ‘Vida corrida’ e sempre
estamos juntos”. Luciana Yoshiko Harada

“Moro há muito tempo em Cruzeiro um
lugar bom, calmo, tranquilo, onde ainda não
tem muita violência”. Ezequiel Freitas

José Antônio Costa

13 granjas
do município
produzem
diariamente
aproximadamente
720 mil ovos

“Gosto muito daqui é uma cidade
muito boa, não tem violência, é bem
cuidada, temos boas amizades e sempre as pessoas ajudam umas as outras,
sou aposentado e minha vida está estabilizada aqui”. Manoel de Oliveira

“Moro aqui faz mais de 50
anos. Eu gosto muito daqui”. Margarida Takehara

“É um ótimo município e na área da saúde
é excelente. Vim de Inajá e estou há um ano
e meio aqui, vim em busca de emprego.
Hoje tenho emprego e vejo que a saúde
é excelente, não tenho nada a questionar
aqui”. Valdenice Aparecida de Oliveira

“Eu já estou com 75 anos e aqui é
tudo de bom. Criei minha família aqui,
todos nasceram e se criaram em Cruzeiro, lugar que tem tudo o que eu preciso”. Valdomiro Valério dos Santos
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Pauta da 18ª Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Nova Esperança

SE FALAR, CUMPRA!

E

xiste algo capaz de impedir o crescimento
pessoal e também o entusiasmo do ser humano que é o “Falar e não cumprir!”.
É essencial, tanto para nossa vida familiar
quanto para nossa vida profissional, que nos
comprometamos com aquilo que dissermos que
vamos fazer.
Quando falamos e cumprimos com aquilo que
dizemos, nós geramos a credibilidade com as outras pessoas, e um relacionamento positivo marcado pela confiança e a verdade.
Precisamos acreditar que as pessoas dizem a
verdade quando vamos escutá-las, interagir com
elas, confiar nelas.
No ambiente familiar e profissional isso é fundamental!
Para termos credibilidade, precisamos manter
ao máximo nossos compromissos e, quando isso
não for possível, avisar, explicar, desculpar-nos,
mas sempre com a verdade, por mais desagradável que seja, para que a relação possa se desenvolver baseada na confiança.
Lembre-se, a credibilidade é como o casco de
um navio, se houver furos, grandes ou pequenos,
a curto ou médio prazo, o navio afundará.
A diferença entre as pessoas que têm relacionamentos pessoais felizes e aquelas que têm relacionamentos pessoais infelizes não é a quantidade de conflitos.
Na realidade, os dois grupos têm um número
semelhante de conflitos, o que contribui para o
sucesso dos relacionamentos e para uma felicidade 23% maior das pessoas envolvidas é a capacidade de realizar efetivamente as mudanças acordadas e a confiança e segurança que isso gera.
O quanto hoje você tem honrado com o que
diz?

- PROJETO DE LEI EM
2ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei nº
35/2017, de autoria dos Vereadores Maurício Alexandre Marin Gaona, Dirceu
Trevisan, Brayan Oliveira
Pasquini, Carlos Roberto da
Silva, Mauro Sabino da Silva,
Eurides Fernandes, Laércio
Mazzocatto Salvaterra, Maria
Eunice Zacharias Zacarias e
Maria Isabel Cardoso Leal
Escobar, que concede Título
de Mérito Comunitário de
Nova Esperança, Conforme
Lei nº 1.319 de 11 de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco.
2) Projeto de Lei nº
36/2017, de autoria do Vereador Carlos Roberto da Silva,
que dispõe sobre a denominação de logradouros públicos, e dá outras providências.
3) Projeto de Lei nº
28/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe
sobre o plano de amortização
do déficit técnico atuarial
junto ao Regime Próprio de
Previdência Social de Nova
Esperança PR com base na
reavaliação atuarial para o
Exercício 2017.
4) Projeto de Lei nº
32/2017, de autoria do Vereador Maurício Alexandre Marin Gaona, que dispõe sobre o
destino de alimentos que perderam o valor comercial, mas
que ainda são próprios para
o consumo, encontrando-se

dentro do prazo de validade
e das especificações técnicas.
- PROJETO DE LEI
DANDO ENTRADA:
1) Projeto de Lei nº
37/2017, de autoria do Executivo Municipal, que revoga
a Lei Municipal nº 2.481, de
12 de novembro de 2.015.
- REQUERIMENTO:
1) Requerimento nº
51/2017, de autoria do Vereador Carlos Roberto da Silva,
requer, após ouvido o plenário, seja oficiado o senhor
Prefeito Municipal, solicitando informações para fins de
esclarecimento público, qual
motivo o aparelho de ultrassom existente no município
não estar funcionando, acarretando assim gastos do município com clínicas terceirizadas, solicita também saber
o valor gasto com ultrassom
nos últimos 12 meses e se não
seria viável a contratação de
um profissional para realização dos exames.
- INDICAÇÕES:
1) Indicação nº 127/2017
de autoria dos Vereadores
Brayan Oliveira Pasquini, Carlos Roberto da Silva,
Maurício Alexandre Marin
Gaona e Maria Eunice Zacharias Zacarias, requer, após
a tramitação regimental, que
seja encaminhado ao Senhor
Prefeito Municipal, a seguin-

D

Raimi, que tinha como protagonista Tobey Maguire. Ela foi responsável por fazer uma geração
inteira se apaixonar pelo Aranha.
Há pouco tempo a Sony fez um
reboot dessa história e trouxe de
volta o Homem-Aranha, dessa
vez na pele de Andrew Garfield.
Essa nova franquia trouxe uma
nova pegada para a mesma história, mas não conseguiu agradar a
todos os fãs e nem mesmo a crítica.
Agora, com a proeminência
do Universo Cinematográfico da
Marvel, abriu-se a possibilidade
de trazer de volta, mesmo que
temporariamente, esse grande
herói para sua casa (isso explica
muito sobre o título do filme –
De Volta ao Lar) e após um longo
tempo de negociação o Homem-Aranha teve sua estreia em grande estilo no Universo Cinematográfico da Marvel.
Homem-Aranha: De Volta
ao Lar acerta em vários pontos
e, sem dúvidas, um deles é o fato
de não buscar recontar a origem
do herói, pois duas franquias an-

rício Alexandre Marin Gaona, requer, após a tramitação
regimental, que seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando a
poda das árvores e a limpeza
da Rua Inês no jardim das
Amoreiras.
6) Indicação nº 132/2017
de autoria do Vereador Maurício Alexandre Marin Gaona, requer, após a tramitação
regimental, que seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal, a seguinte Indicação: solicitando a pintura
de todos os quebra-molas e
faixas de pedestres em nossa
cidade.
7) Indicação nº 133/2017
de autoria da Vereadora
Maria Eunice Zacharias Zacarias, requer, após a tramitação regimental, que seja
encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, a seguinte
Indicação: solicitando que
seja construído um abrigo no
ponto de ônibus que fica em
frente a empresa Geo Cultura
no Parque Industrial.
8) Indicação nº 134/2017
de autoria da Vereadora
Maria Eunice Zacharias Zacarias, requer, após a tramitação regimental, que seja
encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, a seguinte
Indicação: solicitando se há
possibilidade de oficiar a Viação Garcia para inclusão de
mais ônibus nos horários de
pico.

