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“Quem poupa o lobo, sacrifica a 
ovelha” ― Victor Hugo (1802-1885)

***

Cemitério superlotado
Que paradoxo. O Ce-
mitério Municipal de 
Nova Esperança está 
com sua “vida útil” 
comprometida. Estou 
sabendo que nego-
ciações já estão ocor-
rendo no sentido de 
ampliar a área daquele 
local, ofertando mais 
vagas para os que par-
tirem desta vida rumo 
à morada eterna. Inau-
gurado em março de 
1972, portanto há mais de 40 anos, fato é que o local está praticamente 
lotado, restando apenas uma pequena faixa de terra na parte dos fundos 
que dá acesso à Rua Bom Retiro. O assunto preocupa a Administra-
ção Municipal que busca alternativas para solucionar o mais breve o 
problema. Muito embora o maior distrito da cidade (Barão de Lucena) 
possua seu cemitério próprio, os falecidos daquela localidade em sua 
ampla maioria são enterrados em Nova Esperança, somando-se aos do 
distrito de Ivaitinga, Bairro Bela Vista e zona rural aumenta a deman-
da por espaços e contribui para superlotar o espaço a exemplo do que 
vem ocorrendo rapidamente. Existem diversas opiniões dizendo que a 
cremação seria uma solução tecnicamente mais adequada para sanar 
tanto a falta de espaço quanto a contaminação ambiental causada pelo 
necrochorume – líquido resultante da decomposição dos corpos. Isso 
já envolve questões culturais. Creio que logo novidades na solução do 
caso deverão ocorrer. Torcemos para isto!

Nova Esperança Liquida
Prossegue até amanhã, sábado, a Nova Esperança Liquida. Os con-
sumidores poderão aproveitar promoções e preços diferenciados em 
diversos setores do comércio, além da 1ª Liquida Autos. As promo-
ções de roupas, calçados, acessórios, colchões, móveis, materiais de 
construção, entre outros produtos, em mais de cem lojas participan-
tes da primeira edição da Nova Esperança Liquida. Neste sábado, 15, 
o atendimento terá horário diferenciado até às 16 horas. A 1ª Nova 
Esperança Liquida Autos terá mais de 100 ofertas de carros e motos 
das revendas Pontal, Servopa, Picoli Veículos, Fipal e FreeWay. Ótima 
oportunidade para se efetivar bons negócios e movimentar a econo-
mia local.

Vestibular Unespar
Está aberto o período de inscrição para o vestibular da Universidade 
Estadual do Paraná (Unespar). Os interessados em concorrer a uma 
das 1.746 vagas ofertadas pela instituição podem se inscrever até 12 
de setembro exclusivamente pelo site www.vestibular.unespar.edu.br.
Além de preencher o formulário de inscrição, os candidatos devem 
pagar a taxa de R$ 100 até 13 de setembro. Quem deseja isenção da 
taxa pode solicitá-la entre os 1º e 25 de agosto, seguindo os critérios 
disponíveis no edital do processo seletivo.A Unespar oferta 37 cur-
sos de licenciatura e 30 de bacharelado. As vagas estão divididas nos 
câmpus de Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí, União 
da Vitória e, ainda, em dois câmpus de Curitiba, Faculdade de Artes 
do Paraná (FAP) e Embap – Escola de Música e Belas Artes do Para-
ná. Nesta edição, as provas do vestibular serão aplicadas no feriado da 
Proclamação da República, em 15 de novembro, uma quarta-feira. A 
decisão foi tomada para garantir que o concurso não ocorra na mesma 
data em que o Enem e vestibulares de outras instituições. 

Rede de esgoto
Nos últimos seis anos, o Índice de Atendimento com Rede Coletora 
de Esgoto (Iarce) evoluiu de 60% para 70% no Estado – mais 813 mil 
imóveis foram integrados ao sistema operado pela Companhia de Sa-
neamento do Paraná (Sanepar). Hoje, 2,656 milhões de imóveis têm 
o esgoto coletado e tratado. Cerca de 90% dos imóveis atendidos são 
residenciais, garantindo mais saúde às pessoas e proteção ao meio am-
biente. Quando o esgoto gerado nas casas é devidamente coletado e 
tratado, elimina-se o risco de contaminação dos moradores por doen-
ças como diarreia, verminoses e outras.

Isenção
Taxistas de todo país já podem pedir pela internet a concessão do Im-
posto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Ope-
rações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários (IOF). A medida é possível graças à implantação, pela Re-
ceita Federal, do Sistema de Concessão Eletrônica de Isenção IPI/IOF 
(Sisen), disponível no site do órgão.Segundo a Receita, aproximada-
mente 50 mil pedidos anuais de isenção deixarão de ser apresentados 
nas unidades de atendimento presencial e passarão a ter tramitação 
eletrônica, o que reduzirá o prazo de decisão para até 72 horas.O 
acesso ao sistema é feito com uso de certificado digital ou código de 
acesso. Apenas os pedidos de isenção feitos por cooperativas de táxi 
e os requerimentos para a transferência de veículo antes de dois anos 
da aquisição continuarão sendo apresentados nas unidades de atendi-
mento da Receita Federal.Os requerimentos apresentados, mediante 
utilização do Sisen, que não cumprirem os requisitos legais serão in-
deferidos por despacho decisório eletrônico, ficando disponíveis para 
consulta no sistema.A Receita Federal orienta os interessados que pos-
suam requerimentos em papel pendentes de decisão que façam  novo 
pedido, eletronicamente, para reduzir o tempo de análise.

Mudanças no Paço
Esta semana nossa reportagem esteve no Paço Municipal de Nova Es-
perança e acompanhou as mudanças que vem sendo implementadas 
naquele espaço, com vistas a humanizar o atendimento prestado à po-
pulação, organizando de forma sistematizada seu lay out bem como 
acomodando setores e Secretarias de maneira estratégica. O princípio 
da transparência dos atos públicos municipais é algo que transcende 
o campo da obrigatoriedade, estabelecida por meio do princípio da 
publicidade. É algo filosófico, inerente a uma administração pública 
pautada no compromisso com seu povo.  Ao adotar a medida de se re-
tirar os tapumes e setorizar os locais mais/menos procurados garante-
-se a efetividade, harmonia e o trato humanizado que deve ocorrer 
junto ao público.

Tá na moda, tá na mídia. No Brasil, tudo que tá na mídia, tá 
na moda e é frequentemente discutido. 

E tá na moda falar sobre ACESSIBILIDADE, no entanto esse 
é um tema ainda pouco praticado em nossos espaços públicos.

Segundo dados do IBGE de 2000, cerca de 14% do brasileiros 
tem algum tipo de deficiência física. Essa parcela da população 
sofre com algum tipo de dificuldade ou limitação, que pode ser 
permanente ou temporário.

Não é preciso andar muitos metros pelas ruas de qualquer 
cidade para perceber o quanto isso é verdade. Os cadeirantes, 
os cegos, e outros deficientes sofrem com calçadas com níveis 
diferentes, buracos, degraus e escadarias, ausência de rampas e 
muitos outros obstáculos sendo que tarefas como sair de casa e ir 
para o trabalho torna-se para estas pessoas uma verdadeira ma-
ratona.

No entanto, em se tratando dos lugares ditos PÚBLICOS, es-
sas barreiras são uma ofensa aos direitos de igualdade e liberdade.

A necessidade de ir e vir está ligada ao desejo de realização 
das atividades sociais, culturais, políticas e econômicas necessá-
rias à todas as pessoas que vivem em sociedade. 

As pessoas com deficiência ou ditas de mobilidade reduzida, 
deveriam conseguir se movimentar pelos seus espaços com segu-
rança e autonomia.

Isto provoca o fenômeno que chamamos de segregação so-
cial, que remete aos primórdios da humanidade, onde as pes-
soas eram diferenciadas pelas suas capacidades, marginalizando 
aqueles que eram detentores de alguma espécie de deficiência. 

Os tempos mudaram e, no entanto, vemos que atualmente os 
portadores de deficiência ainda continuam sendo colocados em 
segundo plano pela sociedade.

Apesar de terem direitos garantidos em leis, inclusive pela Lei 
Maior, estes direitos não têm sido respeitados como deveriam, 
ofendendo gravemente o princípio da dignidade da pessoa hu-
mana.

A acessibilidade dos locais públicos, do transporte coletivo é 
regra básica de cidadania, sendo que a Constituição Federal dis-
ciplinou o tema no artigo 227, § 2° e no artigo 244.  Para dar 
vida a estes dispositivos constitucionais, foram editadas, a Lei 
7.853/89, o Decreto n° 3.298/99 e outras leis. 

De maneira geral, estas leis pretendem garantir à pessoa por-
tadora de deficiência plena integração social e garantir acessibi-
lidade aos espaços.

Prova disso é a ratificação da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, pelo Decreto Legislativo nº 186 de 
2008, primeiro texto a integrar a legislação brasileira, com força 
de norma constitucional.

Por esta convenção ficou determinado que o Estado deverá 
empreender todos os seus esforços para garantir a acessibilidade, 
para que se promova a igualdade de todos em cumprimento aos 
fundamentos da República, de cidadania e dignidade da pessoa 
humana, que será efetivado pela definição de meios para estes  
objetivos sejam atingidos.  

A pessoa com deficiência só conseguirá usufruir verdadei-
ramente de seus direitos se tiver uma cidade que seja acessível, 
onde estas pessoas possam se locomover, deslocar-se livremente 
pelos seus espaços, sair de sua residência, andar  por uma calçada 
que esteja com o piso adequado, ter esquinas com rampas, trans-
porte adaptado, prédios com elevador.

Tudo isto se resume a um único princípio que deve ser res-
peitado: da dignidade da pessoa humana, onde qualquer pessoa 
precisa ser respeitada em seus direitos básicos de liberdade, de ir 
e vir, de não ser vista com preconceito diante de suas limitações, 
de não ser vítima de exclusão social e de ter assegurados seus 
direito de cidadania. Isto sim é ACESSIBIDADE.

A ACESSIBILIDADE dos 
portadores de deficiência 
e o Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana

Dr. Luiz Carlos Marques Arnaut 
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DESDE MAIO DE 1995

"Na sepultura de muitos alcólatras poder-se-ia escrever 
este epitáfio: Aqui dentro deste túmulo deixei em paz 
uma família, que pode agora viver tranquila, depois 
de ter enterrado sua vergonha, miséria 
e dor, na pessoa de seu ex-chefe, 
que não soube viver, ou melhor, que 
viveu para fazer os outros sofrerem e 
aqueles que mais o amavam".

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

A tão esperada condenação do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva aconteceu na quarta-feira, 
12 de julho.

A sentença foi proferida pelo juiz Sérgio Moro, 
da Justiça Federal de Curitiba e condenou o ex-
-presidente Lula a nove anos e seis meses de prisão, 
além de interdição por 19 anos para o exercício de 
cargo ou função pública, por corrupção e lavagem 
de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá (SP).

Lula, entretanto não será preso e só começará 
a cumprir pena se a decisão for ratificada em se-
gunda instância. Essa foi a primeira condenação 
do ex-presidente na Lava Jato, ele ainda responde 
a outras quatro ações no âmbito da Operação. Ad-
vogados disseram que provarão inocência do ex-
-presidente “em todas as cortes não tendenciosas, 
incluindo as Nações Unidas”.

O ex-presidente Lula é o mais popular do Bra-
sil sendo considerado um mito dentro do Partido 
dos Trabalhadores (PT). Por dois mandatos esteve 
a frente do Palácio do Planalto (de 2003 a 2010). 
Os crimes praticados por ele que embasaram a sen-
tença é o de corrupção e lavagem de dinheiro por 
supostamente ter recebido R$ 2,25 milhões de pro-
pinas da OAS, no caso do tríplex.

Em depoimento a Moro, Lula declarou que não 
é dono do apartamento no Guarujá, que desistiu da 
compra do imóvel e que, por isso, não há como acu-
sá-lo de ter recebido vantagens. Para a defesa, a acu-
sação se baseia em um “castelo teórico”, e a análise 
“racional, objetiva e imparcial das provas”, o que le-
varia exclusivamente à absolvição do ex-presidente.

