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DESDE MAIO DE 1995

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Os verdadeiros amigos são como 
o Sol. Não precisam aparecer 
todos os dias para saber que eles 
existem, mas é bom saber vê-los."

“Sem caminhão, o Brasil para”, é uma velha frase de para-
-choque exposta em milhares de veículos pesados que circu-
lam pelas rodovias brasileiras e também letra de música ser-
taneja, porém os reflexos do sentido literal podem ser vistos 
desde o início da semana, quando caminhoneiros de todo o 
país decidiram parar. Respondendo pela categoria nas nego-
ciações junto ao governo federal está a CNTA – Confederação 
Nacional dos Transportadores Autônomos, presidida por Diu-
mar Bueno.

Muitos novaesperancenses participam da manifestação pa-
rados na BR-376 próximo ao KM140. Os motoristas realizam 
uma manifestação pacífica. Carros, motos, ambulâncias, ôni-
bus trafegavam tranquilamente até o fechamento desta edição.

Na quarta-feira, 23 de maio, a população passou a entender 
o real sentido da frase: Sem caminhão, o Brasil para! Houve 
uma verdadeira “corrida maluca” dos motoristas aos postos 
de combustíveis temendo o desabastecimento. O que de fato 
ocorre, pois sem caminhão o Brasil parou. Em meio aos pro-
testos dos caminhoneiros, associações relatam o impacto na 
produção e distribuição de alimentos, enquanto supermer-
cados e postos de combustíveis em vários estados enfrentam 
dificuldades para repor os produtos.

Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), mais da metade da produção de carne suína e de aves 
já está parada, com 78 frigoríficos com operações suspensas. 
A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne 
(ABIEC) acrescenta que há também impactos na produção de 
carne bovina.

Até na quinta-feira, (24), 129 frigoríficos já haviam parado 
as produções de carne bovina, suína e de aves. As associações 
que representam os setores estimavam que esse número pu-
desse subir para 208 até hoje, sexta-feira (25) se a situação não 
se normalizar. Caso isso se confirme, o resultado será a parali-
sação de cerca de 90% da produção nacional de carne.

A mobilização dos caminhoneiros tem reflexos no Brasil 
todo. Alguns aeroportos já emitiram alerta sobre a falta de 
combustíveis para abastecimento dos aviões. Na quarta, (23), a 
Petrobrás como medida imediata, decidiu reduzir o preço do 
diesel por 15 dias. O que pouco significa.

Recebi a nota enviada a imprensa onde o presidente da 
CNTA, Diumar Bueno, listou as duas principais reivindica-
ções dos caminhoneiros. A primeira pede outra política de 
reajuste de preços do óleo diesel, com redução de impostos, 
principalmente do PIS/COFINS e do ICMS e a segunda, exige 
o fim da cobrança de tarifa dos caminhões vazios, que passam 
nas praças de pedágio com os eixos levantados. Mesmo com 
a Lei 13.103/15, sancionada pelo Governo Federal em 2015, 
que suspendeu essa cobrança, as concessionárias insistem em 
desrespeitar a Lei.

Estradas mal conservadas, esburacadas e sem acostamento, 
roubos de cargas, jornadas de trabalho quase solitárias de 10 
a 12 horas numa cabine, longe da família por semanas ou até 
meses são desafios enfrentados pelos caminhoneiros há anos. 
Mas na pauta de queixas, as principais são contra a alta do die-
sel e dos pedágios e a defasagem do valor do frete. O desem-
penho dos caminhões é de dois a quatro quilômetros por litro. 
Somado ao tempo de estrada (com alimentação e higiene) e à 
carga e descarga, o valor é insuficiente para o motorista.

Generalizar e culpar os caminhoneiros pela falta de boas 
estradas devido a buraqueira produzida pelos caminhões é 
transferir a responsabilidade do Estado a uma classe produ-
tiva, pois os governantes não investem em infraestrutura e 
quando fazem, acreditam que investir é apenas fazer aquele 
asfalto “casca de ovo”, só pra dizer que foi feito e mal feito.

Todos os brasileiros começaram a sentir na pele o que a 
falta de investimentos em infraestrutura faz com o Brasil. Pelo 
menos 60% de tudo o que é produzido anda de caminhão, e 
com poucos dias parados, começam a faltar produtos nas lojas 
e supermercados, e combustíveis nos postos.

Eu fico na torcida para que a categoria seja atendida pelo 
governo em suas reivindicações e que realmente sirva para 
mostrar ao povo brasileiro que o caminhoneiro está em tudo 
o que é produzido e consumido no Brasil. Ele é realmente im-
portante na economia. Ao governo, a lição é o que a falta de 
investimentos em infraestrutura e logística podem trazer ao 
país.

Dos benefícios previdenciários previstos na Legislação 
Previdenciária Brasileira, o benefício de auxilio reclusão é 
o mais combatido e criticado por grande parte da popu-
lação brasileira. Entretanto, a equivocada compreensão da 
sociedade brasileira, está formada no desconhecimento do 
verdadeiro papel de tal benefício. Não se trata de premiar 
o cidadão recluso que cometeu um ato ilícito e sim pro-
porcionar a seus dependentes um mínimo de dignidade de 
subsistência, já que sua família se vê privada da presença de 
seu mantenedor, qual seja, a ausência do arrimo de família.

A verdadeira finalidade do benefício de auxilio reclu-
são restou clara nas palavras do ministro Napoleão Nunes 
Maia Filho do STJ: “Este benefício é mal compreendido 
pela sociedade. Não se trata de assistência social ao preso. 
O benefício destina-se aos dependentes do segurado que 
contribuía para a Previdência Social no momento de sua 
reclusão”, tendo, ainda, destacado que referido benefício 
possui relevante valor social, uma vez que busca amparar 
os dependentes do segurado que subitamente são despro-
vidos de meios de subsistência. Fonte: REsp n. 1479564/SP 
http://tinyurl.com/Ivlasym.

Também sobre tal assunto, destaque-se, o entendimen-
to do ilustre Hermes Arrais Alencar que assim leciona: 
“criado com o intuito de garantir a subsistência da famí-
lia do segurado detento ou recluso, durante o período no 
qual a família se ressente da perda temporária de uma fon-
te de subsistência.” O auxilio-reclusão é, nas palavras do 
ilustre Martinez (2014, p. 931), benefício irmão da pensão 
por morte. A diferença fundamental é a prisão em lugar 
do óbito: “A semelhança com a pensão por morte é jurídi-
ca. Significa definição de direito para as mesmas pessoas, 
exercitado e mantido nas mesmas condições, à exceção do 
fato gerador, prisão de segurado não remunerado. Os des-
tinatários, por conseguinte, são os mesmos daquele benefí-
cio, embora possa complicar-se se a esposa ou companhei-
ra vier a estabelecer novo ‘casamento’ ou união estável.”

O benefício previdenciário de Auxilio Reclusão está 
previsto na Constituição Federal. O artigo 201, no capítulo 
relativo à Previdência Social, que cita o direito ao “auxílio-
-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa ren-
da”.

A Lei nº 8.213/91, publicada um ano após a criação do 
INSS e que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previ-
dência Social, também cita o Auxílio-Reclusão como um 
dos direito dos “dependentes do segurado que for recluso 
em regime semi aberto ou fechado e que não receba remu-
neração da empresa, Auxílio-Doença, aposentadoria ou 
abono de permanência”.

De modo geral, o Auxílio-Reclusão tem o objetivo de 
garantir a manutenção e sobrevivência da família do segu-
rado de baixa renda que contribuiu para o INSS durante 
sua vida laboral e, que assim, gerou o direito de ter sua fa-
mília amparada em caso de reclusão, conforme assegurado 
pela legislação previdenciária.

Assim, é preciso acabar de vez com o preconceito da 
sociedade brasileira contra o auxilio-reclusão, vez que este 
benefício não se destina à pessoa do preso e muito menos 
tem como finalidade premiar o delinqüente, mas sim ga-
rantir aos dependentes deste, condições dignas de sobre-
vivência.

Do todo o exposto, pode-se concluir que para a conces-
são do benefício de auxílio-reclusão, é importante que o 
segurado recluso preencha os requisitos legais, muito em-
bora tal benefício destine-se para a mantença de seus de-
pendentes, exigindo destes apenas o requisito dependência 
econômica.

______________________________
Fonte: https://jus.com.br/auxilio-reclusao-um-direito-social e https://www.

inss.gov.br/auxilio-reclusao-entenda-quem-realmente-tem-direito

“Se não existisse avião e político andasse 
de caminhão, as estradas teriam melhor 

conservação”. Eduardo Costa (cantor)

***

A mobilização dos 
caminhoneiros!

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: 
AUXILIO RECLUSÃO

“O impossível não é um fato: é uma 
opinião” – Mário Sérgio Cortella

Alto Paraná – 
Estádio Osvaldo França
O Estádio Osvaldo 
França de Alto Paraná 
está sofrendo significa-
tivas mudanças no seu 
entorno. O local que 
ultimamente servia de 
abrigo para marginais, 
usuários de drogas ou 
para os praticantes de 
sexo casual e descom-
promissado, vem sendo 
totalmente remodelado. 
A urbanização vai com-
templar parquinhos de diversão para a garotada, colocação 
de gramas nas áreas adjacentes, melhorias nas pistas de cami-
nhadas e outras novidades que vem por aí. Uma vez adequa-
do, o espaço tende a afugentar frequentadores indesejados de 
práticas reprováveis. A quem de direito, diga-se a população 
ordeira, a democratização do uso do bem público. Antes da 
mudança, os moradores de Alto Paraná e demais visitantes 
nem se atreviam a passar pelo local. Vai ficar muito bom. Es-
tive no local e atestei a qualidade dos serviços ora executados.  
Em tempo: o estádio leva o nome do genitor deste que vos 
escreve.