PLANTÃODASEMANA

“Coaching” comigo!
@parezza | Master coach integral sistêmico
Avenida Rocha Pombo, 493 | telefone: 44 3252-4488

epois de muita espera e
ansiedade, chegou aos
cinemas o aguardado e
aclamado Homem-Aranha: De
Volta ao Lar e como de costume
a grande legião de fãs já está em
polvorosa e pronta para invadir
os cinemas.
Esse novo Homem-Aranha,
interpretado por Tom Holland,
fez sua primeira aparição no último filme do Capitão América,
Guerra Civil, e mesmo aparecendo muito pouco, conseguiu chamar a atenção de todos e conquistar corações. Os fãs já clamavam
há muito tempo pela presença do
“cabeça de teia” no Universo Cinematográfico da Marvel (inclusive produzindo memes memoráveis para a internet), algo que até
pouco tempo parecia impossível,
pois numa época de vacas magras
a Marvel acabou vendendo os direitos do herói para a Sony, que,
por mais de duas décadas, alcançou um imenso sucesso com esse
herói no cinema.
Você deve se lembrar da excelente trilogia dirigida por Sam

te Indicação: solicitando um
redutor de velocidades na
Rua Princesa Isabel esquina
com a Rua Mario Aloisi próximo ao nº 324.
2) Indicação nº 128/2017
de autoria dos Vereadores
Brayan Oliveira Pasquini, Carlos Roberto da Silva,
Maurício Alexandre Marin
Gaona e Maria Eunice Zacharias Zacarias, requer, após
a tramitação regimental, que
seja encaminhado ao Senhor
Prefeito Municipal, a seguinte Indicação: solicitando a
manutenção da calçada em
frente à Câmara Municipal.
3) Indicação nº 129/2017
de autoria dos Vereadores
Brayan Oliveira Pasquini, Carlos Roberto da Silva,
Maurício Alexandre Marin
Gaona e Maria Eunice Zacharias Zacarias, requer, após
a tramitação regimental, que
seja encaminhado ao Senhor
Prefeito Municipal, a seguinte Indicação: solicitando a
manutenção da calçada da
Praça Dom Pedro I (Praça da
Igreja Matriz).
4) Indicação nº 130/2017
de autoria do Vereador Brayan Oliveira Pasquini, requer,
após a tramitação regimental,
que seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, a
seguinte Indicação: solicitando a manutenção da Estrada
Jangada.
5) Indicação nº 131/2017
de autoria do Vereador Mau-

Av. 14 De Dezembro, 575
08/07 ATÉ 14/07

teriores já fizeram isso tornando
essa história bastante saturada.
Dessa forma, a trama traz um Peter Parker/Homem-Aranha diferente dos demais, mais adolescente e vivenciando os dramas típicos
dessa idade.
Já faz tempo que os fãs anseiam por esse tipo de trama, porque o que conquista realmente os
fãs do “cabeça de teia” são suas
características de adolescente
nerd, não popular, extremamente falante e muito inteligente. Ele
é o herói mais comum que os
quadrinhos já produziram, o que
faz com que muita gente se identifique com ele, não por causa de
seus grandes feitos, mas por causa
de seus trejeitos, suas angústias e
seus problemas.

Dessa forma, temos muito
mais Peter Parker e muito menos Homem-Aranha nesse novo
filme e isso não é uma crítica
negativa, mas extremamente positiva, o diretor Jon Watts se inspirou claramente nos filmes de
John Hughes para a composição
de Homem-Aranha: De Volta ao
Lar, por isso o filme trás várias
referências ou citações de clássicos do cinema adolescente, como
Clube dos Cinco e Curtindo a
Vida Adoidado (os saudosistas
vão adorar).
Diante disso, fica implícito
que nesse filme não teremos uma
grande ameaça tentando destruir
o mundo a cada meia hora, pelo
contrário, o que teremos é um
clima de amizade, descoberta do

amor e discussões típicas da juventude atual. Sobre isso, vale a
pena destacar o preâmbulo do filme, que apresenta o Vlog de Peter
Parker em cena antes da Guerra
Civil, que ocorreu em Berlim e
dividiu os Vingadores num aeroporto (você que viu Capitão
América – Guerra Civil sabe do
que estou falando). Essa utilização das novas redes sociais, como,
por exemplo, o Vlog, é algo típico
dos adolescentes da atualidade e
foi muito bem aproveitada pela
Marvel na construção da trama.
Mesmo sendo uma típica
aventura juvenil, Homem-Aranha: De Volta ao Lar não abre
mão de um bom vilão. Interpretado pelo experiente Michael Keaton, o Abutre é, de longe, um dos
vilões mais interessantes apresentados no cinema. Pois o filme
consegue mostrar sua origem de
uma forma muito humana, demonstrando que qualquer pessoa
poderia ser esse vilão. Isso leva a
alguns questionamentos pessoais,
pois confronta o expectador com
a possibilidade de também ele ter
feito as mesmas escolhas e tomado as mesmas decisões caso se
encontrasse na mesma posição
que o personagem.
O elenco é bastante coerente e
vem somar a esse time de estrelas,
além de Tom Holland e Michael
Keaton o filme ainda traz Robert

Downey Jr (pois o novo Homem-Aranha é pupilo do senhor Tony
Stark – risos), Marisa Tomei e
o ótimo Jon Favreau que retorna para interpretar o divertido
Happy Hogan, que agora ganha
um pouco mais de destaque do
que nos filmes do Homem de
Ferro.
Vamos à trama! Depois de
atuar ao lado dos Vingadores,
chegou a hora do pequeno Peter
Parker voltar para casa e para a
sua vida, já não mais tão normal.
Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas,
ele pensa ter encontrado a missão
de sua vida quando o terrível vilão Abutre surge amedrontando a
cidade. O problema é que a tarefa
não será tão fácil como ele imaginava.
Por que ver esse filme? Porque não dá para deixar de lado
nenhuma aventura do Universo
Cinematográfico da Marvel, afinal todas culminarão na grande
batalha esperada em Guerra Infinita - Partes 1 e 2, além disso,
porque é bom ver o Homem-Aranha de cara nova, com um
timing cômico mais apropriado
ao personagem e envolto a uma
realidade adolescente. Além disso, o filme traz uma cena pós-créditos de arrepiar, portanto
não saia do cinema antes de ver
todos os créditos. Ótima sessão!
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COLAGEM COM JORNAL RASGADO

Os alunos do 5ºano A, orientados pela professora Rosimeire Chiquito Gomes, após fazerem estudos sobre os
direitos e deveres da revista Cidadania fizeram através de desenhos e poemas as formas de como praticar a
Cidadania.