Já Lulia, último nome do atual presidente do 
Brasil, Michel Miguel Elias Temer Lulia ficou 
apreensivo com a condenação do quase xará Lula.

Nos próximos dias será votada a denúncia por 
corrupção passiva contra Lulia (Michel Temer). 
Por certo, os parlamentares com afinidade com o 
ex-presidente Lula já votariam contra Temer, não 
havendo espaço para retaliações em relação à acu-
sação da Procuradoria Geral da República (PGR).

O presidente Temer, deve estar acuado com 
tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Gravado 
em conversas comprometedoras com o empresário 
Joesley Batista (JBS), teve ainda o agravante do seu 
assessor especial Rodrigo Rocha Loures carregar 
uma mala de dinheiro com R$ 500 mil reais, par-
te do pagamento de uma propina que se estenderia 
segundo Joesley Batista, toda semana ao longo de 
20 anos.

A semelhança entre Lula e Lulia é imensa. Lula 
entra para a história como o primeiro ex-presidente 
brasileiro condenado por corrupção. Lulia o pri-
meiro presidente denunciado por corrupção.

A diferença está no fato de que mesmo com to-
dos esses reveses Lulia se conseguir permanecer no 
cargo terminará o mandato de forma melancólica 
já que está sendo abandonado por DEM e PSDB. 
Já Lula, se a 2ª instância não confirmar a sentença 
de Moro, concorrerá a eleição em 2018 com grande 
chance de se tornar novamente presidente do Brasil. 

 "Se alguém pensa que, com essa sentença, 
me tiraram do jogo, pode saber que eu tô 

no jogo". Lula (PT), ex-presidente do Brasil 
após a sentença de Sérgio Moro 

***

Entre Lula e Lulia Charge: Paulo Nunes
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Opinião do Blog
Moro condena Lula a 9 anos e 

seis meses. Lula poderá se tornar 
inelegível!

Pernambucano, de Garanhuns, 
nascido em 1945, Luiz Inácio Lula da 
Silva, ex presidente do Brasil, um dos 
grandes presidentes de nossa história,  
foi condenado dia 12 de julho último, 
pelo juiz federal Sérgio Moro, a 9 anos 
e seis meses, em regime fechado.   O 
petista é acusado de corrupção passi-
va e lavagem de dinheiro, crimes nos 
quais estariam envolvidos um aparta-
mento triplex em Guarujá (SP). Como 
a matéria cabe recurso,  caso Lula seja 
condenado em segunda instância, po-
derá tornar-se inelegível para as elei-
ções de 2018. Esse assunto, de tama-
nha complexidade, ainda terá muitos 
desdobramentos, principalmente pelo 
fato do   juiz  Sérgio Moro ter conde-
nado Lula sem provas,  ser amigo e 
fazer vistas grossas aos partidários do 
PSDB e agindo contra o PT como um 
promotor de toga. Sua decisão já era 
esperada. Outros fatos contra   Moro 
virão a tona,   além de sua responsa-
bilidade de ter divulgado um vídeo da 
conversa entre o ex presidente Lula e 
a ex presidente Dilma quando presi-
dente. A liderança de Lula em todas 
as pesquisas para presidente em 2018 
incomodava Moro e os seus afiliados, 
etc.  Ao proferir a sentença política 
contra Lula, Sérgio Moro disse: "A 
responsabilidade de um presidente 
da República é  enorme e, por con-
seguinte, também a sua culpabilida-
de quando pratica crimes".  (Sérgio 
Moro). Baseado nessas palavras de 
Sergio Moro, o presidente Michel Te-
mer já deveria ter sido preso.-

Redução do efetivo da Polícia 
Federal  prepara  a  "Morte da Lava 
Jato"

Os Procuradores da Operação 
Lava Jato em Curitiba  afirmaram em 
nota que a decisão da Polícia Federal 
de extinguir a força-tarefa da inves-
tigação é um "evidente retrocesso." 
Para eles, a medida prejudica e esvazia 
o andamento dos processos da Lava 
Jato cujos os trabalhos exclusivos rea-

lizados desde de 2013 pela força-tarefa,  
obtiveram amplo sucesso no combate 
as corrupções, propinas, caixa 2, etc, 
ocasionando um retorno de  bilhões 
de reais aos cofres públicos, além de 
denunciar publicamente centenas de 
políticos ladrões, vagabundos, deso-
nestos. medíocres, mentirosos, como 
Michel Temer, Geraldo Alckmin, José 
Serra, José Dirceu, Antonio Palocci, 
Aécio Neves, Eduardo Cunha, Rodri-
go Maia, Eliseu Padilha, Geddel, Lula, 
Romero Jucá, Renan Calheiros, , Sér-
gio Cabral e tantos  outros, que de co-
nhecimento do povo brasileiro. Nunca 
uma operação desse porte no Brasil 
teve tanto sucesso como essa criada 
pela Polícia Federal, Receita Federal e 
Ministério Público Federal. Em virtu-
de da humilhações pelos quais passam 
os políticos brasileiros na atualidade 
pelas constantes delações premiadas 
na Lava Jato, o senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) vem constantemente pe-
dindo o estancamento da Lava Jato, 
que ao que parece, está se concreti-
zando. Por decisão de comum acordo 
do Ministério da Justiça e da Polícia 
Federal,  policiais, agentes e delegados 
da Lava Jato serão reduzidos em 44%. 
Alegam que a falta de recursos, a dimi-
nuição do movimento da Lava Jato ( 
que não é verdade ), não há mais ne-
cessidade de delegados, agentes e po-
liciais em Curitiba. De nove delegados 
federais a Lava Jato passou a ter apenas  
quatro, que cuidarão de 180 inquéritos 
além de exercer outras funções não 
especificadas. Portanto, não há mais 
dedicação exclusiva da força-tarefa à 
Lava Jato como vinha acontecendo até 
o momento, podendo ser decretada a 
qualquer o "Fim da Lava Jato," luta 
constante e permanente dos políticos 
para que isso aconteça. Só que não se 
fala em falta de verba quando o assun-
to é comprar parlamentares a preços 
estratosféricos, como Michel Temer 
vem fazendo. para se manter no poder.

Coisas do Cotidiano
• Lula condenado, Aécio Neves 

liberado, Temer protegido, sobera-
nia fulminada, trabalhador escravi-
zado, mercado triunfante, até que o 

Brasil se levante (Senador Roberto 
Requião, PMDB - PR);

• Bancos brasileiros devem R$ 124 
bilhões à Previdência. Pergunta-se: por 
que o governo federal não cobra judi-
cialmente esse dinheiro ao invés de sa-
crificar o povão?

• O relator da CCJ da Câmara, de-
putado Sergio Sveiter (PMDB-RJ), deu 
parecer favorável a denúncia contra 
Temer. Agora, haverá votação na CCJ 
e depois no plenário da Câmara para 
decidir sobre o destino de Michel Te-
mer. Os partidos da base aliada estão 
rachados. Não há consenso na votação 
e Temer poderá ter decretado a sua saí-
da pelo STF. Voz corrente é que com 
Temer não há governabilidade;

• Ladrões encapuzados estão rou-
bando turistas nas imediações de ho-
téis próximo ao Aeroporto Charles de 
Gaulle, em Paris,  usando gás lacrimo-
gênio, levando malas, bolsas, celulares, 
dinheiro, etc. Não há diferença entre 
aqui no Brasil e lá na França: os ladrões 
estão sempre presentes;

• Vereadora Nice Zacarias, de 
Nova Esperança, acaba de marcar um 
grande  tento em sua carreira. Nice 
conseguiu junto ao DER, regional de 
Paranavaí, uma operação   "tapa bu-
racos" na Rodovia Júlio Zacarias que 
liga Nova Esperança ao Bilac, passan-
do pelo Distrito de Barão de Lucena. A 
comunidade agradece pelo seu traba-
lho e empenho; 

• Que negação os deputados de 
nosso Paraná, principalmente se falar-
mos em regionalismo, uma vez que a 
situação política é caótica e não vemos 
qualquer manifestação de algum deles: 
a favor ou contra;

• Enquanto isso, o senador Álvaro 
Dias, ex MDB, ex PMDB, ex PSDB, ex 
Partido Verde e agora, no recém criado  
Podemos, quer ser o candidato natural 
do partido a Presidente da República. 
Essas mudanças todas mostram que 
o político brasileiro não tem qualquer 
ideologia, estando mais preocupado 
em achar o seu espaço para alçar voos 
mais altos;

• Temer deixou a reunião do G20 
em Hamburgo, Alemanha, sem fa-
lar com qualquer liderança mundial. 
Com certeza, Temer entendeu de que 
como ele está para cair, não há razão 
para discutir problemas do país no 
exterior, até porque, como a  situação 
dele é péssima como governante e cor-
rupto, ninguém quis se aproximar do 
representante do Brasil;

• Famosos como Caetano Velo-
so, Fernanda Lima, Wagner Moura, 
Martinho da Vila. Letícia Sabatella, 
Vanessa da Mata, Fábio Assunção e 

outros, gravaram um vídeo pedindo 
ao povo brasileiro que fale com os seus 
representantes na Câmara Federal que 
votem a saída imediata do presidente 
Temer. "O Brasil não pode ficar anes-
tesiado".

• Parabéns aos Corinthianos. Tí-
tulo do Brasileirão 2017 à vista. Após 
a vítória de 2x0 sobre o seu arqui-rival 
e milionário (?) time do Palmeiras. 
Corinthiano roxo, o colaborador des-
te Jornal, Hauney C. Malacrida segue 
rindo à toa. Palmeiras, Coritiba, Atlé-
ticos (PR/MG), Fluminense, Vitória e 
outros são meros cavalos paraguaios. 
Disparam bem, mas perdem o fôlego 
durante a longa corrida.

Pingos e Respingos International 
News - From this moment on,  every 
blog edition will have fast news about 
Brazil in English for our foreign rea-
ders.

*July 12, 2017, Federal Judge Ser-
gio Moro has sentenced former presi-
dent Lula to nine years and six  months 
in jail. Lula was found guilty of corrup-
tion and money laundering;

*Articulations to make Brazil´s  
speaker Rodrigo Maia (DEM-RJ) pre-
sident  grows in the Lower House;

*60 years ago, the young Pelé debu-
ted for the Brazilian Team;

*China announced it will make 
more rigorous inspection on Brazil 
meat imports;

*Number of airplane passengers 
falls 6,9 percent in Brazil. Reason:  very 
expensive tickets;

*Commission approves additional 
funding  to resume  issuing passports;

*Marvelous city - Abandonment, 
thieves, pickpocket, empty streets, cha-
racterize crisis in Rio de Janeiro;

*Discover Iguaçu Falls: one of the 
modern  world wonders;

* Here and there - In Paris, masked 
thieves  robbed many tourists  around 
Charles de Gaulle  Airport. There are 
thieves everywhere!

*Words of the week: velvet/pick-
pocket/enjoy

Brasil, um país de volta ao 
"Mapa da Fome"

40 entidades brasileiras que mo-
nitoram as questões de sustentabi-
lidade acordadas entre os Estados e 
Membros da Organização das Nações 
Unidas (ONU), levarão um relatório 
brevemente a Nova York em uma reu-
nião do Conselho Econômico e Social 
da ONU, quando mostrarão que três 
anos depois do Brasil sair do Mapa 
da Forme, poderá retornar a curto 
prazo. O significado de sair do "Mapa 
da Fome" é o país ter menos de 5% 
da população sem se alimentar o su-
ficiente. Chegamos a 2% no governo 
Dilma Rousseff, anunciado com or-
gulho no Jornal Nacional por Willian 
Bonner. O velho transtorno da fome 
volta a rondar  os pobres do país, epi-
sódio este constatado por especialistas 
do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. 
Depois de um brilhante trabalho dos 
ex presidentes Lula e Dilma, quando 
as classes sociais do Brasil mudaram 
de padrão, quando os pobres passa-
ram a se alimentar  condignamente 
pois haviam empregos para todos, ali-
mentação farta e barata, uma atenção 
governamental especial dirigida aos 
menos bafejados pela sorte,  situação 
essa elogiada por todos os governan-
tes do planeta, inclusiva o ex presiden-
te Obama (EUA) chegou a dizer que 
Lula era o "cara." Com o desemprego 
batendo a marca dos 14 milhões de 
brasileiros desempregados, a política 
neoliberal do presidente golpista e la-
drão Michel Temer dirigida para favo-
recer os empresariados, economia em 
crise,  estamos voltando a estaca zero, 
onde os pobres do Brasil tem apenas 
fubá para fazerem polentas para os 
seus familiares, sendo que muitos de-
les, há meses, não sabem o que é co-
mer um pedaço de  carne.Vila Santa 
Cruz, Rio de Janeiro, é um exemplo 
do que estamos afirmando.  Isso será 
mostrado pelas 40 entidades na ONU.