Desmandos e paralisação
Os caminhoneiros em greve travam uma luta que é de toda 
sociedade. O governo federal vem aumentando sistematica-
mente os preços dos combustíveis e a população assiste paci-
ficamente. Os rombos na Petrobrás agora estão sendo pagos 
pelos brasileiros, que nada tem a ver com os esquemas ocor-
ridos dentro da Companhia. Vamos protestar. Ecoar os gritos 
dos trabalhadores. A batalha é deles. A guerra é nossa!

Associação Comercial –
Eleição
Acontecerá nesta segunda-feira (28) a eleição para a esco-
lha da nova diretoria que comandará os destinos da entida-
de para o próximo biênio. O empresário Paulo Oliveira, que 
atualmente ocupa o cargo de vice-presidente para Assuntos 
Imobiliários e Construção Civil será o novo presidente, haja 
vista que até o momento apenas 01 chapa havia sido inscrita 
para a disputa. Ele e outros 24 comerciantes serão ratificados 
para assumirem a próxima gestão. São 19 comerciantes para 
o Conselho Administrativo, outros três para o Conselho Fis-
cal Efetivo e três para Suplentes. Como nos anos anteriores 
acredita-se que não haverá qualquer anormalidade e o pro-
cesso será rápido e prático. A posse da nova diretoria está 
marcada para acontecer na quarta-feira (30) com jantar por 
adesão no salão de festas do Lions Clube de Nova Esperança.

Aproveitadores
Os combustíveis tem aumentado demais nos últimos meses. 
Até aí é algo concernente à politica do governo. Infelizmen-
te, malandramente, enquanto os caminhoneiros labutam por 
redução nos preços e protestam pacificamente, alguns (não 
todos) donos de postos de combustíveis se aproveitam da 
iminente falta do produto para elevar os valores cobrados 
por litro de óleo diesel, gasolina ou etanol. Na paralisação 
anterior, houve postos de Maringá que elevaram para quase 
R$7,00 o litro das gasolina, um aumento de quase 100% em 
relação ao praticado antes da greve. Naquele caso o Ministé-
rio Público e o Procon agiram, penalizando os proprietários 
dos estabelecimentos. Quem repudia a corrupção instaurada 
nos meandros da classe política, precisa rever sua condição 
e averiguar se pequenas práticas também não são atos seme-
lhantes, embora de menores proporções. A “corrupção nossa 
de cada dia” precisa ter um fim!

Novos agentes de Cadeia
A governadora Cida Borghetti na terça-feira (22), durante a 
quarta reunião de integração das forças de segurança do Pa-
raná, a contratação de 1.156 novos profissionais para atuar 
como agentes de cadeia pública. O edital para a abertura do 
processo seletivo simplificado (PSS) já está publicado no Diá-
rio Oficial. O processo vai selecionar 982 homens e 174 mu-
lheres. Os agentes de cadeia pública são responsáveis, prin-
cipalmente, por orientar, vigiar, fiscalizar, revistar e conduzir 
os detentos em unidades penais e cadeias públicas, apreen-
dendo objetos suspeitos ou não permitidos. As informações 
foram dadas pela Agência Estadual de Notícias.  Boa notícia!

***

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

Desmistificando o 
auxílio reclusão



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 25 de maio de 2018

GERAL - 3JORNAL NOROESTE

Opinião do Blog
Furtos e Roubos, atos roti-

neiros em Nova Esperança!
Outrora, uma cidade pacata, 

mas sempre com uma população 
honesta, ordeira e trabalhadora, 
de repente, Nova Esperança tor-
nou-se uma cidade como muitas 
outras em nosso país, com pouca 
ou nenhuma segurança para se vi-
ver! Parece até brincadeira ouvir 
os mais diferentes  tipos de relatos 
de furtos e roubos da população 
do centro, dos bairros, dos dis-
tritos, independente de homens 
ou mulheres, jovens ou idosos  e 
adolescentes. Casas, escolas, lojas, 
sítios, fazendas, enfim, nada está 
sendo poupado, levando desde 
celular até  veículos e novilhas, 
usando os mais variados meios 
como a pé, de bicicleta, moto, car-
ro, camionete, caminhão, etc. Isto 
que estamos falando, vem acon-
tecendo quase que diariamente, 
chegando acontecer furtos e rou-
bos numa mesma rua, em séries. 
Existem menores na cidade que 
resolveram a desafiar a polícia, 
roubando de bicicleta, armados, 
sem máscaras. A pergunta que  
se faz  é por que isso vem aconte-
cendo com tanta freqüência, sem 
que providências enérgicas sejam 
tomadas? Esta coluna sugere uma 
reunião de emergência entre Ju-
diciário, Ministério Público, Po-
lícias Civil e Militar, Conselho de 
Segurança, Conselho Tutelar,  As-
sociação Comercial, Poderes Exe-
cutivo e Legislativo e quem mais 
de direito e constituir uma força 
tarefa para ao menos amenizar 
esta situação que está se tornan-
do  insustentável, há tempo, para 
dar mais segurança as famílias 
novaesperancenses. A população 
está de saco cheio, no limite, po-
dendo de uma hora para outra, as 
coisas tomarem  rumos perigo-
sos. Cabe também a população, 
a cobrar dos poderes públicos e 
responsáveis pela segurança uma  

solução para o caso. Somente bo-
letim de ocorrência (BO),  de nada 
vai adiantar!

Monarquia Inglesa vive  no-
vos tempos, nova realidade!

A história da monarquia in-
glesa tem mais de mil anos. Te-
ria começado com Henrique I da  
Inglaterra em 1068. Ao longo dos 
séculos, a monarquia passou por 
muitas fases, até chegar a monar-
quia moderna, onde a atual Ra-
inha, Elizabeth II, casada com o  
Príncipe Phillip, da Grécia e Di-
namarca, Duque de Edimburgo, 
comanda a monarquia inglesa. 
Apesar de ser um cargo figurativo 
e não ter nenhum peso  político e  
nem econômico no Reino Unido, 
mas sempre nas grandes decisões 
do país, a Rainha é consultada e 
dá sua opinião, assim como se o 
país deve ou não entrar em guerra. 
Quando a Rainha vier a falecer, as-
sumirá o trono o Príncipe Charles, 
ex marido de Daiane. Na sucessão 
teremos o Príncipe Willian, filho 
de Charles, casado há pouco tem-
po com a plebeia Kate Middleton. 
Sábado último, dia 19 de maio, ti-
vemos outro casamento que mexeu 
com as estruturas da monarquia 
inglesa. Foi a do Príncipe Harry 
(também filho de Charles) com a 
atriz americana Meghan Markle, 
de descendência afro-americana. 
O casamento se realizou na  Ca-
pela de São Jorge, no Castelo de 
Windsor, com 600 convidados, 
emoldurada pela pompa, liturgia, 
pelos trajes, um excepcional  coral 
gospel de negros, sermão feito por 
um pastor negro (que arrasou) te-
cendo mensagens deixadas por  
Martin Luther  King.  Harry, 33, e 
Meghan, plebeia, atriz, estrangei-
ra, divorciada, mulata, 36, foram 
personagens de mais um conto de 
fadas, do poderoso amor. Pois é, a 
monarquia inglesa que andava no 
obscurantismo, voltou a ficar ante-
nada, muita viralização nas redes 

sociais, e agora, sintonizada com 
a diversidade e a tolerância, con-
ceitos inadmissíveis para os mo-
narcas dos velhos tempos.  Com 
certeza, jamais a monarquia ingle-
sa poderia imaginar que um dia, 
o Reino Unido teria uma duquesa 
negra (agora tem), que ainda, com 
o passar dos anos, pelo andar da 
carruagem, poderá se tornar Ra-
inha.

 
Coisas do Cotidiano
• Foi mais que um espetáculo, 

o casamento do Príncipe Harry 
com a plebeia Meghan, na Capela 
do Castelo de Windsor, da monar-
quia inglesa. Um luxo só (Meghan 
usou um vestido de noiva  de R$ 
500 mil confeccionado pela grife 
Givenchy). O evento foi  vendido 
para as televisões de todo o mun-
do, que pagaram uma fortuna. Eles 
sabem divulgar e vender o evento, 
que foi de alta qualidade. Gostei 
demais das palavras do pastor e 
do Coral Gospel, interpretando 
"Stand by me" (Fique Comigo);

• Lula Festiva, Argentina can-
ta por Lula Livre, reúne milhares 
de pessoas em uma noite memo-
rável em Buenos Aires, na Plaza 
de Mayo, para protestarem contra 
a prisão de Lula, que eles consi-
deram um líder natural do mun-
do. Artistas, intelectuais, ativistas, 
cantores, professores, parlamenta-
res, representantes de sindicatos 
querem Lula Livre, vítima de um 
processo sem provas e midiáti-
co. Os oradores pediram também 
mais ação da polícia e Justiça Bra-
sileira para descobrirem os culpa-
dos pela morte da vereadora Ma-
rielle Franco e seu motorista;

• Espaço - Cultura - Bolsas de 
Estudos no Japão - Como acon-
tece todos os anos nesta época do 
ano, começa a divulgação por todo 
o Brasil as notícias de que o Gover-
no Japonês  oferece aos estudantes 
brasileiros Bolsas de Estudos nas 
melhores faculdades especializa-
das do Japão, sem a necessidade 
obrigatória de ter que falar Japo-
nês.  Como se espera, sempre que 
se fala em bolsa no Japão, a impres-
são é que tem que falar Japonês. 
Não há necessidade de saber falar 
o japonês, mas sim, o Inglês. Tam-
bém todos  pensam que as bolsas 
solicitadas praticamente são da 
área de tecnologia,  cuja a área, os 
japoneses são praticamente imba-