Os alunos da Classe Especial com orientação da
professora Márcia Regina Bonadio desenvolveram
a técnica de Rasgadura de Jornal,com isso os alunos
estão trabalhando a coordenação motora fina e a
habilidade de segurar com firmeza e rasgar.
Complementando este trabalho os alunos

POEMA
Direitos e deveres,
Palavras que devem ser
gravadas.
Se os direitos você quer,
Deveres também terá.

escolheram 3 reportagens para comentar e expor no
painel elaborado, utilizando a técnica.
As reportagens escolhidas foram: O perigo de
animais soltos em rodovias; Os Ipês da Praça da
Igreja Católica;
Parque de Diversão na Festa do Padroeiro.

Direito à educação,
Dever da cidadania.
Ser um grande cidadão,
Com direito a moradia.
Ter saúde e segurança,
É viver com tranquilidade.
São direitos da criança,
E também da terceira idade.
Não podemos nos esquecer,
De que vivemos em sociedade,
Cumprir deveres e direitos,
É buscar felicidade.

ALUNOS:
Ana Carolina Costa
Bianca de Souza
Diordy Vitor Erculano
Ramos
Emilly Vitória Silva Bertalia
Everton Gabriel Cassiano

Felipe Leite da Silva
Gabrielle Vitória dos Reis
Iasmim Tatiane dos Santos
Campos
Kailane Ferreira Desidério
Keize Nicoly dos Santos
Khetlen Carolina da Silva

Maria Clara de Oliveira
Ferrari
Maria Eduarda de Oliveira
Ferrari
Matheus da Silva Queiroz
Murillo da Silva Queiroz
Pedro Henrique Filó da Silva

Rafael Miranda Cardoso
Samuel Ribeiro dos Santos
Tauane Cristina de Freitas
Yago de Souza Peres
Kamile Vitória Alves da
Silva
Jaqueline Sales Rosa

ALUNOS:
Camili Cruz dos Santos
Igor Henrique Alecrim
João Gabriel da Silva Santos

Luan Carlos Cruz dos Santos
Lucas S. Galdino
Maria Clara da Silva
Maria Fernanda de Goes

Maria Luiza Alecrim
Matheus Henrique Alecrim
Mickael Bento Verza
Milena Clara P. Nunes

APOIO

Projeto determina
afastamento imediato
de político preso

CIDADANIA E JUSTIÇA:

Escola Nice Braga realiza
Projeto “A prática da
cidadania, direitos e deveres”

Luiz Alves/Agência Câmara

O

deputado
Rubens
Bueno
(PPS-PR)
apresentou essa semana um projeto que estabelece
o afastamento automático do
mandato daqueles políticos
que forem parar na cadeia. A
medida, que parece óbvia para
qualquer cidadão de bem, não
vigora no país da Lava-Jato. Ou
seja, o sujeito pode ser preso e
continuar com o mandato em
vigor. As informações são de
Gabriel Mascarenhas na Veja.
A proposta alcança vereadores, prefeitos, governadores,

deputados, senadores, entre
outros cargos políticos como
os de ministro e secretário de
Estado, exceto presidente da
República.
O próprio Rubens Bueno
já havia protocolado esse projeto dois anos atrás, considerado inconstitucional porque
incluía servidores aprovados
em concurso. Esse trecho foi
retirado.
Agora, para virar lei, matéria precisará ser aprovada por
Câmara, Senado e sancionada
pelo presidente.

VENDE-SE
BATERIA INFANTIL BNB PLAY MUSIC
Valor: R$ 350,00
Informações: 44 99964-3531

da Escola Nice Braga na
vida deles. O prefeito Moacir Olivatti também falou
aos alunos em sala de aula.
As crianças ainda puderam
conhecer a Câmara Municipal sendo recebidas pelos
vereadores que explicaram
sobre o trabalho do Poder
Legislativo.
Para a finalização do projeto, a master Coaching, Rosana Buose Bazoti, falou aos
pais dos alunos das turmas
contempladas enfatizando a
importância da comunicação dentro do lar e os valores
transmitidos pela família.

A

Escola
Municipal
Nice Braga que tem
como diretora a professora Sonia Maria Sanchez
Dias Matias e vice a professora Lucimeire de Freitas, concluiu na noite de quarta-feira, 05 de julho o Projeto: “A
prática da cidadania, direitos
e deveres”.
A ação é uma iniciativa da Escola como parte do
Projeto “Cidadania e Justiça
também se aprende na Escola”, programa formatado pela
AMB – Associação dos Magistrados Brasileiros e encabeçado em Nova Esperança
pela dra. Ana Lúcia Penhalbel de Moraes, juíza do Juizado Especial Cível, buscan-

do conscientizar professores
e alunos, alcançando também
pais e responsáveis sobre direitos e deveres, como exercê-los, informando a estrutura
do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e demais serviços
judiciários.
O Projeto da Escola contemplou os alunos dos 5º anos
“A” e “B”, turmas da manhã e
tarde das professoras Isaura
Aparecida Medeiros Santos e
Sidinéia Ernegas Rodrigues e
envolveu a família e comunidade através da participação
dos ex-alunos Celso Antônio
Gonçalves e José Antônio
Costa que falaram as duas
turmas sobre a importância

JORNAL NOROESTE

8 - GERAL

www.jornalnoroeste.com

Sexta-feira, 07 de julho de 2017

l
a
u
d
i
V
o
d
Osval
Social

vidualevidual@hotmail.com

Na manhã de terça feira, 20 de Junho, o Prefeito de Cruzeiro
do Sul, Ademir Mulon, esteve em audiência com o Secretário
da Saúde Michele Caputo Neto acompanhado do Deputado
Estadual Tiago Amaral. Na ocasião foi solicitado recursos para a
reforma do Hospital Municipal, um Micro-ônibus para transporte
de pacientes e de um conjunto de equipamentos para fisioterapia.

Júlio César de Oliveira e sua esposa Vanessa durante
enlace matrimonial que uniu o casal William Guandalin
e Tais, no último dia 23 de junho em Maringá

O casal Tania e Otavio Cesar Landim
com os filhos Mariana e Otavinho,
durante acontecimento elegante, é o
destaque da coluna social dessa semana.

*
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Tarifa social da Copel
atende 305 mil famílias
Divulgação Copel

A

tarifa social da Copel
com descontos de até
65% na conta de luz
das famílias de baixa renda
atende 305 mil lares paranaenses. A Copel conta com postos
de atendimento presencial em
todos os municípios para receber as solicitações de cadastro
no programa. Entre as famílias
inscritas, mais da metade tem a
fatura de energia quitada pelo
Estado por possuírem consumo
mensal de até 120 kW (quilowatt-hora).

Os descontos variam de 10%
a 65%, segundo a regulação federal do setor. Adicionalmente,
no Paraná o programa Luz Fraterna garante o pagamento das
faturas das famílias inscritas na
tarifa social e que mantêm seu
consumo até 120 kWh, para a
maior parte dos casos, e até 400
kWh mensais, para os pacientes
com aparelho elétrico de uso
contínuo no domicílio. "Isto
possibilita uma melhor gestão
da renda domiciliar, pois aquele
dinheiro que seria destinado à

conta de energia pode ser investido na alimentação e itens de
saúde para as famílias", destaca
o presidente da Copel, Antonio
Sérgio Guetter.
O programa Luz Fraterna
atende atualmente 174 mil famílias. Nos municípios com
menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado, a proporção de famílias
beneficiadas pela tarifa social e
que não precisam desembolsar
o valor da conta de luz chega a
95%.