Congresso Nacional Brasileiro é 

podre e com políticos fantoches!
Eu não me lembro desde quando, 

mas posso afirmar  seguramente que 
há muitos anos eu venho comentando 
nesta coluna, batendo na mesma tecla 
que o grande problema do Brasil é o 
Congresso Nacional, composto pela 
Câmara Federal (por deputados fe-
derais) e o Senado Federal (por sena-
dores). Mas baseado em que eu faço 
tal afirmação? As funções principais 
dos congressistas são criar leis e fisca-
lizar as ações dos atos do  executivo. 
Então, por que a coisa não flui? É aí 
que está a questão. 80% dos congres-
sistas brasileiros ( senadores e depu-
tados) estão envolvidos em falcatruas, 
corrupção, propinas, caixa 2, etc. Ora 
bolas, então como é que o Congresso 
Nacional vai exercer as suas ações se 
não há vínculo com o povo, mas sim 
com o dinheiro para aprovar as so-
licitações do Governo Federal, sem 
discussão se está certo ou errado?  
Nessa história do Temer de sai ou não 
sai, o governo já abriu mão de cerca 
de cinco bilhões de reais para os  con-
gressistas da base aliada,  afim de que 
ele permaneça  no governo, apesar de 
todos  saberem que Temer é ladrão, 
golpista, mentiroso, corrupto, che-
fe do crime organizado do planalto, 
etc..    Quando você vê esses deputa-
dos fantoches, palhaços, medíocres, 
ladrões, entrarem  e saindo da CCJ  
(Comissão de Constituição e Justiça) 
da Câmara Federal para que a denún-
cia contra Temer não seja aprovada, 
eles não estão fazendo isso de graça. 
Milhares e milhões do erário estão 
rolando nessa negociata toda, sendo 
paga por nós, através de  nosso suor.  
Esse tipo de coisa vem acontecendo 
há anos, sempre que o governo preci-
sa dos congressistas. Por não ter dado 
milhões para os peemedebistas, além 
de 200 cargos para cada um que eles 
queriam, o mandato de  presidente de 
Dilma Rousseff foi para o espaço.  Por 
aí você compreende como vale a pena  
ser um parlamentar desonesto nesta 
pátria amada chamada Brasil.

ENTRELINHAS
***14 de julho, data do meu casamento com Emília Ribeiro em 1979,  comemora-se a tomada da Bastilha, 
marco importante da Revolução Francesa, entre 1.789-1799.***Muitas pessoas (homens e mulheres) 
cumprimentando esta coluna pelo artigo da edição anterior "Aécio Neves Inocente? Fernandinho Beira 
Mar Presidente!***Aliados de Temer já dão como certo que Temer perderá o mandato. O próprio Meirelles, 
ministro da fazenda, disse que quer continuar no cargo no governo Rodrigo Maia.*** Os aliados de Maia 
estão fazendo de tudo para que Temer caia.***Brasil e Uruguai selam  acordo facilitando a ampliação da  
circulação entre os  dois povos vizinhos.***Brasil já está entre os 30 países maior produtor de energia solar 
(fotovoltaica).*** "País rico é pais sem pobreza" (Assim falou Dilma Rousseff em 2014, quando o Brasil saiu 
do Mapa da Fome. A política neoliberal e medíocre dos atuais dirigentes brasileiros, onde já estamos acima dos 
14 milhões de desempregados, poderá fazer com que o país volte rapidamente ao Mapa da Fome ).

Adequações no Paço Municipal geram melhor 
transparência e atendimento mais humanizado à população

O cidadão que chega à 
Prefeitura de Nova 
Esperança já conse-

gue notar as mudanças que 
foram feitas nos setores que 
compõem aquele Paço Mu-
nicipal. Solicitada pela atual 
gestão, as antigas dependên-
cias do legislativo municipal, 
que antes funcionavam no 
prédio de propriedade do 
município, agora abrigam al-
guns setores que antes super-
lotavam o espaço da parte da 
frente do prédio.

As paredes foram retira-
das, o que além de facilitar a 
comunicação entre os setores, 
propicia a maior transparên-
cia tanto nos atos administra-
tivos quanto a interação entre 
os setores afins.

Onde funcionava a Câ-
mara, prédio anexo ao Paço, 
ficaram os departamentos 
Jurídico, Recursos Humanos 
e setor de Engenharia. Os 
serviços que estatisticamente 
são os mais procurados pelos 
munícipes ficaram logo na 
entrada principal, que são a 
tributação, Junta do Serviço 
Militar além dos setores ad-
ministrativos que se situam 
no lado esquerdo de quem 

O Paço Municipal de Nova Esperança passa por processo de remodelação. 
Ao cidadão, as funcionalidades das mudanças já são perceptíveis.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

NOVA ESPERANÇA

As medidas já começaram a surtir resultados. Os munícipes já 
perceberam isso com a nova visão e qualidade no atendimen-
to”, explicou o Secretário da Administração Dalberto Toná

“Setorizamos os usos e conversamos com cada funcionário 
para que este se sinta parte das mudanças”, salientou o Secre-
tário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Rafael Kreling

As mudanças no layout do Paço Municipal de Nova Esperança vão agregar valor no atendimento 
aos cidadãos além de maior transparência nos atos públicos

adentra o prédio da Prefeitu-
ra. Já à direita foi colocada a 
Sala do Empreendedor e Fis-
calização. 

O espaço que antes abriga-
va o Setor a tributação agora 
está o Setor  Licitação e Com-
pras, tudo muito bem organi-
zado e devidamente planejado 
com os propósitos de agregar 
valor ao atendimento ao cida-
dão nova esperancense. 

De acordo com o Secre-
tário de Planejamento e De-
senvolvimento Urbano, Ra-
fael Kreling, “são dois nortes, 

a pedido do Prefeito Moacir 
Olivatti e o primeiro visa a 
economia. Desde os tem-
pos de campanha eleitoral 
já pensávamos em reduzir o 
número de aluguéis. O se-
gundo norte é atender bem o 
público. Setorizamos os usos 
e conversamos com cada fun-
cionário para que este se sinta 
parte das mudanças”, explicou 
Kreling.

Para o Secretário da Ad-
ministração Dalberto Toná, 
“as medidas já começaram a 
surtir resultados. Os muníci-

pes já perceberam isso com 
a nova visão e qualidade no 
atendimento. Todos já estão 
se familiarizando com este 
novo modelo que visa tam-
bém a transparência dos atos 
do Poder executivo”, desta-
cou.

As mudanças continuam 
e algumas Secretarias pode-
rão ainda ser incorporadas ao 
Prédio do Paço Municipal. ” 
Economia para os cofres pú-
blicos aliada à otimização dos 
serviços prestados à popula-
ção”, finalizou Dalberto Toná.

Fotos: Alex Fernandes França
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Câmara Municipal entrega títulos de 
Mérito Comunitário durante sessão soleneDurante concorrida Ses-

são Solene realizada na 
segunda-feira (10), a 

Câmara Municipal de Nova Es-
perança entregou ao esportista 
Ademir Barizon e ao Professor 
João Joraci Zanchetti, títulos 
de Méritos Comunitários que 
contou com a presença de fa-
miliares e amigos dos homena-
geados que lotaram a sede do 
legislativo para acompanhar a 
entrega da importante comen-
da.

No dia 08 de maio deste 
ano foi dada entrada na Se-
cretaria da Câmara o Projeto 
de Lei nº25/2017 de autoria de 
todos os vereadores conceden-
do a Ademir Barizon o Título 
de Mérito Comunitário. Nos 

Após a abertura dos trabalhos foi realizada a apresentação bem como ações 
desenvolvidas pelos homenageados Ademir Barizon e  João Joraci Zanchetti

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

dias 12 e 19 de junho, respec-
tivamente 1ª e 2ª discussões e 
votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Já no dia 19 de 
junho foi dada a entrada o Pro-
jeto de Lei nº35/2017 de autoria 
de todos os vereadores con-
cedendo também o Título de 
Mérito Comunitário. Após ser 
submetido à Comissão de Justi-
ça e redação, o parecer favorável 
foi exarado. Em 26 de junho e 
03 de julho o P.L. foi discutido e 
aprovado por unanimidade.

O Prefeito Moacir Olivatti 
sancionou ambos os projetos 
sendo que a homenagem a Ade-
mir Barizon foi transformado 
na Lei Municipal nº2.567 e ao 
Professor João Joraci Zanchetti 
transformado na Lei nº2.571. O 
título de Mérito Comunitário é 
baseado na Lei nº1.319 de 11 de 
dezembro de 1995 que é entre-
gue a pioneiros ou personalida-
des locais que tenham prestado 
serviços à comunidade, consi-
derados relevantes.

Prefeito Moacir Olivatti, Vice-prefeito Rafael Kreling, vereadores e os homenageados durante a 
entrega do título de Mérito Comunitário

O prefeito Moacir Olivatti, que 
sancionou os Projetos con-
cedendo os títulos de Mérito 
Comunitário, enalteceu as 
qualidades e a importância 
dos homenageados para a co-
munidade nova esperancense

Um grande público lotou as dependências do legislativo muni-
cipal para acompanhar a entrega dos títulos

“O título de Mérito Comunitá-
rio é entregue a personalida-
des locais que tenham pres-
tado relevantes serviços à 
comunidade”, explicou o Pre-
sidente da Câmara Municipal, 
Dirceu Trevisan

Representando o legislativo municipal, a vereadora Bel Car-
doso entregou o título de Mérito Comunitário ao Professor 
João Joraci Zanchetti 

Representando o legislativo municipal, o vereador Laércio 
Salvaterra entregou o título de Mérito Comunitário ao espor-
tista Ademir Barizon

Ademir Barizon

João Joraci Zanchetti

Os homenageados:

Ademir Barizon nasceu no dia 22/06/1953, na cidade de Araçatu-
ba-SP. Seus pais são Eugênio Barizon e Alaide Sonego Barizon. Ademir 
se casou com Maria do Carmo Lacerda Barizon no dia 07/02/1976. 
Tiveram 1 filho chamado Adriano Lacerda Barizon, e tem um neto 
chamado Enzo Barizon. Durante 22 anos da sua vida, ele trabalhou 
na Cooperativa Cotia, e até hoje ajuda a administrar junto dos seus 
irmãos a empresa Móveis Brasil, loja tradicional da nossa cidade. Des-
de pequeno conviveu com a enfermidade de bronquite, e isso causava 
muitos transtornos pela falta de capacidade de respiração. Quando ti-
nha 30 anos, conheceu João dos Santos que já praticava a corrida e ga-
nhava títulos representando nossa cidade. João dos Santos o convidou 
para começar a correr, e então aí começou sua trajetória. Assim que 
começou a correr, logo começou perceber os efeitos positivos que aquilo 
trazia para sua vida, e o maior benefício que percebeu naquela épo-
ca, foram os laudos médicos constatarem que enfim a bronquite que o 
acompanhou há anos havia desaparecido. E então ele recebeu a cura. O 
amor pelo esporte foi crescendo junto da sua determinação e seu desejo 
único de seguir em frente. Participava de muitas provas e a cada ano se 
empenhava em conseguir avançar e baixar seu tempo. Hoje, representa 
nossa cidade como o corredor de mais idade e tempo de dedicação a 
este esporte. E tem um enorme prestígio entre os atletas iniciantes e até 
os mais experientes, pois com sua humildade e carinho, é um grande 
incentivador, ajudando as pessoas a baterem seu próprio limite. Assim 
Ademir Barizon com seus 63 anos será o atleta com maior experiência 
e maior idade que Nova Esperança já teve.