ENTRELINHAS
***É mais que justo o movimento dos caminhoneiros pelo  alto preço do diesel. Só foi fazer a greve, o governo já 
acionou com as possibilidades de redução no preço do combustível. Aliás, no governo Temer, em um ano, o combustível 
aumentou quase 30%.***Falando em Temer, que deveria estar na cadeia, ele foi explicar o desemprego no país e acabou 
dizendo da importância do desempregado, que está procurando emprego e quer trabalhar. Pode uma coisa dessa?***O 
presidente do TRF4, Carlos Eduardo Thompson, defende que o foro privilegiado deve ser extinto inclusive para os 
magistrados.***Tradição no casamento da monarquia inglesa é que a noiva não jogue o buquê de flores, mas sim, que 
seja depositado no túmulo do soldado desconhecido na Abadia da Catedral de Westminster.***Ainda com referência ao 
casamento de Harry e Maghe, os convidados eram obrigados a deixarem celulares, tablets, laptops, câmaras fotográficas, 
etc, na portaria. Quando a noiva adentrou a capela, as portas foram fechadas, não permitindo a entrada de mais 
ninguém.***"Não tenho inimigo de quem não possa me aproximar nem amigo de quem não possa me distanciar.“ - 
Getúlio Vargas (1882-1954) 

tíveis no mundo. Mas há também, 
a área de humanas, economia, 
onde o Japão também faz suces-
so.  Tanto na graduação, como na 
pós graduação, há necessidade de 
conhecimentos fundamentais  de   
matemática. Todos aqueles que 
conseguiram as bolsas dizem que 
são de ótimos valores, dando para 
viver tranquilamente no Japão. 
Demais informações procure pela 
Internet  o Consulado ou a Em-
baixada do Japão no Brasil, que 
você  obterá todas as informações. 
Portugal também - Para aqueles 
que querem fazer especialização 
em Portugal, chegou a hora pois a 
abertura das faculdades para estu-
dantes brasileiros é muito grande 
e com muita facilidade. Consulte 
pela Internet o Consulado ou a 
Embaixada de Portugal no Brasil;

• Em virtude dos professores 
estarem com os salários atrasados 
no Ceará, um grupo de alunos 
sentiu pena de seus professores e 
resolveu fazer uma coleta de di-
nheiro para ajudar os mestres;

• "Deus te fez assim", disse o 
Papa Francisco à um homem gay;

• Considerado ao longo dos 
anos um partido de aluguel, a cú-
pula do PMDB resolveu retirar o 
P do partido, ficando apenas como 
MDB. Outro motivo também foi 
o desgaste que o partido sofreu e 
vem sofrendo com os sucessivos 
escândalos do presidente Temer e 
diversos outros membros do par-
tido chamados de ladrões, corrup-
tos, desonestos,  golpistas, menti-
rosos, etc.

É tempo de frio, é tempo de 
pressão alta!

Este blog faz um importan-
te alerta a toda a população que 
sofre de pressão alta ou mesmo 
aqueles que, não sofram deste 

mal, mas que tem 35/40 anos ou 
mais, tendências genéticas, am-
bientais, alimentação, sedenta-
rismo,  ou que possuam alguma 
razão para que possa ter pressão 
alta. Além de ser uma dos males 
que mais afeta a humanidade, a 
pressão alta costuma aumentar 
com o frio, podendo provocar 
sérios distúrbios como  Aciden-
te Vascular Cerebral, infarto do 
Miocárdio, Parada Cardíaca, etc. 
Tudo isto é explicado em conse-
qüência de que no frio, as artérias  
podem sofrer vasoconstrição (di-
minuição do calibre), aumentan-
do o esforço cardíaco e a pressão 
dentro das artérias. É uma das 
razões que morrem muitos ido-
sos no inverno. Para que você 
possa evitar a hipertensão em si, 
há necessidade de medicamentos, 
dietas, exercícios físicos, evitar o 
sedentarismo, etc. E no frio, man-
ter sempre agasalhado, alimenta-
ção devida ( pouco sal ), evitar o 
sedentarismo,  dormir bem,  be-
bidas quentes como leites, chás, 
sopas com baixas calorias para 
evitar a obesidade, evitar estresse, 
etc.

Brasil, privilégios no Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário

Se fizermos uma avaliação so-
bre  os gastos nos três poderes da 
República, sinceramente, pode-
remos até questionar essa forma 
de governo que aí está. Acontece 
que, o regime democrático, creio 
eu, ainda é a melhor forma de 
governo, mas, no Brasil, esse sis-
tema é muito desvirtuado, pelas 
falcatruas, corrupções, propinas 
e irresponsabilidade que acontece 
em setores dos três poderes. Ve-
jamos: no Brasil, nós temos 513 
deputados federais, 81 senado-
res, com um custo médio anual 

de cada parlamentar de R$885 
mil.  O valor acima se refere a 
salários e cota de representação 
parlamentar. Para 2018, o valor 
orçamentário será de R$ 10,5 bi-
lhões. Corresponde a seis vezes 
maior que um país desenvolvido. 
Um absurdo! Para solucionar esse 
problema só há uma saída: dimi-
nuir assessores, partidos, moto-
ristas, copeiros,  parlamentares e 
um enxugamento total no Con-
gresso Nacional.  Mas no Poder 
Judiciário a coisa não fica atrás. 
Estudo recente do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), revelou 
que as despesas totais do Judiciá-
rio somaram R$ 84,8 bilhões  em 
2016. Corresponde a seis vezes 
mais que as nações civilizadas. Só 
os tais  auxílios moradias, vestuá-
rio, livro, alimentação,  as tais cor-
reções salariais, férias em excesso,  
etc., detonam as finanças do país. 
Trata-se de um órgão muito coo-
perativista.   E o executivo, a coisa 
é mais complexa. Só para manter 
as regalias dos  ex  presidentes, são 
quase R$3,5 milhões anuais. O 
presidente em exercício usa as es-
tatais, muitas dão prejuízos, como 
cabide de empregos, com salá-
rios de assessores altíssimos, para 
agradar ao chamados aliados. Ar-
recadamos demais, mas gastamos 
também demais. Será que o voto 
não resolveria tal problema? Eu 
diria que não pois para se eleger, 
o candidato vende até a alma e 
depois é obrigado a fazer acertos 
com todos que o apoiaram, inclu-
sive distribuição de milhões aos 
parlamentares aliados, como fez 
Temer para se manter no poder. 
É a pura verdade! O brasileiro es-
quece que ele trabalha quatro me-
ses por ano somente para pagar 
impostos e custear os parasitas da 
nação.

BR376 - KM140

Caminhoneiros parados em protesto  
pedem compreensão e apoio da população

A greve, que teve início na segunda-feira (21) segue sem data para acabar. 
Previsão é de que dentro de alguns dias os alimentos já comecem a faltar 

nas gôndolas dos Supermercados. Combustíveis já estão em falta nos Postos

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A greve dos caminho-
neiros entra no seu 
quinto dia consecuti-

vo e segue sem data para ter-
minar. O protesto, motivado 
pela alta constante no preço 
dos combustíveis e o valor do 
frete, considerado baixo pela 
classe, vem ganhando a cada 
dia a adesão da sociedade que 
entende a luta da categoria.  

Foram 11 aumentos con-
secutivos nos últimos 17 dias 
nos preços dos combustíveis. 
O preço do produto fechou 
os primeiros 21 dias do mês 
de maio com alta acumulada 
de 16,07%. 

Na terça-feira (23) a Pe-
trobrás anunciou que o pre-
ço da gasolina cairá 2,08% 
e o do diesel, 1,54%. Para os 
caminhoneiros, a redução, se 
comparada às altas frequen-
tes é irrisória e não atende os 
anseios da sociedade. A greve 
contra os aumentos do preço 
do diesel acontece em todo o 
Brasil. 

A paralisação dos trans-
portes de cargas e o bloqueio 
de vários trechos de rodovias 
deverão repercutir nas des-
pensas da população que sen-
tirá os efeitos do movimento 
quando os produtos começa-
rem a faltar nas gôndolas dos 
supermercados. Em vários 
postos já faltam combustí-

veis. 
A reportagem ouviu o ca-

minhoneiro Anselmo de Car-
valho, um dos líderes da pa-
ralisação na BR376 KM 140 
próximo à Nova Esperança. 
Ele, que é morador de Para-
navaí ressalta: “o preço dos 
combustíveis atingiu um nível 
absurdo. Resolvemos fechar a 
rodovia para que  o governo 
federal atenda as nossas quei-
xas. Os fretes seguem a mes-
ma tabela há mais de 10 anos 
sem aumento. Convoco a po-
pulação de Nova Esperança a 
nos apoiar nesta luta, vindo 
para a pista e nos ajudando 
com algum alimento, pois 
deixamos a família em casa 
para lutar a luta que é de to-
dos”, conclamou Carvalho.

 Com exceção a cargas vi-
vas, todos os caminhões estão 
sendo parados, ficando na 
beira da rodovia, liberando 
passagem aos veículos de por-
tes menores. 

ALTOS IMPOSTOS
Segundo matéria publica-

da na Agência Brasil de Notí-
cias, há discussões no gover-
no sobre a possibilidade de 
redução da cobrança de tri-
butos sobre os combustíveis. 

Existem situações em que a 
composição de impostos che-
ga a quase a metade do valor 
final do preço da gasolina e 
do diesel nas bombas de todo 
o país.

De acordo com a Petro-
bras, os aumentos são con-
sequência das oscilações do 
preço do barril do petróleo 
no mercado externo. De acor-
do com a estatal, “os combus-
tíveis derivados de petróleo 
são commodities e têm seus 
preços atrelados aos merca-
dos internacionais, cujas co-
tações variam diariamente, 
para cima e para baixo”.