Richa destaca contribuição
da Itaipu na economia e
preservação ambiental
O governador Beto Richa
na quinta-feira (6) o diretor-geral brasileiro da Itaipu
Binacional, Luiz Fernando
Leonne Vianna; o diretor-geral paraguaio, James Spalding
Hellmers, e executivos da usina
hidrelétrica. Richa destacou a
contribuição do empreendimento para o desenvolvimento
econômico e social do Paraná e
do Brasil. “Ao contribuir com
a economia, a Itaipu colabora
para a geração de renda e de
emprego. Ela também atua pela
preservação do meio ambiente”, disse ele.
O encontro com o governador foi no gabinete no Chapéu Pensador (que fica dentro
da unidade da Copel no bairro
Bigorrilho, em Curitiba) logo
após reunião dos executivos
da Itaipu para discutir a implementação de novos projetos na
usina.
Um deles é a criação de um
compliance - conjunto de ações
que a empresa deve seguir
para estar em conformidade
com as leis. "Isso vai assegurar
que todos os nossos atos estejam sempre em conformidade

Orlando Kissner/ANPr

O governador Beto Richa recebeu na quinta-feira (6) o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Luiz Fernando Leonne
Vianna; o diretor-geral paraguaio, James Spalding Hellmers, e
executivos da usina hidrelétrica.

com as normas, primando pela
transparência", disse o diretor-geral brasileiro, Luiz Fernando Leone Vianna.
O segundo projeto é a criação do escritório, dentro da
Itaipu e em parceria com a Organização das Nações Unidas
(ONU), para tratar de questões

ligadas à água e à energia. “Objetivo é mostrar que é possível
uma hidrelétrica sustentável",
informou Vianna. Água e
energia são dois dos temas dos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), ações sugeridas pela ONU que devem ser
implantadas até 2030.
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Nova Esperança ainda mais bonita: Av. Rocha
Pombo recebe novas mudas de Palmeira Imperial

N

esta semana, a Av.
Rocha Pombo ficou
ainda mais bonita.
Novas mudas de Palmeira
Imperial estão sendo plantadas em toda a extensão
dos canteiros centrais substituindo os espaços vazios
por um belo paisagismo. Em
breve, a Av. Santos Dumont
também deverá receber os
mesmos cuidados, finalizando a segunda etapa do processo.
Sem custos de produção
e mão de obra aos cofres do
município, todas as mudas
replantadas foram produzidas no Viveiro Municipal.

O projeto de arborização e
paisagismo é uma das metas
desta administração em cuidado com o meio ambiente – o viveiro, por exemplo,
deve produzir cerca de 30
mil mudas de diversas espécies até o final deste ano.
O Secretário do Meio
Ambiente e Urbanismo,
Amarildo Ardenghi destaca
os cuidados que a população deve ter com as mudas
recém-plantadas: “é importante que haja consciência
das pessoas em não transitar
pelos canteiros, não pendurar faixar e banners, elásticos de slackline e não depo-

sitar lixo e entulhos sobre o
solo, uma vez que o redor da
muda deve estar livre para
realizar captação de água da
chuva”.
Por ser escultural, a palmeira é uma das opções
mais utilizadas em soluções
paisagísticas públicas. Uma
palmeira pode ser plantada
com qualquer altura e com
as folhas já formadas, tendo
efeito visual imediato, além
de requerer pouca manutenção. Para o prefeito Moacir
Olivatti, é uma grande satisfação ver a cidade ainda
mais bonita.
ASCOM

Nova Esperança é vicecampeã da sexagésima
edição dos Jogos Abertos

N

o último domingo (02),
Nova Esperança levou
o vice-campeonato na
modalidade futebol de campo
dos Jogos Abertos do Paraná
(JAPs) que aconteceu no município de Floraí. A disputa final
iniciou-se às 10h30min contra
o time de Paranavaí que venceu
a disputa.
Formada por atletas do município na categoria Sub21, a
equipe contou com a colaboração de dois jogadores de cidades
vizinhas, Luan do município de
Atalaia e Dener de Presidente
Castelo Branco. Nova Esperança disputou a competição com
mais 11 equipes, distribuídas
em 4 grupos. O time da cidade ficou no grupo C junto com
Terra Rica e Maringá.
Na primeira fase da competição, Nova Esperança obteve
100% de aproveitamento com
duas vitórias sobre Terra Rica
(1x0) e Maringá (4x2), classifi-

E

cando em 1º lugar no grupo. Na
fase mata-mata, nossos atletas
conquistaram a terceira vitória
seguida com o placar de 6x3,
enfrentando o time de Santa
Inês. Já a semi-final foi disputada contra a forte equipe de
Astorga e novamente saímos
na frente com um golaço de
fora da área do volante Luan
e a poucos minutos do fim da
partida o goleiro Sayan praticou uma belíssima defesa após
a cobrança de falta da equipe
adversária, fim de jogo: Nova
Esperança (1x0) Astorga.
A grande final foi marcada
por muita emoção e adrenalina, a equipe nova-esperancense
saiu na frente do placar com gol
de Deda, mas sofremos o gol de
empate ainda no primeiro tempo. No segundo tempo Nova
Esperança criou várias oportunidades de passar novamente a
frente do placar, todas sem êxito. Então aos 42 e 48 minutos

GESTÃO

ssa Em tempos de crise enxergamos tudo
negro, sombrio, e acreditamos que tudo vai mal,
porque vemos muitos pais
e mães de família perderem
seus empregos, muitas empresas encerrarem suas atividades, diminui a circulação
de dinheiro no comércio, o
país, bem como os estados e
os municípios recolhem menos impostos e por isso tem
menos dinheiro para investir.

Sim, a crise causa esses males.
Mas também vemos pessoas que mantem os seus empregos e até melhoram sua
posição dentro da empresa.
Vemos empresas se mantendo no mercado e até aumentando sua participação
e também vemos que muitos
municípios estão melhorando a vida de seus munícipes,
todos alheios à crise.
E o que faz a diferença entre um e outro é o que cha-