O professor João JoraciZanchetti, nascido em 15 de janeiro de 1944, no 
município de Getulina - Estado de São Paulo, filho de Paulino Zanhcetti 
e Ana Dal Maso; chegou em Uniflor no dia 23 de Setembro de 1953 aos 9 
anos de idade, no sítio Santo Antonio, no bairro Guarani. Pensando na 
educação dos filhos, seu pai coordenou a criação da Escola São Sebastião 
onde concluiu as três séries do Ensino Primário.

Na casa Escolar de Uniflor no ano de 1958 concluiu a 4ª série do curso 
Primário. Com 15 anos de idade foi nomeadopela Portaria nº 1095 de 1 de 
dezembro de 1959 Professor Primário do município de Nova Esperança, 
para trabalhar na Escola São Sebastião. Nesta época Uniflor era distrito 
de Nova Esperança.

No dia 15 de novembro de 1961, Uniflor passa a ser município, no qual 
foi exonerado Professor de Nova Esperança e nomeado no município de 
Uniflor, para trabalhar na Escola da Fazenda Marianina e logo voltou a 
ser professor na Escola São Sebastião onde trabalhou até 1970.

Em 1970, concluiu o 1º Grau no Colégio Estadual Marquês de Herval 
de Uniflor e em 1973 concluiu o Magistério no Colégio Estadual São Vicen-
te de Paula de Nova Esperança.

Formado em Ciências do 1º grau pela FAFIPA/Paranavaí e Matemá-
tica pela FAFIMAN/Mandaguari, pósgraduado em Pedagogia Religiosa 
pela PUC/Curitiba, em Arte, Educação e Terapia e Educação Especial In-
clusiva pela Faculdade São Braz/Curitiba e Especialização em Deficiência 
Mental pela UEM/Maringá.

Em Uniflor, trabalhou como professor Primário, 5ª a 8ª série e tam-
bém 2º grau, também atuou como Diretor do Departamento de Educação, 
Inspetor Auxiliar de Ensino, Coordenador e presidente do Mobral, Alfabe-
tizador do Projeto Alfa, Bibliotecário, Chefe de gabinete, coordenador do 
Projeto Estadual de Saúde Escolar e Documentador Escolar.

Em programas Assistenciais, participou da: APMI, Creche, catequista, 
presidente e tesoureiro da Igreja Matriz. Trabalhou e batalhou para a cria-
ção de 5ª a 8ª série e 2º grau no município de Uniflor.

Foi convidado para trabalhar em Nova Esperança no ano de 1989 con-
de foi secretário da 33ª Inspetoria Auxiliar de Ensino.

Em 1 de Agosto de 1991 foi convidado pelo Prefeito da época para tra-
balhar na Direção da APAE de Nova Esperança onde permanece até a 
presente data.

No ano de 1997 a 2000, além do serviço da APAE, assumiu a Secreta-
ria da Assistência Social, no qual a mesma foi criada em 1997 em todos os 

municípios do Estado do Paraná. Houve a implementação desta secretaria 
e a restauração de todas as creches existentes no município e também cria-
da a creche do distrito de Ivaitinga.

Como secretário da Assistência Social, implantou vários programas no 
município de Nova Esperança, tais como:

Programa frente de trabalho – no qual oferecia ao desempregado a 
oportunidade para trabalhar com: limpeza pública, zelador, cozinheiro (a), 
guarda noturno, jardinagem, entre outros;

Programa Palanque de uvas: construção, manutenção e noções de pe-
dreiro;

Programa coleta das folhas das árvores para compostagem; horta de 
planta medicinal; Corte e Costura; Confecção de enxoval para bebês; Casa 
Lar; Doação de óculos para estudantes/crianças carentes; Creches, Crian-
ças de 0 a 6 amos; Projeto Piá; Coordenação das creches; Programa de 
avaliação dos alunos das creches; Programa funeral para famílias de baixa 
renda; apoio a documentação para trabalho e aposentadoria; Programas 
de restauração e conservação do cemitério, praças, campo de futebol e es-
colas, em parceria com a Secretaria de obras; Construção de casas e Vila 
Rural; Amparo ao andarilho e às famílias mais necessitadas; apoio ao tra-
balhador rural volante; Centro de Convivência da família; Programa da 
Rua para Escola; Programa de apoio à APAE, Asilo São Vicente de Paula, 
APEDENE, Comunidade Bom Pastor, Pastoral da Igreja, APMI, Provopar 
e conselho comunitário de Obras sociais CCOS e Pastoral da Saúde.

Também foi criado o Conselho Tutelar, Conselho da Assistência Social, 
conselho da Criança e do Adolescente.

Na Escola Esperança (APAE) com ajuda de sua equipe de profissio-
nais, no qual é composta por 60 colaboradores, e com apoio e colaboração 
da comunidade geral, foi conquistado: o Centro Esportivo, adquiriu-se 4 
veículos, sendo 1 ônibus; construção de mais dois pavilhões para melhor 
atender os alunos, reforma da piscina e parque infantil, reforma geral dos 
prédios, construção de passarelas cobertas, criação do SUS para atendi-
mento clínico especializado dentro da escola.

Em 1997 foi criado na APAE o projeto de reciclagem do lixo: “Lixo que 
não é lixo, vale Real” e a coleta do óleo de cozinha; Implantação do Bazar 
Beneficente com a doação realizada pela comunidade de móveis, roupas, 
calçados e brinquedos usados.

Projeto com a parceria da SICREDI, onde 9 alunos e 1 instrutora, 
participam deste projeto e também a parceria com a Hi Happy (Catuaí/ 

Maringá) que fazem doação de 
brinquedos.

É importante lembrar que o 
professor João Joraci recebeu o 
título de Cidadão Honorário de 
Uniflor pela Lei nº 248 de 15 de 
novembro de 1973 e também, 
recebeu a Medalha de Mérito Es-
tudantil da Loja Maçônica Nova 
Esperança em 21 de novembro de 
2009.

Contudo, o trabalho desen-
volvido pelo professor João Joraci, 
sempre foi e é realizado com muita 
dedicação, amor e apoio dos fami-
liares, colaboradores, Presidentes 
e dirigentes da APAE, Prefeitura 
e Câmara dos Vereadores, Secre-
tarias municipais e estaduais e, 
principalmente sempre conta com 
o apoio incansável de toda Comu-
nidade.

Fotos: Osvaldo Vidual

RECONHECIMENTO
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“Atuação do Ministério Público será maciça nos 
municípios do Foro Regional de Nova Esperança”, 

diz promotor Ricardo Barison Garcia
Desde março em Nova Esperança, o 

promotor Ricardo Barison Garcia pretende 
desempenhar um trabalho voltado as áreas 

de atuação da 1ª Promotoria com ênfase 
na defesa do Patrimônio Público

1ª PROMOTORIA

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO 
BRASIL – ECONOMIA DE MAIS 

DE 1 BILHÃO EM 3 ANOS

O Observatório Social teve 
início na cidade de Ma-
ringá e devido aos ótimos 

resultados alcançados naquele 
município, foi criado o Obser-
vatório Social do Brasil, que está 
presente em 110 municípios, es-
palhados por 19 estados da fede-
ração. Nunca é demais bisar que 
esse trabalho já rendeu frutos 
expressivos, evitando, somente 
nos últimos três anos, o desvio de 

cerca de 1 bilhão de reais, além do 
trabalho realizado na conscienti-
zação fiscal do cidadão comum, 
com o intuito de mudar a cultura 
da corrupção que vige em nosso 
país.

Embora o Observatório So-
cial tenha sido criado em Nova 
Esperança no segundo semes-
tre de 2016 e esteja atuando no 
acompanhamento das licitações 
que acontecem em nosso mu-

nicípio desde o início deste ano, 
muitos ainda não conhecem nos-
sa entidade ou não sabem como 
trabalhamos.

Nossa denominação é ONESP 
(Observatório Social de Nova Es-
perança) e estamos estabelecidos 
no prédio da ACINE, que gen-
tilmente nos sede uma sala para 
que possamos nos reunir e reali-
zar nossos trabalhos, assim como 
tem sido nossa mantenedora, o 
que demonstra o papel de pro-
tagonista que a ACINE tem em 
nosso município e que seus as-
sociados não estão preocupados 
somente com o lucro de suas em-
presas, mas também com o bem 
estar coletivo.

O ONESP é constituído por 
voluntários, todos apartidários, 
de diversos ramos de atuação pro-
fissional, reunidos com o objetivo 
de auxiliar a administração pú-
blica na correção do emprego do 
dinheiro público, evitando des-
vios ou má aplicação dos recursos 
municipais.

Para isso, acompanhamos as 

licitações realizadas tanto pela 
Prefeitura como pela Câmara 
Municipal, desde o edital, pas-
sando pela análise da proposta 
de preço, pregão, até a entrega 
do produto licitado, para garantir 
que o que foi comprado o foi com 
o preço justo e que efetivamente 
foi entregue na quantidade e qua-
lidade comprada. Aqui vale des-
tacar a importância da criação do 
Almoxarifado Central em Nova 
Esperança, um pleito do ONESP 
junto aos candidatos a Prefeito na 
última campanha eleitoral e que 
foi atendido pela atual adminis-
tração, já em fase de implantação.

Durante esse processo lici-
tatório, fazemos orçamento dos 
preços dos produtos licitados, 
para constatar se estão dentro 
do preço de mercado e enviamos 
convites para as empresas locais 
e da região, para que participem 
da licitação, com o intuito de que 
haja maior concorrência duran-
te a licitação e os preços baixem, 
assim como gerar renda para os 
moradores da nossa cidade ou 

região.
Semana passada começamos 

as visitas aos locais públicos, 
dando início ao Hospital Muni-
cipal, para nos familiarizar com 
as dificuldades encontradas pelos 
gestores, funcionários e pacientes, 
com o intuito de buscar contri-
buir para a melhoria da saúde em 
nosso município.

Quanto ao trabalho dos ve-
readores, fazemos o acompa-
nhamento sistemático de sua 
produção legislativa e assistimos, 
seja on line ou presencial, as se-
ções semanais. Também fazemos 
o acompanhamento do uso das 
diárias.

Portanto, os agentes públicos 
podem nos ver como valorosos 
colaboradores ou como seus al-
gozes, depende somente de suas 
intenções e atitudes. Nosso tra-
balho não é administrar a cidade 
ou legislar, para isso foram eleitos 
o prefeito e os vereadores, o que 
fazemos é acompanhar, de forma 
totalmente isenta e sem aceitar 
pressões políticas, o trabalho rea-

lizado por eles.
Vê-se, assim, o valor e a res-

ponsabilidade desse trabalho, que 
somente poderá ganhar corpo e 
fazer a diferença se os cidadãos 
de Nova Esperança entenderem 
a importância da sua participa-
ção nessa engrenagem. Estamos 
buscando aumentar o número 
de voluntários e captar maiores 
recursos para que possamos tam-
bém acompanhar as obras públi-
cas e a qualidade da prestação dos 
serviços públicos, bem como os 
contratos celebrados e o uso de 
diárias.

Acompanhem nosso traba-
lho através de nossa página no 
facebook e no nosso espaço nesse 
jornal, que sempre traremos no-
vidades, informando sobre nosso 
trabalho e procurando ajudar na 
formação do cidadão consciente. 
Nosso número de telefone é 3252-
1226.

Se está indignado com a cor-
rupção, somente com atitude po-
deremos mudar essa realidade. 
Venha ser voluntário do ONESP.

A reportagem do Jor-
nal Noroeste con-
versou na manhã 

de quarta-feira, 12 de julho 
com o Promotor de Justi-
ça, Ricardo Barison Garcia, 
da Primeira Promotoria de 
Justiça do Foro Regional de 
Nova Esperança, que além 
da sede, engloba as cidades 
de Atalaia, Floraí, Presidente 
Castelo Branco e Uniflor.