A companhia destacou 
que a variação dos preços nas 
refinarias e terminais é im-
portante para que a empresa 
possa competir de forma efi-
ciente no mercado brasileiro.

: Caminhoneiros formam filas durante protesto na BR376 – KM 140 em Nova Esperança. Os 11 au-
mentos consecutivos nos últimos 17 dias nos preços dos combustíveis motivaram a paralisação

“O preço dos com-
bustíveis atingiu 

um nível absurdo. 
Resolvemos fechar 
a rodovia para que  
o governo federal 
atenda as nossas 

queixas”, desabafou 
o caminhoneiro An-
selmo de Carvalho

Fotos: Alex Fernandes França
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Adivinhas ou adivinhações para brincar com as crianças Declaração Universal dos Direitos Humanos

Diretora: Maria Aparecida Alves da Silva
Coordenadora: Lucimeire de Freitas Tokumoto
Professora: Rosangela Aparecida Pissinate Sanchez

Diretora: Maria Aparecida Alves da Silva
Coordenadora: Lucimeire de Freitas Tokumoto

Professora: Rosangela Aparecida Pissinate Sanchez

As adivinhas são ditos popula-
res, jogos infantis geniais que têm 
como meta entreter e divertir as 
crianças, contribuindo ao mesmo 
tempo com a aprendizagem, e o 
ensino de novo vocabulário.

Os jogos de adivinhas ou adi-
vinhação ajudam a estimular a 
inteligência das crianças.  Além 
de divertidas ajudam a criança a 
aprender, associar ideias e palavras, 
a aumentar seu vocabulário, etc. 
São criadas pelas pessoas e fazem 
parte da cultura popular e do fol-

clore brasileiro, são muito comuns 
entre as crianças, mas também fa-
zem sucesso entre os adultos. 

ALGUNS ADIVINHAS:
1- O que é, o que é que faça sol 

ou faça chuva está sempre molha-
da?

2-O que é, o que é que tem es-
cama mas não é peixe e tem coroa 
mas não é rei?

3-O que é o que é, fica molha-
da na hora que seca?

4-O que é, o que é que sobe e 

desce e não sai do lugar?
5- O que é o que é? Quanto 

maior menos se vê?
6-O que é o que é? Mesmo sen-

do seu é mais usado pelos outros?
7- O que é, o que é? Dorme em 

pé e anda deitado.
8-O que é, o que é que anda 

com os pés na cabeça?
9-O que é, o que é que o perni-

longo tem maior do que o elefante?
10-O que é, o que é que está 

na ponta final do fim, no início do 
meio e no meio do começo?

Artigo 1°- Todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade 
e em direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns para com 
os outros em espírito de fraternidade. 

Nas aulas de Língua Portuguesa 
desta semana, os alunos do 5º ano B 
refletiram sobre a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. O artigo primei-
ro, que aparece em destaque no início do 
texto, foi apenas um dos trinta artigos 
contidos neste documento e debatidos 
e estudados pelos alunos. Com muita 
criticidade, eles mostraram muito co-
nhecimento sobre o assunto, expondo 
situações do cotidiano onde perceberam 
que alguns destes direitos estavam sendo 
garantidos ou não. 

A leitura e estudo do texto que faz 
parte da obra adaptada pela escritora 
Ruth Rocha e Otávio Roth, cujo título 
leva o nome do documento, teve papel 
importante para a compreensão desta 
declaração, por possuir uma linguagem 
acessível para esta faixa etária.  

NOME DOS ALUNOS:           
Alana Léia Felisardo 
Ana Clara Santos Cardoso 
Ana Samela Gabriela B. Varnier
Bianca Yumi  Kobayashi Clara 
Beatriz Ferro da Silva
Eduardo Aparecido de S. Silva Junior
Geovani Gabriel Ostetti de Souza
Gustavo dos Santos Barbosa 
Gustavo Lisboa da Silva 

Isabella dos Santos Souza 
Julia Laguilo de Carvalho 
Julia Rohling da Silva 
Kaio Leopoldino dos Santos 
Kauan Henrique da S. de Oliveira 
Larissa Brandão de Souza Silva 
Maria Vitoria Carvalho dos Santos 
Mariana dos Santos Negri 
Micaely Juliano Correia da Silva 
Murilo Guimarães Pereira 

Pablo Regiani Araujo 
 Richard Matheus Mello de Oliveira
Samily Ayumi Antoniazzi Marçola 
Samira Dornellas G. Esperandim 
Vinicius Augusto Santos de Moura 
Vinicius Pereira Fernandes 
Vitor Hugo da Silva 
Caio Souza Silva

ALUNOS: Ana Caroline Filó, Arthur Lordano, Bruno da Cunha Silva, Danyella de Souza Santos, Felipe Camargo Chichinelli, Gabriel 
Cardoso Andrade, Geovanna Beatriz Teodoro de Assis, Giovana Maria Fassina, Heloiza Chiaramonte Discioli, Igor Gabriel Santos da 
Silva, Isabela Ende Fernandes, Isadora Silgueiro Nunes Pereira, João Gabriel de Oliveira  Ferris, João Victor Trindade de Oliveira, João 

Pedro Ítalo Fassina, Kauan Pereira Marques, Laura Perin Fratucci Brandão, Lucas Delfino Cardoso de Souza, Lucas Gonçalves de Abreu, 
Maria Antônia Coutinho Rodrigues, Maria Isadora Sacani Dias, Matheus Vinícios Benega, Nauri Henrique Beckhauser  Amaro, Pedro 

Gabriel Ribeiro Pereira, Ruan Vitor Lemes Onório, Samilly de Lima Silva, Stefane Karine Moreira da Silva, Victoria Emanuella Gagliardi. 

RESPOSTAS:
1-Língua

2-Abacaxi
3-Toalha
4-Escada

5-Escuridão
6-Nome

7-Pé
8- Piolho
9-Nome

10-A letra M

E vocês? Conhecem quais são os direitos descritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Des-
cubra, brincando, quatorze destes direitos...

Outro recurso utilizado para a com-
preensão desta Declaração, foi a produção 
coletiva do resumo da obra estudada, por 
meio da localização das ideias principais do 
texto presentes na introdução, no desenvol-
vimento e na conclusão do texto.   

Com o resumo da obra em mãos, os 
alunos foram desafiados a produzir uma 
história em quadrinhos, utilizando as ideias 
principais do texto. O resultado foi sur-
preendente, pois mesmo termos feito o re-
sumo coletivamente, na hora de convertê-lo 
em história em quadrinhos, cada um usou 

a sua criatividade e retratou esta declaração 
de uma maneira diferente, segundo o seu 
ponto de vista. Todos os trabalhos ficaram 
bons, mas foi selecionado apenas um para 
compor esta matéria. 

Ao término das atividades, eles con-
cluíram que não basta ter direitos, é preciso 
conhecê-los para garantir que eles sejam 
respeitados. E que também temos que cum-
prir com os nossos deveres, pois se temos, 
por exemplo, o direito a educação gratuita, 
o mínimo que temos que fazer é estudar 
com dedicação.

A Comissão de Advo-
gados Iniciantes da 
Ordem dos Advo-

gados do Brasil, subseção 
de Nova Esperança, coor-
denada pelo Dr. Vinicius 
Medina Campos, promoveu 
na noite de terça-feira, 22 de 
maio um Fórum de Direito 
Processual Civil, para anali-
sar os dois anos de vigência 
do Novo Código de Proces-
so Civil.

O evento foi realizado na 
sede da OAB local, e contou 
com a participação do Presi-
dente da subseção - Dr. Ed-
son Olivatti, além do apoio 
do Curso de Pós-graduação 
em Processo Civil da Facul-
dade Maringá, que disponi-
bilizou parte de seu corpo 
docente para promover o 

debate e o conhecimento 
acerca da matéria. 

As palestras abordaram 
os seguintes temas: A pri-
mazia da decisão de mérito 
e o combate à jurisprudên-
cia defensiva; A morte das 
ações revisionais; O IRDR 
no CPC/15; proferidas pelos 
doutores e professores Vini-
cius Secafen Mingati,  Mar-
celo Pichioli da Silveira e 
Rafael Veríssimo Siquerolo. 

O encontro reuniu uma 
grande parte da comuni-
dade jurídica da subseção, 
incluindo a participação de 
advogados, servidores do 
poder judiciário, estudan-
tes e profissionais de outras 
áreas,  que totalizaram o  
número de 44 inscritos e 39 
participantes.

OAB NOVA ESPERANÇA

Em discurso nesta se-
gunda-feira (21) na 
Assembleia Legisla-

tiva, o deputado Anibelli 
Neto (MDB), líder da ban-
cada de oposição, denun-
ciou que a Sanepar aumen-
tou em 244% os gastos com 
a própria diretoria entre 
2010 e 2017.

"Os dados disponíveis 
nos relatórios financeiros 
da Sanepar mostram que os 
gastos com o Conselho de 

Administração, Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal 
saltaram de R$ 3,5 milhões 
em 2010 para R$ 12,1 mi-
lhões em 2017, um aumento 
de 244%", afirmou Anibelli.

A denúncia surge na es-
teira da decisão do Tribunal 
de Justiça do Paraná, que na 
semana passada confirmou 
a irregularidade na criação 
de 30 cargos comissionados 
pelo Conselho de Adminis-
tração da Sanepar em 2011. 

O TJ-PR determinou que os 
cargos devem ser extintos, 
pois só poderiam ter sido 
criados através de uma lei 
aprovada na Alep, e não por 
meio de decisão do Conse-
lho.