ARTIGO

Faz uma selfie?
Por: Daniel Medeiros*

N

da etapa complementar sofremos mais dois gols que deram
a vitória a Paranavaí (3x1) Nova
Esperança.
A comissão técnica foi formada pelos professores João
Marcelo e José Albino e a equipe de Nova Esperança, formada pelos atletas: Syan e Lucas
(goleiros); Natan, Maycon,
Alan Patrick e Rafinha (laterais); Daniel, Micael e João
Vitor (zagueiros); Luan, Mateus, Maycon Rogério, Natan
Frata (volantes); Victor Dourado, Guilherme Costa e Déda
(meias); Victor Gabriel, Dener
e Naum (atacantes).
Se destacando no esporte,
vale lembrar que no ano que
vem nossa cidade será sede dos
Jogos da Juventude 2018 e deverá receber aproximadamente
1500 atletas que disputarão diversas modalidades.
ASCOM

mamos de “gestão”.
É a forma como administramos nossa empresa que
determinará o sucesso dela
perante o mercado consumidor. É a forma como administramos nossa carreira,
investindo em estudos, capacitação, envolvimento pessoal, que determinará manter
nosso emprego e progredir.
Como também é a forma
como o município é administrado, que determinará um
maior ou menor bem estar à
sua população.
Diz o ditado popular “só
se aprende vivendo”, porém
também aprendemos observando. É só olhar ao nosso redor que veremos municípios
sendo muito bem administrados, não obstante a crise.
Votar em alguém porque é
amigo, simpático ou honesto
não é suficiente, ele também

inguém mais olha os outros ou as coisas. Olha-se
olhando as coisas. Visitando Foz do Iguaçu, surpreendi-me com a quantidade de visitantes de costas para as cataratas,
buscando o melhor ângulo para
aquele selfie consagrador. Senti
um nó na garganta. Algo, definitivamente, está sendo perdido para
sempre no século XXI. Desde que
Guy Debord publicou o seu “Sociedade do Espetáculo”, nos anos
60, criticando a midiatização da
sociedade, que a sensação de que
estamos sempre posando para
uma foto ou para um vídeo não
parou. E olha que o intelectual
francês nem imaginava o que estava por vir quando afirmou que
o espetáculo é “a relação entre
pessoas mediada por imagens”. E
uma relação que dura o tempo das
imagens. Use e descarte. Curta e
esqueça. Quem se lembra daquele
cantor coreano que foi o primeiro
a ser visto por mais de um bilhão
de pessoas no YouTube? Quem
lembra? Eu tô tentando...
O curador da Bienal do Livro
de São Paulo afirmou que as atrações da feira não são os escritores
(como?), mas youtubers, celebridades midiáticas que escrevem livros sob encomenda das editoras,
reproduzindo as bobajadas que
falam todos os dias para milhões
de fãs. E esse é o sucesso do momento. Fora o livro que o Obama
comentou que gostou – e que todo
mundo precisa ler, é claro! – ou a

Oprah ou, na falta de uma TV
paga, a Fátima Bernardes mesmo.
Certa vez, um jornal de grande
circulação do Paraná publicou
uma reportagem de capa, falando sobre a importância de ler e de
não ler qualquer coisa. Importância para o desenvolvimento cognitivo. Importância para o amadurecimento intelectual, condição
para o exercício efetivo de uma
vida digna e produtiva, transformadora e essencial para a comunidade, o mundo, o universo. Parece que não comoverá a legião de
fãs que já se prepara para fazer fila
na porta das livrarias para o lançamento do novo livro da autora do
Harry Potter.
A cultura das celebridades
já deixou vítimas, como a Lady
Di, por exemplo. Mas as maiores vítimas são as silenciosas que,
na frente dos computadores, expõem-se até o âmago em busca de
um like a mais. Ou como a moça
que foi vaiada em Nova York porque acreditou que poderia repetir
as nulidades que fazem sucesso
entre 2,5 milhões de seguidores
na internet para o público que tinha ido assistir ao show do Skank.
Pensou ser uma artista, a moça.
Lógico que vaia é feio. Mas o mundo real ainda tem umas regrinhas
que o espetáculo virtual e cibernético precisa aprender, como, por
exemplo, ser feito de gente real, de
carne e osso.
O excesso de informação tá
longe de significar mais conhe-

cimento, ou melhor, sabedoria.
Já diz o ditado que informação é
saber que tomate é fruta, mas sabedoria é nunca misturar tomate
na salada de frutas! Uma coisa o
Google informa em nanosegundos. A outra, a vida ensina com
os tropeções que damos nas coisas
reais do que ela é feita. O tédio é,
segundo o filósofo norueguês Lars
Svendsen, o mal do século XXI. E
ele alerta: Se o tédio aumenta, isso
significa que há uma falha grave
na sociedade ou na cultura como
transmissores de significado. As
redes sociais são o novo deserto
dos tártaros: você fica o tempo
todo esperando que alguma coisa
espetacular aconteça depois que
você postou aquelas fotos incríveis ou aquele vídeo incrível ou
aquele post incrível e assim a vida
passa. Como diria Lord Byron:
não sobrou muito senão ser entediado ou entediar. Mas se esse
artigo agradar, acho que vou tirar
um selfie e publicar na minha página. Não percam. Bjs.

*Daniel Medeiros é especialista em Filosofia
Contemporânea, mestre e doutor em Educação
Histórica e professor no Curso Positivo.

precisa ser competente. Precisamos de bons gestores do
dinheiro público à frente da
administração dos nossos
municípios.
Culpar a crise por todas
as desgraças que vem acontecendo é uma forma de fugir
às nossas responsabilidades.
Pensemos em quanto tempo perdemos diante de nosso
celular vendo facebook, instragram, whatsapp, etc. Ás
vezes perdemos horas bisbilhotando a vida alheia, e nos
enganando, porque a vida
real não é aquela das fotos do
facebook ou instagram e porque nosso tempo é muito precioso para ser utilizado dessa
forma.
A internet nos proporciona um conhecimento sem
fim, quando a utilizamos para
o nosso progresso pessoal,
pois é possível fazer cursos on

line de toda ordem do conhecimento e buscar informações sobre assuntos diversos,
que podem enriquecer nosso
currículo profissional e pessoal.
Nos capacitar para o mercado de trabalho depende
de uma atitude pessoal de
cada um. Melhorar a gestão
de sua empresa depende do
seu envolvimento com ela, o
investimento em bons funcionários e a busca de ajuda
especializada para suprir suas
deficiências.
Da mesma forma, precisamos estar atentos se os nossos
administradores públicos estão administrando com eficiência nosso município. Para
isso, precisamos nos informar sobre os acontecimentos,
para exigir uma boa aplicação
dos recursos públicos, o planejamento da cidade a médio

e longo prazo, a busca de recursos para investir em programas sociais e principalmente em educação, saúde,
segurança e infraestrutura.
Mas também temos que
ter a responsabilidade e saber
criticar, não visando apenas
as paixões políticas, o interesse pessoal e a notícia sem
fundamento, pois isso atrapalha uma boa gestão pública.
Ser cidadão é nos responsabilizar por nós mesmos,
sem estar alheios ao que é
de todos, pois isso determinará o sucesso de todos nós
enquanto pessoas e enquanto
país.
Você cidadão responsável,
venha se unir aos observadores sociais de Nova Esperança e fazer a diferença em nosso município. Nosso telefone:
3252-1226.
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Ao todo, 57 quilômetros
estão sendo duplicados,
entre Mandaguaçu
entre Paranavaí