Com cinco anos de car-
reira, o promotor Ricardo, 
tem em seu currículo expe-
riências acumuladas em di-
versas Comarcas do interior 
do Estado. No Foro Regional 
de Nova Esperança está des-
de o dia primeiro de março 
ocupando o lugar do promo-
tor Nivaldo Bazoti que atuou 
por muitos anos em Nova 
Esperança e desde fevereiro 
está em Marialva.

Os trabalhos da área de 
atuação da 1ª Promotoria de 
Justiça correspondem basi-
camente a 50% da área do 
Crime, ou seja, processos 
criminais, inquéritos poli-
ciais e também a totalidade 
dos procedimentos extraju-
diciais que são relacionados a 
Patrimônio Público, idosos, 
deficientes em geral, saúde 
pública e direitos constitu-
cionais e humanos. “Sempre 
que houver violação relacio-
nada à saúde pública, direito 
do idoso, humanos, consti-
tucionais e principalmente 
patrimônio público é aqui na 
Promotoria que faremos os 
encaminhamentos necessá-
rios”, explicou.

SANEAMENTO BÁSI-
CO:

Garcia enfatizou que dará 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

“Sempre que houver violação relacionada à saúde pública, di-
reito dos idosos, humanos, constitucionais e principalmente 
patrimônio público é aqui na Promotoria que faremos os en-
caminhamentos necessários”, explicou o Promotor de Justiça, 
Ricardo Barison Garcia, da 1ª Promotoria. 

sequencia aos trabalhos ini-
ciados pelo então pelo pro-
motor anterior. “Nós temos 
aqui procedimentos instau-
rados pelo dr. Nivaldo Bazoti 
para acompanhar a implanta-
ção do sistema de esgotamen-
to sanitário nos municípios 
que compõe o Foro Regional 
de Nova Esperança (Atalaia, 
Floraí, Nova Esperança, Pre-
sidente Castelo Branco e Uni-
flor). Esse tema reputo como 
de interesse público, é uma 
situação irreversível. Em ple-

no século 21 não é possível 
admitir que municípios ainda 
possuam residências com fos-
sas sépticas”, alertou.

O Ministério Público en-
tende que as fossas contami-
nam lençóis freáticos o que 
acarreta em problemas de 
saúde aos munícipes. “Esse 
assunto é primordial. Obvia-
mente que o valor investido é 
alto, no entanto esse dinhei-
ro será economizado futura-
mente na saúde pública, pois 
diversas doenças onde os gas-

tos são enormes na saúde de-
rivam justamente da falta de 
esgotamento sanitário”.

 Em semanas anteriores 
o MP deu a alguns procedi-
mentos relacionados ao tema. 
“Requisitamos informações 
da Sanepar e Samae que tem 
a concessão nestes municí-
pios da região, solicitando se 
a rede de esgoto vem sendo 
gradativamente implantada. 
Todos os municípios do Foro 
Regional implantaram um 
plano de ação com metas es-
pecíficas para cumprir. Com 
base neste plano de ação que 
faz parte do Plano Municipal 
de Saneamento Básico que foi 
aprovado pelas Câmaras, de-
pois de audiências públicas, 
conversas com a população, a 
partir deste Plano, isto cons-
titui uma obrigatoriedade aos 
municípios cumprirem o que 
foi especificado. É uma nor-
ma cogente e vamos acompa-
nhar isso. Para que num tem-
po não muito distante esse 

direito público subjetivo que 
é a implantação do Sistema 
de esgoto seja atingível a todo 
cidadão do nosso Foro Regio-
nal”, analisou o promotor.

MEIO AMBIENTE:
O promotor relatou que 

há diversos procedimentos 
instaurados na área ambien-
tal que é de competência da 
1ª Promotoria, “principal-
mente o procedimento deri-
vado da nascente no ponto 
de captação de água do abas-
tecimento da cidade, onde no 
ano passado ocorreu a chuva 
e ocasionou muitos proble-
mas. A Sanepar já esteve aqui 
no gabinete conversando co-
migo a respeito desta situação 
e devo nas próximas semanas 
me debruçar sobre aquele 
procedimento para verificar 
qual a solução para o caso. De 
qualquer forma a Sanepar já 

assumiu o compromisso com 
Nova Esperança de não so-
mente captar a água daquela 
nascente, mas utilizar e cons-
truir Poços para que numa 
eventual situação emergen-
cial não aconteça o que já 
aconteceu, e os munícipes 
fiquem privados do serviço 
básico do fornecimento de 
água”, explicou.

CORRUPÇÃO:
O atual momento que o 

país vive, relacionado ao efe-
tivo combate da corrupção 
também foi analisado pelo 
promotor. “As instituições 
Ministério Público Estadual 
e o Ministério Público Fede-
ral por conta da Operação 
Lava Jato, com a atuação dos 
procuradores em Curitiba e 
Brasília junto com o Rodri-
go Janot, procurador geral da 
República estão fortalecidas. 
Aqui no Paraná, o Ministério 
Público Estadual tem diver-
sas operações, Guarapuava 

recentemente teve notícias no 
Fantástico, Curitiba também 
e creio que a maior opera-
ção feita aqui no Estado seja 
a “Publicano” que está sob 
responsabilidade do pessoal 
do Gaeco (Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Cri-
me Organizado) de Londrina 
e combate a máfia dos fiscais 
da Receita Estadual e já tem 
diversas denúncias e conde-
nações”, avaliou.

GEPATRIA:
O Ministério Público Es-

tadual tem como prioridade 
a atuação no Patrimônio Pú-
blico, tanto é que constituiu o 
Gepatria - Grupo Especiali-
zado na Proteção do Patrimô-
nio Público e no Combate à 
Improbidade Administrativa.

“Este Grupo irá atuar de 
forma regionalizada da mes-
ma maneira que o Gaeco, este 

último atua na seara crimi-
nal combatendo corrupção, 
crime organizado na esfera 
criminal e o Gepatria atuará 
junto com o Gaeco em casos 
de maior relevância em cada 
regional. A regional do Gepa-
tria em Maringá será implan-
tada em breve, o Procurador 
Geral de Justiça deve dentro 
dos próximos dias designar 
um promotor para atuar de 
forma regional, integrado ao 
Gaeco. Cada regional terá o 
seu representante. Londrina 
já tem o seu representante 
que é o promotor do patrimô-
nio público, dr. Renato que é 
bem atuante. As regiões de 
Curitiba, Foz do Iguaçu, Gua-
rapuava já possuem núcleos 
próprios do Gepatria. Va-
mos atuar integrados com o 
Gepatria nos casos de maior 
relevância e em outros casos 
que chegarem ao nosso co-
nhecimento, a atuação do Mi-
nistério Público será maciça. 
Eu graças a Deus tenho uma 

boa experiência no Patrimô-
nio pois atuei em Marechal 
Candido Rondon tendo o re-
conhecimento da população 
e aqui vou continuar firme”, 
frisou.

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO:

O promotor fez questão de 
salientar o horário de atendi-
mento ao público. “As portas 
da Promotoria estarão sem-
pre abertas à população. São 
feitos atendimentos ao públi-
co sempre de terça e quinta a 
partir das 13 horas. Podem 
vir, fazer denúncias e sendo 
de atribuição do Ministério 
Público, vamos verificar e 
prestar um atendimento ne-
cessário e digno a população, 
sou um servidor público e 
estou aqui para servir”, fina-
lizou o promotor de justiça, 
Ricardo Barison Garcia.

“O Ministério Público Estadual tem como prioridade a 
atuação no Patrimônio Público, tanto que constituiu o 

Gepatria - Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio 
Público e no Combate à Improbidade Administrativa”, 

Foto: Hauney C. Malacrida
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ADAPTAÇÃO ÀS 
MUDANÇAS

Após passar por algum processo de mudan-
ça, é comum, que muitas pessoas se sintam 
desconfortáveis.

Normalmente, é necessário um certo tempo 
para ajustar-se; se aprendermos a ter paciência 
e desenvolver as competências necessárias neste 
processo de adaptação, as mudanças que fizermos 
no futuro serão bem mais fáceis.

Para realmente haver mudança, é necessário 
que modifiquemos nossa maneira de pensar, agir, 
comunicar e também nos relacionar com as ou-
tras pessoas.

Novos empregos, novas casas, novas cidades, 
novos relacionamentos são ocasiões de mudança 
que, inevitavelmente, gerarão tensão e ansiedade. 
É natural, e passará mais rapidamente, se tiver-
mos consciência disso e soubermos administrar 
melhor essa aflição.

Considerando que estamos sempre vivendo 
nossa vida, baseado em fases, podemos concluir 
que estamos sempre passando por mudanças. O 
processo de mudança é uma aprendizagem con-
tínua, que necessita buscar o equilíbrio entre a 
estratégia, a tecnologia e as pessoas.

 As competências necessárias para obter êxito 
nas mudanças é a adaptabilidade, flexibilidade, 
compreensão e respeito.

Em uma pesquisa realizada com casais recém-
-casados, aqueles que reconheciam as dificulda-
des de adaptar-se à sua nova situação, sentiam-se 
uma vez e meia mais à vontade um com o outro 
e com o casamento do que aqueles que tentavam 
negar a dificuldade de lidar com a mudança.

Monteiro, 1991

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

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

Pode-se dizer que já 
estamos em férias es-
colares, mas isso não 

tem sido um grande impulso 
para super lançamentos no 
cinema, pelo contrário, tiran-
do Homem-Aranha: De volta 
ao Lar que estreou semana 
passada, temos essa semana 
apenas estreias discretas e 
voltadas ao público infanto-
-juvenil, bom para o Brasil, 
que tenta, dessa vez, empla-
car no cinema um grande 
sucesso da TV paga, D.P.A, 
ou Detetives do Prédio Azul 
– O Filme.

Dirigido por André Pel-
lenz, que não é apenas dire-
tor do filme, mas também da 
série do Canal de TV Gloob, 
o filme contou com uma pré-
-estreia surpreendente na 
semana passada, pois levou 
uma grande quantidade de 
crianças ao cinema, mes-
mo diante da concorrência 

acirrada, pois era o mesmo 
dia do lançamento do mega 
blockbuster Homem-Ara-
nha. Esse sucesso deu uma 
boa demonstração do poten-
cial da produção nacional. 
Talvez por isso, a expectativa 
em torno do filme tenha cres-
cido bastante, pois já faz tem-
po que podemos constatar 
que o cinema nacional carece 
de boas produções para o pú-
blico mais jovem.

Pellenz realizou um tra-
balho muito bem feito na 
direção do filme, ele deixou 
totalmente de lado a fórmula 
consagrada na série e expan-
diu o universo do prédio. Isso 
porque na série tudo acon-
tece apenas no prédio, todas 
as tramas e acontecimentos 
se resumem a esse espaço. É 
muito prazeroso ver que esse 
ambiente foi estendido no 
cinema e que as crianças po-
derão conhecer e descobrir o 

que existe para além dos limi-
tes do prédio azul.

Com isso, o diretor conse-
guiu adicionar um elemento 
essencial para esse tipo de fil-

me, a aventura. O próprio di-
retor afirmou em uma de suas 
entrevistas que a intenção real 
era colocar um pouco de Tin-
tin (jovem repórter e viajante 

belga, personagem de ficção 
da famosa revista em qua-
drinhos desenhada por Her-
gé, As Aventuras de Tintin, 
conhecida no mundo inteiro 
por suas tramas de investiga-
ção apuradas) em D.P.A.

O elenco conta com ce-
lebridades nacionais, como 
Mariana Ximenes, Ailton 
Graça e Maria Clara Gueiros, 
além disso, investe no retorno 
do antigo elenco de crianças 
do início da série da TV que 
ajudarão o trio atual a resol-
ver o grande mistério. Isso dá 
toda uma pitada de saudosis-
mo para aqueles que já acom-
panham a história há algum 
tempo.