"A criação foi uma aber-
ração, feita por um governo 
que não vai deixar saudades. 
Foram criados 30 cargos de 
consultores estratégicos. 
Mas consultores estratégi-
cos para quem, em bene-

fício de quem? O que mais 
parece é o uso da Sanepar 
para politicagem", afirmou.

O deputado também cri-
ticou os sucessivos reajustes 
nas tarifas de água promo-
vidos pela Sanepar nos últi-
mos anos.

 "Entre 2011 e 2018 a Sa-
nepar aumentou as tarifas 
de água e esgoto em 139%, 
enquanto a inflação no pe-
ríodo foi de 57%. Se por um 
lado a população foi punida 

com os reajustes das tarifas, 
os gastos da Sanepar com a 
própria diretoria explodi-
ram e cargos comissionados 
foram criados de maneira 
irregular. Isso mostra que 
a Sanepar foi administrada 
com foco não na qualidade 
dos servidos, mas voltada 
aos interesses dos acionis-
tas e para politicagem", dis-
se Anibelli.

Durante a sessão de 
hoje, a bancada de oposi-

ção apresentou um reque-
rimento de pedido de in-
formações ao presidente da 
Sanepar, Ricardo Soavinski, 
questionando qual o valor 
gasto pela empresa com as 
remunerações dos 30 car-
gos estratégicos criados de 
maneira irregular e também 
quais as providências estão 
sendo tomadas pela Sane-
par. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade 
pela Alep. ASCOM

Sanepar aumentou gastos da própria diretoria 
em 244% entre 2010 e 2017, diz Anibelli Neto
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A característica de ale-
gria atribuída ao povo 
brasileiro esconde 

uma realidade preocupante. 
O Brasil é o país com maior 
prevalência de transtornos de 
ansiedade no mundo: 9,3% 
da população convive com 
problema, segundo dados di-
vulgados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), no 
ano passado. A OMS também 
indicou que o Brasil é o país 
que tem o maior índice de de-
pressão da América Latina.

As causas mais comuns 
para a ansiedade, a depressão 
e o estresse são abordadas pelo 
livro “O Poder da Esperança”, 
escrito pelo psiquiatra Julián 
Melgosa e pelo jornalista e 
teólogo Michelson Borges. A 
obra tem 96 páginas e tam-
bém traz dicas para prevenir e 
superar estas situações.

Com o objetivo de orien-
tar a população sobre este 
assunto, cerca de 1.700 exem-
plares do livro serão distribuí-
dos gratuitamente em Nova 
Esperança, neste sábado (26). 
A entrega será feita em parte 
da Avenida 14 de Dezembro 

SAÚDE BRASILEIRA – 
VERGONHA MUNDIAL 

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) divulgou 
dados sobre os investimen-
tos que os países de todo o 
mundo realizam no campo 
da saúde e o Brasil mais uma 
vez passa vergonha peran-
te seus cidadãos e perante 
o resto do mundo. O site de 
notícias UOL(1) divulgou os 
dados encontrados pela OMS 
e mostra que o Brasil inves-
te apenas 7,7% do seu orça-

mento em Saúde, enquanto a 
maior parte dos países euro-
peus investem o dobro desse 
percentual. 

Os dados divulgados re-
ferem-se ao ano de 2015 e o 
Brasil é comparado aos países 
africanos mais pobres, pois 
alguns países africanos inves-
tem mais que o Brasil, como 
é o caso da África do Sul e 
Madagascar, que chegam a 
investir o dobro que nós. Pas-

samos vergonha até mesmo 
diante de vários dos nossos 
vizinhos, ganhando apenas 
de cinco países do nosso con-
tinente, entre eles a Venezuela 
e o Haiti.

Devido à falta de inves-
timentos do Estado em Saú-
de, as famílias brasileiras são 
obrigadas a contratar plano 
de saúde, ou pagar tratamen-
tos particulares e os dados 
mostram que cerca de 25% da 
população brasileira compro-
mete mais de 10% do seu orça-
mento com gastos em saúde, 
enquanto a média mundial da 
população é de apenas 11,7% 
e em certos países europeus 
essa taxa é menor que 7%. Ou 
seja, onde o Estado é falho, o 
cidadão se obriga a suprir a 
deficiência do Estado e quem 
não tem condições financei-
ras sofre as consequências da 
forma mais perversa.

De outra banda, temos que 

em 2017 o gasto com a Previ-
dência Social foi de 57,1% do 
orçamento brasileiro e a folha 
de pagamento do funcionalis-
mo consumiu 12,6%, ou seja, 
quase 70% do Orçamento 
Público foram para bancar a 
Previdência Social e a Folha 
de Pagamento do funciona-
lismo público e esse gasto está 
em ascensão, podendo chegar 
a 75,3% em 2020, tendo sido 
esses dados extraídos do site 
Época Negócios(2). 

Acredito que a maioria dos 
brasileiros já esteja ciente dos 
privilégios que goza a classe 
política durante seus manda-
tos, no que se refere à valores 
pagos com salários e outros 
benefícios e que muitas ve-
zes esses privilégios se perpe-
tuam por toda a sua vida, por 
força de lei que eles próprios 
aprovam, em benefício pró-
prio. Um exemplo clássico é a 
aposentadoria após oito anos 

de mandato. Também existe 
uma classe do funcionalismo 
público que recebe altíssimos 
salários, totalmente incom-
patíveis com os praticados 
no setor privado e ainda com 
regras distintas e mais bene-
volentes para a sua aposenta-
doria.

Essa comparação entre os 
gastos realizados em Saúde e 
a Previdência Social e a Folha 
de Pagamento do funcionalis-
mo público é mister que seja 
feita para que, cientes de tal 
discrepância, sejam combati-
dos os privilégios descabidos 
que usufruem os políticos e 
parte do funcionalismo, pois 
os valores por eles auferidos 
é um acinte ao restante da 
população que recebe parcos 
valores, como o salário míni-
mo a título salário ou de apo-
sentadoria e ainda é obrigado 
a sustentar tais privilégios 
mediante uma alta carga tri-

butária, já que grande parte 
dos tributos vem embutida 
em todos os bens de consumo 
que adquirimos no dia-a-dia 
para a nossa sobrevivência. 

Por isso a importância de 
conhecer esses dados e de nos 
organizar para lutar contra 
esses privilégios, que sugam 
grande parte do dinheiro pú-
blico, que deveriam ser apli-
cados em saúde, educação e 
infraestrutura.

É preciso entender que 
nossa ignorância e inércia são 
alimentos para os corruptos.

________________________

1.https://noticias.uol.com.br/saude/
ultimas-noticias/estado/2018/05/17/
porcentual-de-orcamento-para-a-saude-
-no-brasil-e-proximo-ao-do-africano-
-diz-oms.htm
2.https://epocanegocios.globo.com/
Economia/noticia/2017/08/previden-
cia-e-folha-consumirao-753-das-des-
pesas-publicas-sem-reforma-e-mudan-
cas-no-funcionalismo.html

Essa semana o esperado e 
criticado novo filme derivado 
da franquia Star Wars chegou 
ao cinema e chegou com tudo, 
dividindo opiniões, enchendo 
salas de cinema e gerando mal 
estar entre os fãs. Diante disso, 
essa semana a Coluna Sétima 
Arte apresenta sua opinião áci-
da em relação a Han Solo: Uma 
História Star Wars (acredite, 
sou um bom fã de Star Wars e 
criticar um filme como esse é 
mais difícil do que parece).

Eu gostaria de começar ape-
lando para a nostalgia! Você se 
lembra de Caravana da Cora-
gem, um filme de 1984? Nele 
uma família era separada de-
pois que sua nave espacial caiu 
na lua florestal de Endor. Os 
irmãos Mace e Cindel são en-
contrados pelos Ewoks, seres 
fofinhos e inteligentes nativos 
de Endor. Contando com a aju-
da deles, os jovens embarcam 
numa aventura através da flo-
resta para procurar seus pais, 
que foram capturados por um 
monstro conhecido como Go-
rax. Se você for jovem e nunca 
ouviu falar desse filme vai achar 
a trama até interessante. Real-
mente parece legal, mas é bem 

genérico. Agora, se você for 
mais velho, entende bem sobre 
o que estou falando, pois esse 
foi um filme feito para “Sessão 
da Tarde” e só, não tinha ne-
nhum ar de grandiosidade. 

Quando Star Wars: O Re-
torno de Jedi foi lançado nos 
cinemas, o público acabou se 
apaixonando pelos bichinhos 
peludos chamados Ewoks, que 
tinham uma participação ativa 
na sequência final desse grande 
filme da primeira trilogia. Bas-
tou isso para que a máquina de 
fazer dinheiro que é Hollywood 
se atentasse ao grande apelo 
que esses personagens tinham 
para as crianças. Assim, George 
Lucas não hesitou em produzir 
este que pode ser considerado 
como o primeiro filme deriva-
do do universo Star Wars e, sem 
dúvidas, o mais genérico deles 
(isso, até ontem, na minha opi-
nião).

Eu utilizei toda essa intro-
dução sobre Caravana da Co-
ragem para criar um parâmetro 
de comparação, pois o que te-
mos hoje no cinema com Han 
Solo: Uma História Star Wars 
é o mesmo que se apresentava 
nos cinemas em meados dos 

anos de 1980 com o filme Ca-
ravana da Coragem, ou seja, 
só uma desculpa para ganhar 
dinheiro a partir do sucesso de 
Star Wars. Han Solo é um filme 
desnecessário, raso e que não 
acrescenta nada à história origi-
nal (mesmo que tente fazer isso 
incansavelmente ao longo das 
mais de duas horas de duração).