Nova Esperança
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

S

egue em ritmo bastante
acelerado a duplicação
da BR 376, que promete
dar agilidade e segurança no
tráfego e o desenvolvimento para a região Noroeste.
Ao todo, 57 quilômetros estão sendo duplicados, entre
Mandaguaçu entre Paranavaí,
ao custo total de R$ 384 milhões; investimento inserido
no Contrato de Concessão.
De acordo com dados da concessionária Viapar, circulam
pela rodovia cerca de 15 mil
carros por dia nos horários de
pico.
Existe uma parcela dos
comerciantes de Nova Esperança que vive atemorizada
com o fato da rodovia passar em nível muito abaixo
das ruas paralelas ao Parque,
onde suas empresas estão instaladas. Existem trechos que
a BR passa cerca de 10 metros
abaixo em relação aos níveis
das vias marginais e com retornos distantes – até 500 metros.
Há também os que creem
que duplicação vai gerar mais
progresso para a região, uma
vez que a infraestrutura contribui para um desenvolvimento mais acentuado, para a
atração de investimentos que
geram riquezas e empregos
para a população.
A estimativa é que as obras
de duplicação entre Mandaguaçu e Paranavaí beneficiem
diretamente mais de 550 mil
moradores dos municípios
de Paranavaí, Alto Paraná,
Nova Esperança, Presidente
Castelo Branco, Mandaguaçu
e Maringá. A rentabilidade
operacional na circulação de
riquezas e as garantia de segurança aos motoristas são, sem
quaisquer dúvidas, as principais benesses da tão sonhada

Comerciantes do Parque Industrial
temem perder clientes com a
passagem da rodovia em nível baixo
Na entrada da cidade existem muitos comerciantes que
dependem diretamente do movimento da BR 376. Uma vez
duplicada e passando muito abaixo em relação às ruas paralelas
do Parque, o temor na queda das vendas é real entre a classe.
duplicação. A previsão é que
toda a duplicação seja concluída em dezembro de 2017.
Os comerciantes que dependem diretamente do movimento da rodovia estão
bastante temerosos. Parte
das vendas acontecem por
impulso, ou seja, o motorista
está trafegando e ao avistar ao
longe as placas ou o comércio com produtos e serviços
específicos, acabam parando
automaticamente.
Restaurantes, borracharias, postos
de combustíveis, fábricas de
móveis e artesanatos e oficinas mecânicas são alguns dos
setores que em tese perderiam clientes. Há quem planeje mudar o ponto comercial
para um ponto mais distante
do trecho em que o desnível é
mais acentuado, pois acreditam que uma vez a rodovia se
igualando ao plano das ruas
marginais, a parada dos motoristas seria mais facilitada e
as vendas, via de regra, beneficiadas. Todas as etapas das
obras executadas pela concessionária Viapar são aprovadas
e fiscalizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

Duplicação de trecho de
33 quilômetros da BR376 entra na etapa final

Fotos: José Antônio Costa

Após a liberação das pistas centrais, os comércios que ficam às margens da BR 376 no trevo de Nova Esperança tendem a perder
movimento

TRECHOS:
NOVA ESPERANÇA E
PARANAVAÍ – Entre Nova
Esperança e Paranavaí serão
duplicados ao todo 33 quilômetros. O projeto inclui ainda
8 passagens em desnível (trincheiras e viadutos) e 4 passarelas para travessia de pedestres nos perímetros urbanos
do trecho.

Uma dessas trincheiras é
executada no principal acesso
a Nova Esperança. No local, a
rodovia foi rebaixada em 500
metros e o trânsito urbano
passará por cima da BR-376.
No momento, o trânsito é
desviado pelas marginais da
rodovia. Metade das obras
(50%) nesse trecho já foram
concluídas, atualmente 400
homens trabalham no local.

MANDAGUAÇU
E
NOVA ESPERANÇA – a
duplicação de Mandaguaçu
prevê a construção de 10 passagens em desnível e 3 passarelas. São 23,6 quilômetros
de duplicação, dos quais mais
da metade (60%) já foram entregues. Cerca de 600 pessoas
trabalham nas obras deste trecho.

Para quem passa pelo trecho já é possível ver parte das
estruturas de algumas trincheiras em andamento, como
nos acessos próximos de Castelo Branco e Paranacity. Em
toda a rodovia, máquinas
também trabalham nas encostas da rodovia em serviços
de drenagem, terraplanagem
e pavimentação conforme
avançam os serviços.

O que dizem os comerciantes:

Foto: Jorge Woll/DER

Duplicação da BR-376 entre Nova Esperança e Paranavaí
na reta final de conclusão

As obras de duplicação de 33 quilômetros da BR-376, entre
Nova Esperança e Paranavaí estão aceleradas. Um trecho de
15,6 quilômetros já foi duplicado. O investimento total neste
trecho é de R$ 220 milhões e a expectativa é de que até o final
de 2017 os outros 17,4 quilômetros estejam concluídos. A obra
vai beneficiar diretamente cerca de 150 mil paranaenses.
O trecho entre Nova Esperança e Paranavaí já tem nove
viadutos e quatro passarelas prontos. Para serem abertos ao
tráfego, ainda é preciso concluir as alças de acesso, que dependem da finalização do processo de desapropriação. Também
serão implantados seis retornos ao longo do trecho duplicado.
ADITIVO - Estas melhorias na BR-376 fazem parte de um
aditivo acertado pelo Governo do Estado com a concessionária
Viapar, que administra o trecho. O contrato original previa apenas a duplicação de 23 quilômetros entre Mandaguaçu e Nova
Esperança. Agora, estas duas obras somam R$ 384 milhões em
investimentos em dois anos de execução - são 56 quilômetros de
extensão, 19 viadutos e sete passarelas. AENotícias

”Eu acredito que seremos prejudicados.
Não vai ter grande visão do nosso comércio e os retornos para os que desejam
voltar para comprar nossa mercadoria é
distante. Quem está passando dificilmente rodará 500 metros para voltar. Nosso
plano é mudar de endereço, porém os aluguéis estão muito altos. Teremos um custo
maior que deverá ser repassado”.
Ângela Honório Luiz (Grola Móveis)

”O movimento aumentou em virtude
de os carros estarem passando por cima.
Depois que o movimento passar para as
pistas centrais logo abaixo, vamos ver o
que vai acontecer” . Flávio Rogério Miranda (Restaurante Shangri-lá)

“Vai prejudicar muito. Nós os comerciantes seremos prejudicados. O que estão
fazendo vai acabar com a cidade. Teremos
que fechar nosso comércio. Quem passa
dificilmente fará o retorno. Cerca de 90%
do meu movimento era de quem passa
pela BR. Hoje estamos trabalhando com
20% da clientela”. Antonio Frezzato
(Auto Elétrica do Polaco)

“A rodovia passando muito abaixo vai
atrapalhar nosso comércio. Os carros
passarão longe e esta via marginal vai ficar
para quem entra na cidade. Os outros vão
acabar indo para Paranavaí ou Maringá. Os
retornos estão longe. Isso complicou nossa
situação” – Marcelo Alves de Oliveira
(Borracharia Shangri-lá)

“Isso vai nos prejudicar e muito. A
rodovia passando por baixo dificulta, pois
dependemos muito da estrada. Nosso
pensamento é colocar placas com preços
dos combustíveis indicando o Posto”
Demerval Cardia – (Posto Shangri-lá)