Vamos à trama! As crian-
ças que formam o grupo De-
tetives do Prédio Azul se de-
param com o maior caso de 
suas vidas: salvar o próprio 
prédio da destruição. Pippo, 
Sol e Bento se infiltram na 
festa de Dona Leocádia, in-
terpretada por Tamara Tax-
man, a terrível síndica que na 
verdade é uma bruxa. Lá eles 
presenciam um crime envol-
vendo magia, que condena o 
Prédio Azul a uma demolição 
de emergência. Conferindo 

mais teor a trama, temos a 
única testemunha (no caso o 
quadro falante da Vó Berta) 
desaparecendo repentina-
mente, e Dona Leocádia é en-
feitiçada para ficar boazinha. 
Para resolver esse caso, os de-
tetives vão contar com a ajuda 
do porteiro Severino, que irá 
emprestar sua Kombi novi-
nha para ser o quartel general 
para investigação. A aventura 
fica completa quando Tom, 
Mila e Capim, fundadores do 
clubinho original, são trazi-
dos de volta ao Rio de Janeiro 
para ajudar no caso.

Por que ver esse filme? 
Porque é um filme nacional, 
divertido, que traz muita 
aventura e que foi escrito e di-
rigido especificamente para o 
público infanto-juvenil. Num 
momento onde temos filmes 
que apresentam uma classi-
ficação baixa veiculando um 
teor bastante adulto (veja al-
gumas piadas do filme de he-
rói mais adolescente do mo-
mento: o Homem-Aranha) 
ter esse resgate no cinema da 
amizade e da aventura desti-
nado aos nossos jovens é algo 
sempre muito positivo. Apro-
veite a sessão!

PLANTÃODASEMANA

15/07 ATÉ 21/07

Rua Lord Lovat, 331 - Em frente a Rodoviária
Fone: 3252-2111

Esgoto sanitário em Presidente 
Castelo Branco está com 70% 

das obras concluídas

SANEAMENTO BÁSICO

As obras do esgoto 
sanitário estão em 
ritmo acelerado em 

Presidente Castelo Branco. 
Nesta semana a empresa res-
ponsável pela obra está tra-
balhando no centro e Liber-
dade. Recentemente foram 
concluídas as etapas no Iroí. 
Cerca de 70% das obras já es-
tão prontas.

Apenas na área de es-
gotamento sanitário o mu-
nicípio está investindo R$ 

3.270.694,47, através de re-
cursos do Governo Federal, 
tendo como agentes partici-
pantes a Fundação Nacional 
da Saúde (FUNASA), Sistema 
Único de Saúde (SUS) e Mi-
nistério da Saúde.

Os trabalhos seguem em 
fase de implantação para 
os Jardins Progresso 1, 2 e 
3. Moradores ouvidos pela 
reportagem são unânimes 
em falar das dificuldades de 
conviver com o sistema an-

tigo, com fossas. “Além de 
espalhar mau cheiro, oferece 
risco, principalmente para as 
crianças. Estamos muito fe-
lizes por esta conquista, era 
um sonho de anos”, disseram 
os moradores.

Para a prefeita Gisele 
Faccin, esta é uma obra de 
extrema importância para o 
município e que vem sendo 
idealizada e sonhada há mui-
to tempo por se tratar de qua-
lidade de vida à população 

castelo-branquense.
Com a finalização des-

sas intervenções, Presidente 
Castelo Branco estará apta a 
receber mais investimentos, 
inclusive do próprio governo 
Federal, como acontece com 
os recursos destinados à pavi-
mentação, via da Caixa Eco-
nômica Federal, que são libe-
rados apenas para vias onde 
há coleta de esgoto. A previ-
são de conclusão das obras é 
para o final de 2017.

Implantação 
da rede esgoto 
está no Jardim 

Progresso. 

José Antônio Costa – 07/06/2017

Há um 
mês foram 

concluídas as 
ligações na 

parte debaixo 
do município 
e as calçadas 
estão sendo 
finalizadas. 
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ESCOLA MUNICIPAL 
JÚLIO BENATTI

ESCOLA MUNICIPAL 
DO CAMPO JORGE 

AMADO

Trabalho Jornal Mural
Tema: Valores Éticos

Texto do aluno

Professoa: Solange Carraro
Direção: Márcia Aparecida de Faria Vieira
Vice Direção: Márcia Kelly Romanini Resende
Coordenação: Elizabeth F. Dos Santos Britto

Professora: Cleidimar da Silva Gabriel
Coordenadora: Márcia Ap.ª Calzavara Malacrida

Diretora: Lucilene B. M. Guimarães

A professora juntamente com os alunos do 5ºano 
da Escola Municipal do Campo Jorge Amado - E. 
F. realizaram um resgate do histórico do distrito de 
Ivaitinga fazendo um levantamento dos pontos mais 
relevantes dos fatos acontecidos até agora na revista 
do programa: "A UNIÃO FAZ A VIDA" referente ao 

projeto 'REVIVENDO A HISTÓRIA DO DISTRITO". 
Os alunos fizeram a leitura do material, levaram 
para casa para discussão com os familiares e depois 
construíram um texto na sala de aula, respondendo as 
questões: Será que você conhece bem o lugar onde vive? 
Ele sempre foi assim?

A escola tem um papel muito importante 
na formação da criança, por isso é preciso 
trabalhar questões relacionadas aos valores 
humanos.

Este trabalho foi desenvolvido para que 
os alunos tenham capacidade de analisar os 
diversos valores presentes na sociedade e na 
construção de princípios de respeito mútuo, 
justiça, diálogo e solidariedade.

O jornal é uma janela de papel que 
reflete valores éticos através dos mais 
variados temas, tornando-se assim uma 
ferramenta importante para trabalharmos 
sobre um prisma reflexivo e crítico.

O desenvolvimento desta atividade, foi 
realizado com os alunos reunidos em grupos, 
que depois da reflexão e discussão sobre o 
tema, elaborou seu jornal mural, através de 
pesquisa no Jornal Noroeste, entre as notícias 
e reportagens com os temas: solidariedade, 
diálogo, justiça e respeito mútuo.

Após a elaboração do jornal, o grupo 
apresentou seu jornal, expondo os pontos 
positivos e importantes presentes. 

O jornal foi exposto no mural da escola.

Previa: Será que você conhece bem o lugar 
onde vive? Ele sempre foi assim?

Não, porque há 20 anos atrás as casas eram 
na beira do rio, a água era de rodão e a atividade 
que tinha era o café onde  o trabalho era manual.

Hoje as casas são mais na beira da estrada, 
temos poço artesiano e a atividade é soja ,milho 
e gado.

Também a forma de trabalho está mais 
moderna, com tratores, com colheitadeira e 
outras tecnologias.

APOIO

ALUNOS: 
ADRYAN GABRIEL ROSSI
ALESSANDRA BELINE PEREIRA
BIANCA GABRIELI DE S. V. SILVA
BRAYAN MATHEUS MORAIS SILVA
CLARA VITÓRIA DELGADO AMARO
DAVID YURI DA SILVA
GUSTAVO SAMPAIO

GUSTAVO SIQUEIRA DA SILVA
ISADORA GODOFREDO DOS SANTOS
IZABELLA FELIX ORDONHA
JENNIFER CAMILA CARDOSO
JOÃO VITOR PADILHA DE LIMA
JÚLIA DE ARAUJO SANTOS
KEILLA FERNANDA VENTURA
LARISSA VITÓRIA DA SILVA

LUANA FAQUINETTI AMORIM
MARIA VITÓRIA SIQUEIRA DE SOUZA
MATEUS GABRIEL GIACOMINI VIAES
TAYANE VITÓRIA SOUZA SILVA
VITOR FINCO RODRIGUES
YASMIN PADILHA DE OLIVEIRA
WAGNER MARLON E. A. DOS SANTOS
RAFAELLI PIMENTEL RODRIGUES

ALUNOS: 
ALEFE, BEATRIZ, KAUÊ, BRENO, 
MARIANA, SARAH, NATHIÉLI.

SEPARADOS NA 
MATERNIDADE

GUITHEMBERGUE ASTOLPHI FILHO - 
Agricultor 

LOBÃO - Cantor

AJUDANT E DE MOTORISTA (PCD)
AUXILIAR DE MECÂNICO DE SUSPENSÃO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   (PCD)
ELET RICISTA DE MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO

EMPACOTADOR (PCD)
PROMOTOR DE VENDAS

T ÉCNICO DE INSTALAÇÃO  DE INT ERNET
TORNEIRO MECÂNICO

RAST ELEIRO DE PAVIMENTAÇÃO
VENDEDOR EXT ERNO

Alunos da rede municipal de ensino fazem 
visita a Prefeitura e Câmara Municipal

Os alunos dos 5º 
anos das Esco-
las Municipais de 

Nova Esperança estiveram 
visitando as instalações da 
Prefeitura e Câmara Mu-
nicipal nas últimas sema-
nas para compreenderem 
melhor a atuação de cada 
Poder: Executivo e Legisla-
tivo. Dentro do cronogra-
ma escolar, os alunos estão 
participando do programa 
“Cidadania e Justiça Tam-
bém se aprendem na Es-
cola”. Assim, como forma 
de complementar a teoria 
aplicada em sala de aula, 
uma das ações do progra-
ma é a visita prática com o 
objetivo de fazer com que 
estas crianças conheçam 
desde cedo as funções de 
uma administração muni-
cipal e suas secretarias.

O projeto visa transfe-
rir as noções básicas sobre 
direitos e deveres, além de 
difundir o acesso à justiça 
por meio de uma educação 
voltada à cidadania. Com 
acesso a informação, os 
alunos se tornam agentes 
multiplicadores repassan-
do os conhecimentos ad-
quiridos a toda comunida-
de através de seus colegas 
e familiares – desta forma, 
toda a sociedade acaba 
participando.

Deslumbrados com a 
visita, as turmas puderam 
conhecer de perto e escla-

recer suas dúvidas sobre 
cada departamento e setor. 
Recepcionados no gabine-
te os alunos puderam bater 
um papo sobre cidadania 
com o Prefeito Moacir Oli-
vatti, o Vice-prefeito Ra-
fael Kreling e o Secretário 
de Administração Dalber-
to Toná, onde os encheram 
de perguntas muito bem 
elaboradas sobre o Poder 
Executivo que foram todas 
prontamente respondidas. 
Da mesma forma, aconte-
ceu na Câmara com os ve-
readores.

Sem perder a oportu-
nidade, os alunos também 
aproveitaram o momento 
para fazer suas reinvindi-
cações.

ASCOM
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Alunos do 5º ano da Escola 
Municipal Nice Braga, num 
momento de leitura do 
Jornal Noroeste, fato que 
acontece todas as sextas-
feiras. #tônonoroeste

O leitor e colunista deste periódico, Odailson Volpe de Abreu 
mandou o seguinte recado: “Festival Folclórico 2017 - Colégio 

Coração de Jesus! Essa galera é show!”. #tônonoroeste

Galera animada do Espaço BS durante um grandioso 
Arraiá para provar que depois de muito exercício e 

malhação, sobra disposição e alegria. #tônonoroeste

Você está acostumado a ir a eventos ou mesmo registrar tudo para colocar nas redes so-
ciais? 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!!! 

Prefeitura adota medidas 
para equilibrar contas

NOVA ESPERANÇA

Reconhecendo a inca-
pacidade do municí-
pio em manter a atual 

situação, o Prefeito Moacir 
Olivatti teve que adotar me-
didas de contenção de gastos 
para evitar transtornos fu-
turos. Desde janeiro, vários 
ajustes têm sido realizados 
para equalizar as contas, ini-
ciando pelo cumprimento da 
jornada completa de traba-
lho, revisão dos contratos de 
licitação e aluguéis, cortes de 
gastos demasiados e desne-
cessários, etc.

A última medida, ine-
vitável, adotada pela atual 
administração foi a redução 

de gastos com o pessoal, ou 
seja, a função gratificada dos 
funcionários comissionados 
e efetivos foram reavaliadas. 
A estratégia adotada visa 
manter a gestão em ordem 
com o pagamento da folha 
do funcionalismo dentro dos 
limites aceitáveis pelo TCE-
-PR (Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná), garantido 
que o município recupere a 
Certidão Liberatória e conse-
quentemente receba os recur-
sos cadastrados para Nova 
Esperança.