Quando a Disney comprou 
a Lucasfilm todo mundo já sá-
bia que a empresa do Mickey 
iria sugar tudo o que universo 
Star Wars poderia oferecer até 
esgotar a fonte de inspiração e 
secar o último centavo, só que 
ninguém esperava que isso fos-
se acontecer tão rápido e em 
proporções tão catastróficas. 
Sem um nome forte à frente da 
coesão das obras de Star Wars 
(alguém com o papel que Ke-
vin Feige exerce em relação aos 
filmes da Marvel), percebemos 
que não apenas o padrão está 

sendo perdido, como o próprio 
sentido e relevância das obras 
estão em questão.

Ninguém duvida que a nova 
trilogia iniciada com o Star 
Wars: O Despertar da Força seja 
um sucesso e apresente qualida-
de, além disso, Rogue One: Uma 
História Star Wars conquistou a 
crítica de forma generalizada e 
apresentou novos personagens 
que são idolatrados pela multi-
dão fanática de fãs, mas o pro-
blema não reside em criar novas 
histórias ou personagens e sim 
em inovar e recriar personagens 
intocáveis, dentre eles Han Solo.

Isso despertou o medo de 
trazer algo novo, original e com-
pletamente autoral, por isso, a 
Disney resolveu despedir a du-
pla de diretores originais, Phil 
Lord e Christopher Miller, com 
o projeto já em andamento. De-
pois contratou Ron Roward, um 
nome que iria conferir ao pro-
jeto um ar de maior seguridade. 
Assim, o novo Star Wars não 
teria nada de autoral, nada de 
ousado, mas uma aventura ge-
nérica, feita para agradar a mul-
tidão de fãs ao redor do mundo 
e arrecadar uma imensa cifra de 
dinheiro aos cofres da Disney. 
Pronto, é assim que você faz 
com que uma grande oportuni-
dade seja desperdiçada!

A partir daí, tudo começa 
a ruir, pois o roteiro pensado 
pela dupla de diretores originais 
e desenvolvido pelo excelente 
Lawrence Kasdan (o mesmo de 

Star Wars: O Império Contra-
-Ataca) e por seu filho Jonathan 
Kasdan, se perde em meio à di-
reção. O galáctico elenco anga-
riado para o filme não consegue 
realizar um bom trabalho e o 
produto final peca por não utili-
zar bem a regra clássica, “menos 
é mais”.

O filme é tudo e nada ao 
mesmo tempo, tem grandes ex-
plosões, muita correria, várias 
reviravoltas e nada que real-
mente desperte aquela sensação 
de que valeu a pena! Alguns 
pontos são positivos, o trabalho 
de fotografia, por exemplo, que 
foi bem atualizado e faz com 
que o expectador aprecie a bele-
za das cenas. Algumas atuações 
também surpreendem, mas isso 
não é via de regra. Por exem-
plo, o jovem Han Solo, inter-
pretado por Alden Ehrenreich 
surpreende positivamente, pois 
consegue transparecer a malan-
dragem e a improvisação que 
são tão comuns ao personagem 
de Harrison Ford, já Donald 
Glover, que era o grande des-
taque do elenco não consegue 
convencer a todos com seu 
Lando Calrissian, talvez porque 
falte mistério em sua interpre-
tação. Quem realmente merece 
destaque é quem é menos visto 
em cena, Paul Bettany que rou-
ba a cena de forma positiva to-
das as poucas vezes que aparece. 
Os demais atores, como Phoebe 
Waller-Bridge ou Woody Har-
relson não surpreendem em 

nada e até mesmo a mãe dos 
dragões de Game Of Thrones, 
a excelente Emilia Clarke está 
mediana.

Vamos à trama! A história 
traz as aventuras do emble-
mático mercenário Han Solo 
e seu fiel escudeiro Chewbacca 
antes dos eventos retratados 
em Star Wars: Uma Nova Es-
perança, inclusive encontrando 
com Lando Calrissian. Não é 
uma história consistente, mas 
é cheia de erros e acertos que 
colaboram ou atrapalham para 
a construção de um grupo que 
ganha caraterística de família 
ao longo da trama! A história 
busca mostrar como esses per-
sonagens se unem, ao mesmo 
tempo em que tenta dar res-
postas a questões que, aparen-
temente, estiveram abertas ao 
longo dos filmes de Star Wars.

Por que ver esse filme? Para 
quem é fã, todo filme de Star 
Wars vale a pena ser visto! Para 
quem não é e está buscando 
apenas diversão esse é o filme 
ideal. O filme não é ruim, o que 
se apresenta é aceitável, a histó-
ria tem coerência e vai agradar 
muita gente, seu pecado está 
em apresentar algo que não 
acrescenta nada a história clás-
sica. Infelizmente Han Solo: 
Uma História Star Wars pode 
ser considerado um filme legal, 
mas completamente desneces-
sário. Ele é a Caravana da Co-
ragem dos nossos dias atuais. 
Boa Sessão!

Sábado tem distribuição de livros sobre 
saúde emocional em Nova Esperança

IMPACTO ESPERANÇA

Distribuição faz parte do Projeto Impacto Esperança que há 11 anos 
leva uma mensagem de amor e esperança as famílias da América do Sul

e também em residências de 
dois bairros da cidade, Jaime 
Canet e Novo Horizonte.

Orientação também para 
crianças

O conteúdo do livro O 
Poder da Esperança foi adap-
tado para a linguagem infan-
til e publicado no formato de 
revista homônima. Através 
de histórias em quadrinhos e 
atividades como caça-palavras 
e labirinto, as crianças podem 
conhecer a importância de 
expressar seus sentimentos e 
manter pensamentos positi-
vos. A entrega da revista ocor-
re junto do livro, gratuitamen-
te.

Livro faz parte de campa-
nha realizada em oito países 
da América do Sul

A distribuição dos livros 
faz parte da campanha Impac-
to Esperança realizada desde 
2007 pela Igreja Adventista do 
Sétimo Dia em oito países da 
América do Sul. Neste ano, ao 
todo, 25 milhões de exempla-
res de O Poder da Esperança, 
impressos em português e 
espanhol, serão distribuídos 
gratuitamente e a ação vai mo-
bilizar, no sábado, 2,5 milhões 
de adventistas.

Desde que começou a ser 
realizada, a campanha já en-
tregou gratuitamente mais de 
160 milhões de livros relacio-
nados as áreas da saúde, bem-
-estar e espiritualidade. Em 
2016, a campanha foi home-
nageada pela Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais por 
promover o acesso à leitura.

No site oficial do Impacto 

Esperança é possível ter aces-
so à versão digital do livro e da 
revista infantil: http://www.
adventistas.org/pt/evangelis-

mo/projeto/impacto-esperan-
ca/

Caso você queira um 
exemplar impresso do Livro 

“O Poder da Esperança”, entre 
em contato com Josias Junior 
9 9866-2280. O exemplar é 
gratuito.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Causas mais comuns para a 
ansiedade, a depressão e o 
estresse são abordadas pelo 
livro “O Poder da Esperança”, 
escrito pelo psiquiatra Julián 
Melgosa e pelo jornalista e 
teólogo Michelson Borges.

Charge
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A morte consegue rou-
bar a presença das 
pessoas que amamos, 

mas as lembranças que ficam 
nem ela pode separar. 

Na sexta-feira, 18 de maio, 
partiu para sua última mo-
rada Telma Lúcia Caetano 
(26/04/1955 – 18/05/2018), 63 
anos.

Grande ser humano,  ex-
tremamente talentosa e mui-
to querida, filha de pioneiros 
dessa cidade, José Caetano e 
Luiza Lobato Caetano.

Atualmente morava em 
Campo Verde-MT com sua 
família, graduada em Econo-
mia e recentemente em Direi-
to.

Há algum tempo atrás mo-
rou em Nova Esperança e foi 
funcionária pública munici-
pal, desenvolvendo excelente 
trabalho junto ao Provopar e 
a Assistência Social. Deixou 
muitos amigos no Paraná. 

Homenagem à Telma 
Lúcia Caetano

Arquivo Familiar

Deixou marido Daniel Ber-
nardes Filho, José Luis Caeta-
no Bernadi, 30 anos, advogado 
e Mariana Caetano Bernardi, 
26 anos, advogada.

Completou sua carreira e 
hoje só deixa saudades naque-

les que a admiravam! A família 
agradece todas as mensagens 
enviadas pelas redes sociais e 
pelos meios de comunicação.

Aqueles que amamos nun-
ca morrem, apenas partem an-
tes de nós!

CONVITES
44 9 9972-0462

Fabio Yamamoto
44 9 9972-0462

Leonardo Nonciboni



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 25 de maio de 2018

GERAL - 7JORNAL NOROESTE

Problemas na Cadeia Pública são graves 
e prédio já não atende a demanda

A construção de uma nova Cadeia Pública se faz necessária e em caráter 
de urgência.  Os problemas vão desde superlotação e precariedade do 

prédio, construído em 1975 para abrigar um número limitado de presos

A Lei de Execuções 
Penais em seu arti-
go 87 diz que peni-

tenciária é local para preso 
condenado, e cadeia, segun-
do o artigo 112 da referida 
lei, para preso provisório. 
Não é bem essa a realidade 
da Cadeia Pública de Nova 
Esperança onde 65 dos 118 
presos já condenados con-
tinuam se amontoando aos 
demais nos espaços projeta-
dos para abrigar apenas 24 
detentos. 

O elevado número de 
detentos faz daquele local 
um ambiente insalubre e al-
tamente suscetível a fugas e 
rebeliões. 

A reportagem teve acesso 
às galerias da carceragem. 
Chama  atenção a fragilidade 
do prédio, cujos problemas 
estruturais são facilmente 
notados.  

Vira e mexe ocorrem fu-
gas, entrada de aparelhos 
celulares, objetos cortantes 
e perfurantes além dos mais 
diversos artefatos, que che-
gam até às mãos dos presos 
via solarium, mais uma mos-
tra da precariedade e vulne-
rabilidade daquelas instala-
ções. 