“Prejudicou em virtude do fluxo da rodovia. Acessar a pista ficou muito dificultoso. Perde-se o interesse de virem até
nós, devido à distancia dos retornos. Tem
clientes receosos em pegar a rodovia. De
certa maneira nos prejudicou. Teremos o
evento da Nova Esperança Liquida Autos
onde estaremos levando nossos carros
até o público consumidor” - Leandro
Geraldo Campos – Consultor de Vendas – Pontal Chevrolet
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Parcerias intensificam e
asseguram produção agrícola
Cooperativas promovem
encontro com produtores
rurais para apresentar as
diretrizes do Plano Safra
2017/18 e do Seguro Agrícola

O

Sistema Sicredi anunciou, na última semana,
que disponibilizará R$
14,8 bilhões para o Plano Safra
2017/18, que terá início no mês
de julho. Segundo a instituição,
os pequenos e médios produtores
rurais continuam sendo o principal foco, como na safra 2016/17,
que registrou volume de 67% das
operações realizadas.
Na safra 2016/17, que está
terminando neste mês de junho,
a Cooperativa alcançou a marca
de R$ 10,4 bilhões em operações
de custeio, comercialização e investimento, incluindo R$ 1,7 bilhão do BNDES (Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico
e Social) e do FCO (Fundo Constitucional do Centro Oeste). Para
a safra que se inicia, a instituição
trabalha com a projeção de realizar 195 mil operações.
PERFIL - Na Sicredi União

PR/SP, com área de atuação na região norte e noroeste do Paraná e
centro leste de São Paulo, durante
a safra 2016/17, foram realizadas
mais de 1.800 operações. “Com
relação à safra 15/16 houve um
aumento de 37,2% em recursos
liberados”, conta Gilberto Paulo Rauber, assessor de negócios
em crédito rural. Além disso, o
assessor afirma que o perfil do
tomador está bem diversificado.
“Foram 23% de subsídio ao pequeno produtor (PRONAF), 39%
ao Pronamp e 38% aos demais”.
De acordo com os dados
apresentados no “Encontro dos
profissionais da Unicampo e
entidades parceiras da Sicredi
União PR/SP”, em Maringá, a
Instituição Financeira Cooperativa atendeu todas as demandas
dos produtores rurais associados
durante o Plano Safra 2016/17. A
projeção para 2017/18 é atender

- em valor de recursos - em primeiro lugar o Pronamp BNDES e
em segundo o PRONAF.
Sobre algumas mudanças no
Plano Safra 2017/18, Gilberto
Rauber diz: “A taxa se mantém
fixa - semelhante 2016/17 -, na
linha BNDES houveram reduções consideráveis de juros e a
agricultura familiar, para o financiamento de animais no custeio
pecuário, deixa de ter o limite de
R$ 20 mil. Agora todo o custeio
pode ser usado para estes financiamentos”.
UNIÃO - Para Alair Zago,
superintendente administrativo
da Cocamar, a união das cooperativas é de fundamental importância para que os recursos
cheguem aos produtores. “Os
cooperados precisar ter acesso a
um bom atendimento, para que
possam buscar o que é condizente a cultura deles”, diz. Para o presidente da Unicampo, Luciano
Ferreira Lopes, a função das instituições é garantir que o produtor tenha um ótimo desempenho
no campo. “Nós acreditamos que
o Brasil é o celeiro da produção
agrícola mundial. E é por isso que
pensamos em soluções de como
agregar valor ao produtor rural.

Cabe a nós, como instituições, fazermos com que os recursos cheguem da forma correta ao nosso
produtor e, consequentemente,
para que ele possa trabalhar assegurado em todo o processo”,
afirma Rogério Machado, diretor
executivo da Sicredi União PR/
SP.
SEGURO AGRÍCOLA - Foi
também durante o encontro que
os produtores e representantes
da Sicredi, Unicampo e Cocamar
tiveram acesso a diversas informações sobre o Seguro Agríco-

la. Para atender aos associados,
a Sicredi realizou parcerias com
seguradoras que atendem dentro
da área de atuação da Cooperativa, entre elas Fairfax Brasil,
Allianz, Mapfre e com a - recém-chegada na região - Sancor Seguros. A ação torna o acesso à
subvenção mais prática, assim
todos os associados podem ser
atendidos.
Diante a parceria com a Sancor Seguros, a Instituição financeira Cooperativa Sicredi passa a
oferecer duas condições exclusivas aos associados. A primeira é
no modelo convencional, onde o
produtor pode escolher o preço
da saca e o nível de cobertura,
que está atrelado a produtividade – com base nos dados do
IBGE. Já a segunda modalidade é apenas aos cooperados da

Cocamar. Os cooperados terão
o preço da saca travado em 66
reais e a quantidade da saca também é fixa. A diferença é que a
média utilizada é do entreposto
da Cocamar, ou seja, apenas para
municípios com o entreposto da
instituição.
PLANEJAMENTO - Antes
de solicitar o financiamento é
importante que o produtor rural
faça o planejamento técnico da
próxima safra, e para isso terá à
disposição a área de consultoria
da Sicredi para identificar a linha de crédito mais apropriada.
“Para ter o crédito liberado, existe todo um processo para avaliar
a disponibilização do recurso e
quanto ao seguro agrícola a regra de acesso à subvenção é por
ordem de chegada”, finaliza Rauber.

Associado de Sumaré leva R$ 50
mil em promoção da Sicredi
Poupança Premiada sorteia
um milhão e quinhentos
mil reais até o final do ano.
Na região de Paranavaí,
cinco associados já foram
contemplados

O

distrito de Sumaré está
realmente com o pé
quente e não é à toa. Na
região, dois associados da Instituição Financeira Cooperativa
Sicredi já foram contemplados
na campanha “Poupança Premiada”. Organizada pela Central
Sicredi PR/SP/RJ, desde o início
de abril, a ação sorteia semanalmente o valor de R$ 2 mil, mensalmente R$ 50 mil e no final do
ano meio milhão de reais. Ao

todo, serão sorteados um milhão
e quinhentos mil reais aos associados que pouparem na Cooperativa. São 309 chances até 30 de
dezembro.
Jandira Souza dos Santos, associada de Sumaré há sete anos,
foi a primeira a receber R$ 2 mil
da campanha no sorteio semanal.
Eder Fernando Tezin, associado
da Sicredi União PR/SP desde
2005, foi contemplado no sorteio

Trabalho infantil

mensal e recebeu - na tarde desta
terça (04/07) -, juntamente com a
esposa Mariana Rodrigues Tezin
e sua filha Heloisa Rodrigues Tezin, o valor de R$ 50 mil reais. O
associado é agricultor no distrito
de Sumaré e ficou surpreso com
a notícia. “Quando vim fazer a
aplicação na poupança, o gerente

apresentou a campanha, mas não
estava esperando pelo resultado. Nunca ganhei nada, nem em
bingo. Com o valor vou acertar
algumas contas e o restante vou
aplicar novamente na poupança
da Sicredi”, conta Eder. Segundo
Rogerio Piccoli Pelizza, gerente
da agência Sicredi de Sumaré, a

campanha aumentou o volume
de captação do recurso na região.
“Com o desempenho positivo,
aumentou nossa confiança e o retorno para comunidade”.
Os associados da agência Sicredi Paranavaí Centro também
estão com o sorriso de orelha a
orelha. Desde o início da cam-

Crianças e adolescentes
ainda convivem com a triste
realidade da exploração do trabalho infantil no Brasil. Apesar
de apresentar queda nos números gerais na última década, a
mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) apontou que há 2,7
milhões de brasileiros entre 5
a 17 anos nessa situação, uma
realidade preocupante que torna essencial fortalecer a fiscalização e a constante busca de
garantia de direitos.
Longe de dignificar, o trabalho infantil retira da criança e adolescente o direito de
brincar, sonhar, socializar e
aprender em substituição a
uma realidade de cobrança,
responsabilidade, risco e exposição que representam uma
verdadeira sucessão de violações a Constituição, Código
Penal, Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) e Estatuto
da Criança e do Adolescente.