Menos dolorida, esta foi 
a alternativa encontrada pela 
administração para evitar a 

exoneração definitiva dos co-
laboradores e corte total das 
funções gratificadas. A situa-
ção econômico-financeira do 
município é grave e preocu-
pa o Prefeito Moacir Olivatti 
desde o primeiro dia de sua 
gestão. A arrecadação men-
sal de tributos municipais é 
menor do que os gastos que a 
prefeitura tem para manter os 
serviços e funcionalismo pú-
blico. Até o fechamento desta 
matéria o valor em impostos 
a receber estava estimado em 
R$10 milhões, dinheiro que 
poderia estar sendo aplicado 
em serviços e infraestrutura 
para Nova Esperança.

VENDE-SE
BATERIA INFANTIL BNB -

PLAY MUSIC
Valor: R$ 350,00

Informações: 44 99964-3531

COMUNICADO
IMPORTANTE
SERVOPA

Prezado cliente,

Visando atendê-lo ainda com muito mais qualidade, 

informamos que a partir de 15 de julho de 2017, estaremos 

atendendo você, nosso cliente de Nova Esperança e região,  

exclusivamente em nossa concessionária Servopa de 

Maringá.

Uma loja ampla, moderna e confortável, especialmente 

preparada para atender você e seu Volkswagen nas áreas de 

veículos novos, seminovos, peças e acessórios originais, 

além de uma completa estrutura de pós-vendas e oficina.

Venha nos fazer uma visita, será um prazer recebê-lo aqui.

Maringá  |  Av. Colombo, 3887   |   Zona 07   |   443027 1000
www.servopa.com.br
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Representantes de todas as classes políticas e 
de todas as entidades comunitárias apresentam 
Moção de Apoio, junto ao TRE pela manutenção 

da 87ª Zona Eleitoral com sede em Alto Paraná-PR

Após a realização da au-
diência pública realizada 
em 27 de junho de 2017, 

às 18 horas, no Fórum Eleitoral 
de Alto Paraná, na qual os Repre-
sentantes políticos e das entidades 
comunitárias, debateram  aberta-
mente o assunto e, em uníssono, 
externaram veemente repúdio ao 
fechamento da Justiça Eleitoral 
em Alto Paraná e se prontifica-
ram a tomar todas as providências 
possíveis para demonstração do 
anseio de que a respeitada insti-
tuição permaneça no âmbito da 
comunidade local, com toda sua 
estrutura física e funcional (de 
Juízes, Promotores e servidores), 
para o bom desempenho dos va-
lores democráticos e para a exce-
lência do transcurso do processo 
eleitoral, desde o atendimento de 
eleitores até a materialização das 
etapas atinentes às Eleições (como 
registro de candidaturas, coleta 
dos votos, fiscalização, combate 
aos crimes, diplomação, tramita-

MOÇÃO DE APOIO À MANUTENÇÃO DA 087ª ZONA ELEITORAL DO 
PARANÁ, COM SEDE EM ALTO PARANÁ/PR

Os Poderes Executivo e Legislativo de Alto Paraná/PR, por meio de 
seus representantes legalmente eleitos pelo povo, em virtude da edição 
da Resolução TSE n. 23.520/2017, externa total apoio à manutenção 
da 087ª Zona Eleitoral do Paraná, com toda estrutura jurisdicional, 
composta pela Juíza Eleitoral, Ministério Público e Servidores.

A atuação do Poder Judiciário Eleitoral nos Municípios integrantes da 
087ª Zona Eleitoral (Alto Paraná, São João do Caiuá e Santo Antonio do 
Caiuá) tem sido fundamental ao resguardo dos direitos democráticos e à 
fiel observância da legislação, sobretudo em razão da presença próxima 
da senhora Juíza Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral em todas as 
fases do processo legislativo. As diversas reuniões, realizadas com 
ampla participação da comunidade política, para o ajuste de condutas e 
orientações, proporciona à população a convicção de Eleições legítimas 
e seguras. Ademais, são notórios os efeitos positivos das diligências 
da Polícia Federal, Civil e Militar, por iniciativa do Poder Judiciário e 
do Ministério Público locais, para a pacificação do pleito e evitação do 
cometimento de crimes. 

Dessa forma, torna-se pública a intenção de que se mantenha, na 087ª 
Zona Eleitoral, a completa estrutura funcional, com Juízes, Promotores e 
Servidores, para a continuidade dos serviços desenvolvidos em defesa da 
população e da democracia.

Alto Paraná, 09 de junho de 2017. 

Altamiro Pereira Santana                             Victor Hugo Razente Navarrete
Prefeito Municipal                                              Presidente da Câmara Municipal

ção de processos, etc.), passaram a 
efetivar ações com a finalidade de 
propiciar a permanência da unida-
de eleitoral, como a realização de 
abaixo-assinado, campanhas para 
participação política dos eleitores 
e mobilização dos parlamentares 
representativos da região. Além 
disso, apresentaram importante 
moção de apoio fundamental à 
manutenção da 087ª Zona Elei-
toral em Alto Paraná, em respeito 
às comunidades envolvidas e para 
a proteção dos direitos democráti-

cos, concluindo que o fechamento 
local do órgão judicial especializa-
do, responsável pela competência 
eleitoral nos municípios de alto 
Paraná, São João do Caiuá e San-
to Antônio do Caiuá, além de não 
ser decisão razoável, não traria 
quaisquer vantagens ao eleitor e à 
comunidade política, de modo que 
significaria, tão somente, imenso e 
indesejado retrocesso institucional 
e ao progresso das cidades abran-
gidas, com evidentes prejuízos ao 
povo. 

CPI da Indústria do Atestado Médico debate 
mecanismos para acabar com a falsificação

Os deputados que com-
põem a Comissão Par-
lamentar de Inquérito 

da Indústria do Atestado Mé-
dico da Assembleia Legislativa 
do Paraná ouviram nesta terça-
-feira (11) as primeiras teste-
munhas convidadas a colabo-
rar com as investigações sobre 
a comercialização de atestados 
médicos no Paraná. Além de 
entender o tamanho do pro-
blema, os parlamentares rece-
beram sugestões de medidas 
que podem ser adotadas para 
coibir a falsificação desse tipo 
de documento.

De acordo com o delega-
do Vilson Alves de Toledo, 
responsável pela Delegacia de 
Repressão aos Crimes Contra 
a Saúde (Descrisa), entre os 
mais de 700 inquéritos em an-
damento na unidade especia-
lizada, 40% são referentes ao 
uso de atestado médico falso 
ou a falsificação. “É um volu-
me muito grande. É uma ava-
lanche de atestados médicos 
e nossos policiais em número 
insuficiente para atender toda a 
demanda que a população exi-
ge. A celeridade que as pessoas 
esperam acaba não existindo, 

Por Kharina Guimarães.
Comunicação ALEP

O presidente da CPI do Atestado Médico, deputado estadual 
Anibelli Neto, ressaltou: “é uma realidade, não só pela questão 
das empresas, como também pela questão dos médicos.” 

Fotos: Pedro de Oliveira/Alep

porque quase metade do meu 
efetivo está destinada a investi-
gar e a reprimir casos de ates-
tado médico falso”, explicou o 
delegado, ao relatar o impacto 
que esse tipo de crime tem so-
bre o estado e a sociedade.

As investigações policiais 
revelaram até o momento que 
não se trata de uma quadrilha 
especializada na falsificação de 
atestados, mas sim da atuação 
isolada de pessoas que se apro-
veitam do contato com recei-
tuários e carimbos médicos. 
“Os médicos são vítimas dessa 
indústria”, destacou o delegado.

A mesma posição foi defen-
dida pelo Conselho Regional 
de Medicina do Paraná (CRM-
-PR). Somente em 2017, cinco 
médicos tiveram o direito ao 
exercício da profissão cassado 
pela entidade de classe. Entre 
os casos, apenas um estava re-
lacionado à emissão de atesta-
dos falsos e tinha outros agra-
vantes que pesaram na decisão 
do conselho. “A gente não pode 
perder o foco de que a imensa 
maioria dos médicos tem atua-
do dentro dos ditames corre-
tos”, ressaltou o presidente do 
CRM-PR, Wilmar Mendonça 

Guimarães. O representante 
dos médicos esclareceu como 
é o procedimento interno de 
investigação em caso de de-
núncia e anunciou que o Con-
selho Federal de Medicina está 
fazendo a revisão do Código de 
Ética Médica e elaborando um 
código de conduta específico 
para os estudantes de medici-
na.

Segundo o presidente da 
CPI, deputado Anibelli Neto 
(PMDB), as informações co-
letadas nesta primeira reunião 
reforçaram ainda mais a im-
portância do trabalho pro-

posto pela comissão. “É um 
importante sério. É uma reali-
dade, não só pela questão das 
empresas, como também pela 
questão dos médicos. De fato, 
é uma minoria de pessoas que 
pratica esse tipo de ato, mas 
existe e nós temos que criar 
mecanismos, talvez por meio 
de uma nova legislação, que 
possam efetivamente acabar 
com essa possibilidade de ter 
atestados médicos falsos”.

Uma das sugestões já apre-

sentadas é a implantação da 
certificação digital para a as-
sinatura dos atestados e re-
ceituários e a criação de um 
sistema para envio direto, via 
e-mail, dos atestados para o 
empregador. “Isso vai mini-
mizar as fraudes e agilizar os 
processos dentro das empre-
sas, porque a empresa também 
tem prazo para notificar esses 
casos”, afirmou Marcos Anto-
nio Carneiro, diretor de RH do 
SESC-PR.

Reciclagem e 
reaproveitamento

A destinação, reciclagem e 
reaproveitamento de resíduos 
sólidos estão entre os principais 
desafios da gestão pública no 
Brasil, que infelizmente vive uma 
realidade marcada pelo desperdí-
cio. Produzimos lixo em volume 
comparáveis a países de primeiro 
mundo, mas o descarte está longe 
dessa realidade, com nossa econo-
mia perdendo uma estimativa de 
R$ 120 bilhões em produtos que 
poderiam ser reciclados.

Pesquisa do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) 
aponta que produzimos cerca 
de 160 mil toneladas de resíduos 
sólidos urbanos por ano. Destes, 
40% poderiam ser reaproveitados 
ou reciclados, porém apenas 13% 
recebem a destinação correta.

Em uma tentativa de mudar 
esse cenário, foi estabelecido em 
2010 a Política Nacional de Re-
síduos Sólidos, que determinava 

que os municípios oferecessem 
serviços de coleta seletiva para a 
população e o fechamento dos li-
xões até 2014. Os anos passaram e 
ainda encontramos 82% dos mu-
nicípios brasileiros sem progra-
mas de coleta seletiva, conforme 
dados da entidade Compromis-
so Empresarial para Reciclagem 
(Cempre).

A enorme concentração re-
gional em relação aos serviços de 
coleta seletiva também é algo que 
impressiona e demonstra a discre-
pância de realidade no país. Cerca 
de 41% dos municípios brasileiros 
que oferecem esse serviço ficam 
na região sudeste, 40% no sul, 10% 
no nordeste, 8% no Centro-Oeste 
e apenas 1% no norte.

O fato é que ainda estamos 
muito longe de conseguir encon-
trar um equilíbrio entre o lixo que 
produzimos e o reaproveitamento 
do que descartamos. É difícil se-

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

quer imaginar uma possibili-
dade de reverter esse cenário 
enquanto os municípios não 
realizarem ou encontrarem 
condições de implantar a coleta 
seletiva em suas comunidades, 
uma vez que atualmente esse 
serviço atende apenas 15% dos 
brasileiros.

Também é importan-
te criar novos instrumentos 
econômicos que viabilizem e 
estimulem o reaproveitamen-
to do lixo, como o projeto de 
Lei 5192/16, do senador Paulo 
Bauer (PSDB-SC), que concede 
dedução do Imposto de Renda 
(IR) de valores doados a proje-
tos de reciclagem. Além disso, é 
imprescindível rever a questão 
da tributação para produtos re-

ciclados, para torná-los compe-
titivos no mercado e estimular 
a adesão de empresas e novos 
empreendedores nesse proces-
so.