Estes problemas são de 
ordem crônica e se avolu-
mam cada vez mais à medida 
que mais presos são detidos 
e a cadeia se torne cada vez 
mais sucateada. 

Outro fator negativo é a 
localização da cadeia. Em 
região central da cidade, 
eventos resultantes da pre-
cariedade do lugar colocam 
à população de seu entorno 
em situação de constante pe-
rigo e medo, ficando exposta 
às ações dos marginais e dos 
que, do lado de fora, arre-
messam os artefatos, para 
isso acessando terrenos vizi-
nhos à carceragem. “Quando 
os detentos começam a chu-
tar a parede e fazer força, o 
prédio chega a tremer. O re-
boco é muito fraco, a parede 
tem uma proteção interna 
que é uma malha de ferro, 
mas facilmente descasca e 
chega à malha. A infraestru-
tura de recebimento de saco-
las e visitas é muito precária, 
não dá pra fazer um pente-
-fino minucioso, Os visitan-
tes têm muita criatividade, e 
com frequência achamos pa-
nela com fundo falso, formas 
de bolo com fundo falso, ob-
jetos na vagina que às vezes 
está tão profundo que temos 
que pedir para o Pronto So-
corro e solicitar um raio-X, 
desfalcando o setor de Saúde 
Pública”, pontuou.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Pequenas adaptações
Desde que a Delegacia foi construída, em 1975, foram 

feitas adaptações pontuais na carceragem, mas nada que 
representasse uma significativa melhora em sua estrutu-
ra. Longe disso, o setor vem piorando paulatinamente e 
os eventuais reparos já não são suficientes para recompor 
as condições originais e nem atender à demanda cada vez 
mais crescente. A construção de uma nova Cadeia Pública 
se faz necessária e em caráter de urgência.  

 Para a solução do problema de lotação seria preciso 
aumentar o número de unidades penitenciárias para de-
safogar os presos que já foram julgados e, portanto con-
denados há mais de 05 anos em regime fechado, agiliza-
rem os processos dos presos que se encontram detidos de 
maneira provisória e combater as ações criminais, entre 
outras medidas. Embora as prisões provisórias sejam ne-
cessárias, elas contribuem para a superlotação das cadeias, 
e sobra para a Justiça acelerar os processos e julgamentos 
– o que, hoje, exigiria uma reforma na justiça nas prisões 
brasileiras.

Construção antiga, 
problemas estruturais 

e superlotação

 Sobre a situação atual, o delegado relatou: “O proble-
ma específico é vinculado à construção, sendo ela muito 
antiga e projetada apenas para 24 detentos. A movimen-
tação de 24 presos exige um aparato de um nível de se-
gurança, então 118 ou 123 que já estiveram aqui na car-
ceragem é muito mais complicado, pois uma parede para 
suportar 123 pessoas precisa ser diferente da que temos 
aqui. Houve situações de revolta, os detentos começaram 
a puxar a grade e conseguiram arrancá-la. Se tivesse 24 de-
tentos divididos entre as três galerias eles não teriam força 
pra puxar a grade, mas temos 40 em cada galeria. Então 
onde deveria ter oito pessoas, tem 40 e tememos que os 40 
indivíduos se juntem para puxar, sem contar sobre a mo-
vimentação dentro da cadeia. Quando era uma população 
carcerária pequena o efetivo que existe já conseguia tirar 
o preso de um lugar para transferir para outro. Hoje, para 
se abrir a grade temos que ter uma cautela muito grande, 
pois se eles tentarem fugir ninguém segura. Pelo menos 
para os 120 que já estão aqui. Dos 120, 65 já estão conde-
nados e já deveriam ter saído daqui, o problema é que o 
Estado não cumpre a legislação”, pontuou. 

O ideal é que a Cadeia Pública de Nova Esperança fos-
se construída longe do centro, de preferência em uma área 
rural, afastada da cidade, sendo desvinculada do mesmo 
local que a delegacia, pois esta sim tem que estar em região 
de fácil acesso à população, prestando um serviço de me-
lhor qualidade. A presença da Cadeia tende a puxar para 
baixo os valores de imóveis no seu entorno além de com-
prometer as vagas de estacionamento nas áreas adjacentes, 
por conta das visitas periódicas, previstas pela legislação.

“Quando os detentos começam a chutar a parede e 
fazer força, o prédio chega a tremer”, informou o de-
legado

Longe de recuperar 
pessoas, fazendo-as 

cumprir com dignidade a 
pena imposta, a Cadeia 

Pública de Nova Esperança 
se transformou em um 

mero “depósito de gente”

Os presos fazem 
revezamento na hora 
de dormir. Número 
insuficientes de leitos 
e superlotação tornam 
o ambiente propício a 
revoltas e rebeliões

Reforços na parede e no solarium improvisados: vulnerabilidade que compromete a segurança 
do local

Vista aérea mostra o pequeno espaço prédio destinado a ocupar a Delegacia e abrigar o setor da 
carceragem: Infraestrutura comprometida!

Fotos: Alex Fernandes França

Foto: Andrey Moretti

Denúncia
O elevado número de detentos 
faz daquele local um ambiente 

insalubre e altamente 
suscetível a fugas e rebeliões 
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A CORDA SOB 
O PESCOÇO

ARTIGO

Uma breve reflexão 
sobre a ansiedade

Por: Psicóloga Mariana Séllis

A maior dificuldade em explicar e diagnos-
ticar a ansiedade reside exatamente em como 
expor sintomas quase invisíveis. As descrições, 
de forma  abstrata, consistem habitualmente 
em: angústia, palpitação, enjoo, insônia, sudo-
rese. Àqueles que padecem dessa doença, tais 
palavras são muito insignificantes diante da 
grandeza de seu sofrimento. Os relatos podem 
descrever: “parece que sempre tem algo aper-
tando a garganta”, “é ter raiva e medo constante-
mente, criando cenários negativos de coisas que 
não vão acontecer”, “parece que fiz algo errado 
e preciso pedir desculpas o tempo todo”, “sinto 
o corpo tremer, até ter enjoo de tanto nervosis-
mo”. As pessoas que convivem com a doença se 
veem impotentes, de mãos atadas, ao tentar lu-
tar contra os sentimentos que podem demorar 
até serem identificados como de um quadro de 
ansiedade.   

Se você, leitor, vivenciou ou mesmo relacio-
nou os sintomas expressos de forma literária 
acima, seguem conceitos profissionais para uma 
melhor compreensão. 

O TRANSTORNO DE ANSIEDADE PATO-
LÓGICA 

Quem pode sofrer com a ansiedade: O trans-
torno de ansiedade está presente em todas os 
sociedades e possui grande possibilidade de va-
riação entre elas no que se refere a quantidade 
de pessoas acometidas, podendo chegar até a 
um quarto da população em algumas regiões. É 
importante compreender que todas as idades e 
classes sociais estão sujeitas a desenvolver um 
quadro de ansiedade patológica, mesmo que a 
maior incidência seja observada entre mulheres 
jovens, os demais também são vulneráveis.

Os Sintomas: A ansiedade possui sintomas 
classificatórios específicos que são divididos em 
três grupos.

- Sintomas de humor: Pode-se observar uma 
postura sempre tensa e apreensiva, com caracte-
rísticas típicas de medo e insegurança, a pessoa 
tende a assustar-se com maior facilidade e  tem 
com muita frequência  pensamentos negativos 
como de morte, assaltos ou acidentes. O pânico 
é outro sintoma de humor característico da an-
siedade patológica, ele pode se manifestar por 
meio de inúmeros sintomas físicos, e muitas ve-
zes até confundidos com crises respiratórias ou 
problemas cardíacos. 

- Sintomas Cognitivos: A desatenção é um 
sintoma frequente e costuma se manifestar de 
maneira intensa, impedindo que atividades do 
dia a dia como trabalho e estudos se desenvol-
vam de maneira produtiva. 

- Sintomas Somáticos: O corpo tem diver-
sas formas de expressar que está sofrendo com a 
ansiedade, dentre elas existem as características 
imediatas que tendem a surgir em meio às crises, 
como o aumento da frequência cardíaca, boca 
seca, suor excessivo, tensão muscular e também 
as que podem surgir ou permanecer após, como 
dores de cabeça, cólicas estomacais e elevação da 
pressão sanguínea.

DICA PROFISSIONAL: Conviver com a 
ansiedade traz dor e sofrimento ao indivíduo e 
superar esse problema sozinho muitas das vezes 
não é uma possibilidade e o acompanhamento 
profissional, psicológico e psiquiátrico tem um 
impacto profundo nesse momento. Caminhe 
junto com pessoas habilitadas a oferecer todo o 
suporte que este momento de fragilidade exige.

Mariana Séllis
Psicóloga
CRP 08/26607

Atendimento na:

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

Lúpus: Cada borboleta é única
Selena Gomez, Michael 

Jackson, Lady Gaga, Astrid 
Fontanele e Toni Braxton uni-
dos pelo mesmo problema. 
Todos têm uma doença cha-
mada Lúpus. O Lúpus afeta 
mais de 5 milhões de pessoas 
no mundo mas poucas pes-
soas sabem o que é.

A palavra lúpus vem do la-
tim lúpus que quer dizer lobo,  
as lesões na face  parecidas 
com lesões que os lobos po-
dem causar , como arranha-
duras por isso o nome.

O Lúpus Eritomatoso Sis-
têmico (LES ou apenas Lú-
pus) é uma doença inflamató-
ria crônica  autoimune. NÃO 
É CONTAGIOSA.