De acordo com a nossa legislação, não existe cenário
em que menores de 14 anos
estejam aptos a trabalhar, enquanto adolescente de 14 a
16 podem atuar apenas como
aprendiz, com condições e contratos específicos. A partir dos
16 anos é possível para o jovem
ingressar no mercado formal
de trabalho, mas até completar
18 anos existem restrições em
relação à execução das funções,
que não podem ser noturnas,
insalubres, prejudiciais ao seu
desenvolvimento ou que impeçam a frequência escolar.
Apesar da especificidade
das leis sobre o tema, muitas
vezes a desigualdade social e a
situação de vulnerabilidade das
famílias leva a criança e o adolescente ao trabalho irregular,
que atualmente corresponde
a 5% da população entre 5 a
17 anos no Brasil. A realidade piora ao constatarmos que
entre 2014 e 2015 o país regis-

trou um aumento de 8,5 mil
crianças de 5 a 9 anos expostas ao trabalho infantil.
Atualmente a região sul
corresponde a 8,3% dos registros de trabalho infantil
do Brasil, porém apresentou
significativa redução, especialmente em relação ao Paraná. Em 2004 o Pnad apontou que o estado possuía 330
mil crianças e adolescentes
trabalhando, enquanto em
2014 a mesma pesquisa registrou uma queda para 189
mil. Na faixa de 5 a 9 anos
o número caiu de 17 mil
para mil, recebendo reconhecimento da Organização
Internacional do Trabalho
(OIT).
Esses resultados são reflexos de uma política intersetorial realizada pelo

panha, três associados foram
contemplados: Yasmin de Souza
Favarin, Olga Jacovozzi da Silva
e Jorge Alves Cordeiro Filho.
Cada um embolsou o prêmio de
R$ 2 mil. Para concorrer, basta
investir R$ 100,00 em poupança,
o que dá direito a um número da
sorte. O sorteio é realizado pela
loteria federal.
A iniciativa, segundo Sérgio Gentilin, gerente regional
de desenvolvimento da Sicredi
União PR/SP, tem como objetivo
incentivar as aplicações em poupança, para que a Cooperativa
alcance autonomia financeira
e, assim, fortaleça as linhas de
créditos rurais, para evitar o uso
de recursos externos. “Graças
à confiança dos associados, na
credibilidade da poupança, nas
parcerias locais e no atendimento personalizado que oferecemos, estamos aumentando nossos recursos”, completa Rogerio
Machado, diretor executivo da
Sicredi. Atualmente com 150
mil associados, a Sicredi União
PR/SP é a 4ª maior cooperativa
de crédito do Brasil, entre mais
de 1.000 instituições.

Governo do Estado em parceria com prefeituras, com
destaque para programas
como o Família Paranaense,
que realiza acompanhamento sistemático de famílias
em situação de vulnerabilidade, e o crescimento da
rede socioassistencial.
Mesmo com os avanços
no estado, ainda há muito
que fazer, especialmente em
relação à prevenção. O trabalho precoce jamais será
uma solução, já que ele alimenta o ciclo de pobreza e
exclusão, e para erradicar
esse problema é necessário
que toda sociedade reconheça a prioridade absoluta
que a garantia de direitos
das crianças e adolescentes
representa para o futuro do
país.

*Marcello Richa é presidente do Instituto
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)
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TEMPO COM MEU DEUS:

QUEM É BOM?

Você se considera bom? Você se considera justo?
A Bíblia diz o seguinte: “Não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque.” Eclesiastes 7:20
E diz também: “Como está escrito: ‘Não há nenhum
justo, nem um sequer; não há ninguém que entenda,
ninguém que busque a Deus.
Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há nem um
sequer’.” Romanos 3:10-12
Irmãos, por nós mesmos, nunca seremos bons, nem
sequer buscaremos ser bons.
Deus sabe disso. Por isso enviou Jesus Cristo ao
mundo, para nos tirar dessa triste situação.
Jesus veio e nos resgatou. O salmista teve essa revelação profunda quando escreveu: “Ele me tirou de
um poço de destruição, de um atoleiro de lama; pôs
os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local
seguro.” Salmos 40:2
E o apóstolo Paulo diz: “De fato, no devido tempo,
quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios.
Dificilmente haverá alguém que morra por um justo; pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de
morrer.
Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
Como agora fomos justificados por seu sangue,
muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por
meio dele!” Romanos 5:6-9
Irmãos, não nos enganemos!
Nós não somos naturalmente bons!
Precisamos ir a Jesus para sermos salvos.
Só Ele, habitando em nós, pode nos comunicar a
essência da sua perfeita bondade!
A bondade de Cristo brota dos corações que se entregaram a Ele, que permitem que o Espírito Santo os
dirija, os conduza e possa agir livremente em seus corações.
O Pai nos atrai para Jesus. Ele opera em nós o querer e o realizar.
“Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto
o realizar, de acordo com a boa vontade dele.” Filipenses 2:13
"O homem que tem se esforçado para purificar-se, e
nada tem a relatar senão repetidos fracassos, conhecerá o verdadeiro alívio quando deixar de dar demasiada
importância à sua alma, e passar a olhar somente para
aquele que é perfeito. E quando estiver olhando para
Cristo, as próprias coisas que por tanto tempo vem tentando fazer, serão finalmente realizadas dentro dele.
Será Deus a operar nele tanto o agir como o efetuar."
A. W. Tozer
Se você, hoje, sentir em si o anseio de ir a Jesus, não
perca tempo!
Busque-o de todo o coração.
Ele tem tanto para lhe conceder, meu irmão!
Busque-o!
“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que
houve também em Cristo Jesus.” Filipenses 2:5

Maria Lúcia Zapata Lorite | Serva do Senhor
Autora do livro Tempo com meu Deus
No facebook: Visite a página TEMPO COM MEU DEUS
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A leitora Beatriz Camargo registrou
o momento de descontração na Festa
Brasileira da Escola Sabidinho Supremus!
Juliana, Daiany e Beatriz. #tônonoroeste

A semana ficou mais sorridente pela
passagem de mais um ano do Pr Paulo
Alves de Almeida no último dia 02 de
julho, que recebeu os cumprimentos
de familiares, irmãos e também dos
amigos deste jornal. #tônonoroeste
O Clube de
Desbravadores
Águia de Ouro de
Nova Esperança
durante
cerimônia de
investidura em
lenço na noite de
domingo, 25 de
junho registrou
o momento.

#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!!!