Além da ação do poder 
público, a sustentabilidade de-
pende do esforço coletivo de 
uma sociedade, que precisa 
participar ativamente. A partir 
do exemplo e de campanhas 
institucionais que estimulem 
o descarte de maneira correta, 
trabalhamos para que novas 
gerações façam disso uma parte 
integral do seu cotidiano, cons-
truindo uma cultura que irá se 
perpetuar ao longo dos anos 
favorecendo o meio ambiente, 
criando oportunidade de negó-
cios e evitando o desperdício.
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Azul Piscinas inaugura em grande estilo
NOVA ESPERANÇA

O casal de em-
presários, Alice 
Martins e Juarez 

Teixeira, que há 7 anos 
atuam com excelência 
à frente da Metalúrgica 
Santo Antônio, agora 
estão com um novo em-
preendimento.

Inauguraram na sex-
ta-feira, 07 de julho, 
com um delicioso co-
quetel, a Azul Piscinas.

Além de oferecer 
acessórios para piscinas 
em geral e produtos quí-
micos, a Azul Piscinas 
oferece venda de pisci-
nas em fibra, banheiras, 
aquecedores solar para 
piscinas e residências.

Alice e Juarez convi-
dam a todos, clientes e 
amigos para conhece-
rem as instalações.

Av. Santos Dumont, 72 – Nova Esperança
AO LADO DO HOTEL TIP TOP / SAÍDA PARA MARINGÁ - 44 3252-2298 | 9 9769-5579
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.
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Aprovado depois de conturbada sessão no Senado na noite desta terça-
-feira (11), o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 38/2017, que trata da re-
forma trabalhista, altera mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), permitindo mudanças como a prevalência do acordado entre 
patrões e empregados sobre o legislado nas negociações trabalhistas.

Enviado pelo governo ao Congresso Nacional e aprovado no Senado sem 
alterações em relação ao texto que passou pela Câmara dos Deputados, o projeto 
de lei agora aguarda sanção do presidente Michel Temer.

Durante a tramitação, o governo negociou com os parlamentares a votação 
rápida das mudanças em troca da garantia de seis vetos e da revisão de alguns 
pontos polêmicos por meio de medida provisória ou novos projetos de lei do 
Executivo.

Um das questões polêmicas da reforma aprovada pelo Congresso é a possi-
bilidade de que mulheres grávidas ou lactantes trabalhem em locais insalubres. 
O projeto de lei estabelece que o afastamento, antes garantido nessas condições, 
só será autorizado mediante pedido médico nos casos consideradas insalubres 
em graus médio ou mínimo.

Outro ponto que gerou controvérsia entre o governo e parlamentares é a 
regulamentação do trabalho intermitente, que permite alternar períodos de 
prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, 
independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador. A ex-
pectativa é que o governo edite uma medida provisória restringindo os setores 
que podem adotar essa modalidade de jornada.

O texto aprovado altera a lei atual em vários aspectos, como férias, trabalho 
em casa, plano de carreira e jornada de trabalho. Veja as principais mudanças:

HORAS IN ITINERE: O tempo que o trabalhador passa em trânsito entre 
sua residência e o trabalho, na ida e na volta da jornada, com transporte forneci-
do pela empresa, deixa de ser obrigatoriamente pago ao funcionário. O benefício 
é garantido atualmente pelo Artigo 58, parágrafo 2º da CLT, nos casos em que o 
local de trabalho é de difícil acesso ou não servido por transporte público.

TEMPO NA EMPRESA:
Pelo texto, deixam de ser consideradas como integrantes da jornada ativida-

des como descanso, estudo, alimentação, higiene pessoal e troca do uniforme. A 
CLT considera o período em que o funcionário está à disposição do empregador 
como serviço efetivo.

DESCANSO: Atualmente, o trabalhador tem direito a um intervalo para 
descanso ou alimentação de uma a duas horas para a jornada padrão de oito ho-
ras diárias. Pela nova regra, o intervalo deve ter, no mínimo, meia hora, mas pode 
ser negociado entre empregado e empresa. Se esse intervalo mínimo não for con-
cedido, ou for concedido parcialmente, o funcionário terá direito a indenização 
no valor de 50% da hora normal de trabalho sobre o tempo não concedido.

RESCISÃO: A rescisão do contrato de trabalho de mais de um ano só é 
considerada válida, segundo a CLT, se homologada pelo sindicato ou autoridade 
do Ministério do Trabalho. A nova regra revoga essa condição.

RESCISÃO POR ACORDO: Passa a ser permitida a rescisão de contrato 
de trabalho quando há “comum acordo” entre a empresa e o funcionário. Nesse 
caso, o trabalhador tem direito a receber metade do valor do aviso prévio, de 
acordo com o montante do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), até 
o máximo de 80%, mas não recebe o seguro-desemprego.

COMISSÃO DE FÁBRICA: Toda empresa com mais de 200 empregados 
deverá ter uma comissão de representantes para negociar com o empregador. 
A escolha será feita por eleição, da qual poderão participar inclusive os não-
-sindicalizados. Não poderão votar os trabalhadores temporários, com contrato 
suspenso ou em aviso prévio.

DANOS MORAIS: A indenização a ser paga em caso de acidente, por 
exemplo, passa a ser calculada de acordo com o valor do salário do funcioná-
rio. Aquele com salário maior terá direito a uma indenização maior, por exem-
plo. Em caso de reincidência (quando o mesmo funcionário sofre novamente o 
dano), a indenização passa ser cobrada em dobro da empresa.

QUITAÇÃO ANUAL: O novo texto cria um termo anual, a ser assinado 
pelo trabalhador na presença de um representante do sindicato, que declara o 
recebimento de todas as parcelas das obrigações trabalhistas, com as horas extras 
e adicionais devidas.

JUSTA CAUSA: A cassação de registros profissionais ou de requisitos para 
exercer a profissão passa a configurar como possibilidade de demissão por justa 
causa.

SALÁRIOS:
Benefícios como auxílios, prêmios e abonos deixam de integrar a remunera-

ção. Dessa forma, não são contabilizados na cobrança dos encargos trabalhistas 
e previdenciários. Isso reduz o valor pago ao Instituto Nacional do Seguo Social 
(INSS), e, consequentemente, o benefício a ser recebido.

SALÁRIOS ALTOS:
Quem tem nível superior e recebe valor acima do dobro do teto dos benefí-

cios do Regime Geral da Previdência Social (cerca de R$ 11 mil) perde o direito 
de ser representado pelo sindicato e passa a ter as relações contratuais negociadas 
individualmente.

Reforma trabalhista: 
veja ponto a ponto como 

ficou a lei aprovada 
pelo Congresso
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Unidade Iguatemi da Usina Santa Terezinha 
promove ações na Semana do Meio Ambiente

Cerca de 1.500 colabora-
dores das áreas agrícola, 
industrial, administra-

tiva e jovens aprendizes parti-
ciparam das atividades em co-
memoração à Semana Mundial 
do Meio Ambiente, realizada 
na Unidade Iguatemi da Usi-
na Santa Terezinha.  As ações 
acontecem em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio Am-
biente (5 de junho), data criada 
pela ONU (Organização das 
Nações Unidas) em 1972 com 
o objetivo de chamar a atenção 
da população para os problemas 
ambientais e para a importância 
da preservação dos recursos na-
turais.

Dentre as atividades da se-
mana, alunos do programa AAJ 
(Aprendizagem de Adolescen-
tes e Jovens) participaram de 
palestra sobre preservação do 
meio ambiente ministrada por 
colaboradores do setor ambien-
tal. Os aprendizes também pas-
saram por um treinamento que 
abordou temas como recicla-
gem e descarte correto do lixo.

De forma a reforçar os en-
sinamentos dessas ações, eles 
colocaram a teoria em prática 
participando de uma dinâmi-
ca para construir uma lixeira 
a partir de pallets descartados. 
Em seguida, realizaram um ar-
rastão, recolhendo resíduos que 
são possíveis focos do mosquito 
transmissor da Dengue e enca-
minhando-os para o descarte 
correto no centro de reciclagem 
da empresa.   

Com atividades educativas realizadas com 
colaboradores e boas práticas agrícolas, 
empresa reafirma o compromisso com a 

sustentabilidade e a preservação ambiental

A prevenção de doenças 
transmitidas pelo Aedes aegyp-
ti também foi tema de uma 
das ações realizadas com os 
colaboradores. Eles assistiram 
a um vídeo sobre a preserva-
ção ambiental e passaram por 
uma blitz educativa recebendo 
orientações e materiais que re-
forçam a importância de elimi-
nar possíveis focos do mosquito 
transmissor de doenças como a 
dengue, a febre chikungunya e o 
zika vírus.  

Manejo sustentável, preser-
vação do solo e investimentos 
em educação

Além das ações pontuais em 
datas comemorativas, a Usina 
Santa Terezinha mantém, em 

suas atividades diárias, práticas 
que reforçam a responsabilidade 
ambiental da empresa.

Uma delas é o controle bio-
lógico de pragas, que permite a 
redução do uso de defensivos 
agroquímicos nas lavouras. Para 
isso, a Usina Santa Terezinha 
mantém dois laboratórios ento-
mológicos próprios – nas Uni-
dades Iguatemi e Cidade Gaú-
cha – onde são produzidas as 
larvas da vespa Cotesia flavipes, 
predadora da broca Diatraea 
Saccharalis, uma das principais 
pragas da cultura da cana-de-
-açúcar. Na Unidade Iguatemi, 
o controle da broca é feito de 
forma biológica em 100% das 
lavouras. 

Ainda almejando a integra-

ção das atividades produtivas 
às boas práticas ambientais, a 
empresa investe na formação 
dos colaboradores, mantendo-
-os capacitados para aplicar 
conhecimentos e técnicas sem-
pre atualizadas de manejo na 
área agrícola. Em parceria com 
o Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural) e a Faep 
(Federação Agrícola do Estado 
do Paraná), por meio do CNA 
(Centro Nacional de Aprendi-
zagem), a Unidade Iguatemi da 
Usina Santa Terezinha oferece 
a colaboradores da área agro-
nômica uma especialização em 
Gerência Agrícola da Cana-de-
-Açúcar. 

O curso tem o intuito de me-
lhorar as práticas de manejo, oti-

mizando a produção e buscan-
do o equilíbrio ambiental, social 
e econômico, conforme explica 
o aluno e colaborador Lucas 
Moreira Santos, Supervisor de 
Plantio da unidade. “Com base 
no conhecimento adquirido, a 
usina vem adotando práticas 
culturais que atendem os re-
quisitos de sustentabilidade no 
processo produtivo da cana. O 
manejo de rotação de cultura 
com leguminosas é uma prática 
cada vez mais comum na uni-
dade, bem como o consórcio 
de cana-de-açúcar com outras 
culturas plantadas em sistema 
de meiose”.

Segundo o Supervisor de 
Planejamento e Desenvolvi-
mento, Wesley Braz – também 
aluno da especialização –, o ma-
nejo da colheita de cana crua, 
aplicado de forma cada vez mais 
ampla na unidade, é outra prá-
tica que traz benefícios ambien-
tais significativos, favorecendo a 

proteção do solo, amortecimen-
to dos impactos da chuva e au-
mento no percentual de matéria 
orgânica. 

Também realizado em par-
ceria com o Senar e a Faep, a 
especialização em Uso, Manejo 
e Conservação do Solo capacita 
profissionais para a elaboração 
de laudos técnicos exigidos para 
o CAR (Cadastro Ambiental 
Rural), do IAP (Instituto Am-
biental do Paraná). O laudo reú-
ne informações sobre práticas 
agrícolas e de conservação do 
solo e da água. De acordo com o 
colaborador Anderson José Al-
ves, Supervisor de Transporte e 
aluno do curso - além de permi-
tir que a empresa contribua com 
o levantamento de informações 
das áreas de plantio arrendadas 
-, a especialização qualifica para 
uma administração sustentável 
do manejo de solo, em busca da 
mitigação dos danos aos recur-
sos naturais. 