Em pessoas saudáveis os 
glóbulos brancos, protegem o 
nosso corpo contra infecções 
e nos impedem de ficar doen-
tes. Em pessoas com lúpus, os 
glóbulos brancos ficam con-
fusos e começam a atacar o 
próprio corpo. Por isso, o Lú-
pus pode atacar praticamen-
te todos os órgãos do corpo, 
como o coração, os rins, o cé-
rebro, a pele, as articulações, 
o pulmão e muitos outros ór-
gãos.

O Lúpus tem dois tipos: 
cutâneo(manchas na pele) e o 
sistêmico (atinge um ou mais 
órgãos).

Mas nem todas as pessoas 
com Lúpus tem os mesmos 
sintomas ou problemas, por 
isso cada paciente é único.

Os sintomas mais co-
muns são:

• Manchas na pele (ge-
ralmente na região do rosto, 
pescoço, colo e braços) es-
sas lesões surgem ou pioram 
quando expostas ao sol.

• Rash cutâneo – verme-
lhidão na face em forma de 
“borboleta” sobre as boche-
chas e a ponta do nariz. Afeta 
cerca de metade das pessoas 
com a doença.

• Febre

• Perda de peso
• Falta de apetite
• Coceiras
• Desânimo e cansaço (o 

paciente sente-se completa-
mente exausto e dormir não o 
faz sentir melhor.

• Fraqueza
• Queda de cabelo
• Dores nas articulações
• Inflamações nos rins
• Inflamações da pleura e 

pericárdio (membrana que 
reveste o pulmão e o coração)

• Feridas na boca
• Dores de cabeça, confu-

são mental e perda de memó-
ria

• Dificuldade para respirar
• Fotossensibilidade (sen-

sibilidade à luz solar)
• Má circulação nas mãos 

e nos pés
• Rigidez muscular e in-

chaços
• Dor no peito ao inspirar 

profundamente

Os sintomas menos fre-
quentes são:

• Convulsões
• Anemia
• Tontura
• Surgimento de ínguas ou 

Glânglios linfáticos (caroços, 
comuns na região da axila, 
pescoço e virilha)

• Alterações neuro-psi-
quiátricas

Diante de todas alterações 
a pessoa com Lúpus se sente 
triste, podendo desenvolver 
depressão. Mas é muito im-
portante o lúpico cuidar do 
seu bem-estar físico e emo-
cional, pois o estresse pode 
agravar a doença.

Não se sabe a causa do 
Lúpus segundo a Sociedade 
Brasileira de Reumatologia a 
doença pode ter relação com 
fatores genéticos, hormonais 
e ambientais.

Há períodos nos quais o 
Lúpus dorme (período de 
remissão) e sem aviso prévio 
ele entra em atividade no-

vamente. Alguns pacientes 
conseguem ficar anos sem 
sintomas da doença. Alguns 
fatores favorecem a reativa-
ção da doença nos pacientes 
em remissão: exposição ao 
sol, estresse físico e mental, 
gravidez, infecções, cigarro e 
abandono do tratamento. A 
ausência dos sintomas, não 
significa a cura da doença 
mas sim um controle ou uma 
inatividade. Por isso, é consi-
derada uma doença autoimu-
ne crônica.

Aproximadamente 1 em 
cada 1700 mulheres no Bra-
sil são portadoras de Lúpus, 
lembrando que ela pode 
ocorrer em homens e em pes-
soas de qualquer idade e raça. 
Mas as mulheres são muito 
mais acometidas, principal-
mente entre 15 e 45 anos(isso 
se deve neste período há uma 
produção maior no organis-
mo de estrógeno, hormônio 
feminino).

O Lúpus ainda não tem 
cura, mas tem tratamento 
que ajuda a controlar as cri-
ses e a evolução da doença. 
Não é uma doença letal, mas 
pode levar à complicações 
que levam à morte, como por 
exemplo a insuficiência renal, 
um exemplo conhecido é da 
cantora Selena Gomez que 
em 2015 chegou a fazer ses-
sões de quimioterapia e em 
setembro de 2017 passou por 
um transplante de rim.

Cuidados que o lúpico 
deve ter:

• Descanse bastante. Pes-
soas com Lúpus freqüente-
mente sentem-se cansadas, 
mas não é um cansaço nor-
mal. É fadiga, um sintoma da 
doença que precisa ser trata-
do. O melhor remédio, neste 
caso, é o descanso.

• Evite a exposição ao sol , 
use protetor solar o dia todo, 
todos os dias fator 50 ou 60 
em todas as áreas da pele ex-
postas

• Tome cuidado com o sol. 
Use roupas protetoras que 
cubram todo o corpo inclu-
sive braços e colo, use ócu-
los escuros, chapéus, bonés e 
sombrinha.

• Exercite-se. Exercícios 
físicos regulares podem aju-
dar na recuperação de uma 
crise causada pelo lúpus, e 

reduzir o risco de ataque car-
díaco, tratar sintomas de de-
pressão e no bem-estar geral 
do corpo.

• Não fume. 
• Não consuma álcool e 

outras drogas.
• Os anticoncepcionais 

são contraindicados, porque 
aumenta os níveis de estró-
geno.

• Portadoras da doença 
que desejam engravidar de-
vem seguir rigorosamente 
as orientações médicas e dar 
preferência aos períodos de 
remissão das crises.

• Não tome vacinas de ví-
rus vivo (como por exemplo 
da febre amarela)

• Mantenha uma dieta 
saudável, inclua na sua die-
ta peixes (ricos em ômega 
3): salmão, atum, bacalhau, 
arenque, cavala, sardinha, 
truta; alimentos antioxidan-
tes: chá verde, alho, aveia, 
cebola, brócolis, couve-flor, 
repolho, semente de linhaça e 
alimentos alcalizantes (regula 
a acidez do sangue): abacate, 
limão, alface, pepino, nabo, 
tomate e cebola.

• Evite alfafa e o brotos de 
feijão: eles contêm L-cana-
vanina (aumenta o sistema 
imunológico e a atividade do 
Lúpus). 

• Use mais óleo de oliva e 
óleo de canola no cozimento 
dos alimentos (eles reduzem 
os ácidos gordos ómega-6 
ruins)

• Não utilize a erva Echi-
nacea: usada para tratar res-
friados, ela impulsiona o sis-
tema imunológico.

• Reduza o estresse. 
Aprenda a dizer “não”. Dur-
ma bastante, pratique exer-
cícios, viva dentro de sua ca-
pacidade financeira, medite, 
ore, tente organizar seu dia 
para evitar correria, não crie 
grandes expectativas com ou-
tras pessoas.

• Aprenda tudo o que pu-
der sobre o Lúpus. Pesquise, 
leia artigos, conheça a doença 
e seus efeitos.

Com medicamentos, e 
certos cuidados o lúpico pode 
manter a doença sob controle 
e ter uma vida praticamente 
normal. O importante é man-
ter a auto-estima e humor ele-
vado e nunca desanimar, pois 
a vida vale a pena ser vivida. 

Nova Esperança se prepara para sediar 
a final da macrorregional dos Jogos 

Abertos do Paraná e Jogos da Juventude

Dois campeonatos pro-
metem movimentar 
a cidade em junho e 

julho deste ano. É que Nova 
Esperança será palco da fase 
final da macrorregional dos 
Jogos Abertos do Paraná 
(JAP’s) e sede oficial dos Jo-
gos da Juventude (JOJUP’s). 
Desde então, as dependências 
esportivas do município estão 
passando por reformas para 
melhor atender os atletas de 
todo o estado.

No início de março, o che-

fe do Escritório Regional do 
Esporte e do Turismo de Ma-
ringá, Luciano Pozza, esteve 
no município visitando os 
locais em que serão disputa-
dos os jogos e lugares onde a 
equipe técnica e jogadores fi-
carão hospedados. Pozza des-
tacou que está havendo muito 
empenho da administração 
municipal em proporcionar 
melhorias avançadas nos es-
paços municipais para receber 
os atletas de várias cidades do 
Paraná.

O Estádio Municipal Fran-
cisco Zellerhoff Filho, Ginásio 
Capelão e Poliesportivo Bruno 
Benatti estão entre os espaços 
municipais que estão receben-
do manutenções e melhorias 
que também serão desfrutadas 
pelos professores e atletas da 
cidade com as escolinhas de 
esportes.

Outras escolas do municí-
pio também devem ceder seus 
espaços esportivos para reali-
zação dos jogos, que aconte-
cerá entre 12 e 17 de junho e 

13 e 19 de julho. Neste período 
a cidade deve ficar mais mo-
vimentada com a realização 
dos jogos, e, influenciar di-
retamente na economia local 
já que hotéis, restaurantes, 
supermercados e lojas serão 
bastante frequentados pelos 
atletas.

Toda população está con-
vidada a acompanhar os even-
tos. Em breve, a Secretaria de 
Esportes deve liberar o crono-
grama com os horários e locais 
das disputas. ASCOM/PMNE



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 25 de maio de 2018

GERAL - 9JORNAL NOROESTE

PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 25 de maio de 2018

10 - GERAL JORNAL NOROESTE



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 25 de maio de 2018

GERAL - 11JORNAL NOROESTE



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 25 de maio de 2018

12 - GERAL JORNAL NOROESTE

Social
Osvaldo Vidual

Sem título-1   1 15/05/2018   11:27

Andréia Fumagalli, Secretária do Cen-
tro Clínico Paraná, reuniu seus familiares 

e amigos, no último dia 21 de maio, 
para comemorar seu aniversário. Muitas 

mensagens, flores, sorrisos, abraços e 
presentes, por tão importante data. Pa-

rabéns Andréia, você é merecedora!

Família querida pela sociedade de 
Nova Esperança, constituída pelo 

casal Marlene e Santilim, com as 
belas filhas Bel e Ana Claudia. A eles 
o abraço e o carinho deste colunista. 


