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NOVA ESPERANÇA

ALTO PARANÁ

POLÍTICA

PÁG. 3

PÁG. 5 PÁG. 9

PÁG. 7

Eleitores já podem fazer o 
recadastramento biométrico 

Secretaria de Educação estuda 
implantar Educação em Tempo 

Integral no distrito de Santa Maria
Poupança Premiada Sicredi dá R$ 2 mil 

para moradora de Nova Esperança

Anibelli Neto participa de 
Audiência Pública para defender 

os direitos dos produtores do 
Paraná na CEASA/PR

PARANACITY

PÁG. 3

Justiça bloqueia bens de 
ex-prefeita e ex-secretário 

municipal, a pedido do MPPR

REGIÃO: Governador Beto Richa, em Paranavaí, 
anuncia investimentos na região Noroeste. PÁG. 6

OPORTUNIDADE: Jardim Itália é opção de 
investimento para a população de Paranacity e 
região. PÁG. 16

Força tarefa coordenada 
pelo MP notifica postos de 

combustíveis por irregularidades
Representante do Ministério Público diz que 

similaridade nos preços praticados também será alvo 
de investigação, o que sugeriria combinação de valores 
para prejudicar o consumidor. “Cartel é crime contra 
as relações de consumo”, frisou o Promotor de Justiça.

PÁG. 5

Alex Fernandes França

Arnaldo Alves/ANPr

Div.
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DESDE MAIO DE 1995

"Estou correndo atrás 
do prejuízo, mas parece 

que ele é Queniano"

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

Acontece amanhã, 7 de outubro um 
plebiscito promovido pelo movimen-
to separatista “O Sul é Meu País”. Serão 
espalhadas urnas em locais públicos de 
cidades dos três Estados para a votação 
chamada de “Plebisul”.

Em 2016, o grupo promoveu uma vo-
tação também em outubro sempre em ca-
ráter consultivo para saber a opinião da 
população sobre o assunto.

O movimento busca o apoio da po-
pulação para emancipação dos três esta-
dos do Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul) do restante do Brasil.

Do ponto de vista jurídico o pleito é 
inviável. Juristas explicam que indepen-
dente dos argumentos e motivos apresen-
tados uma divisão do país seria inconsti-
tucional.

Se observada a Constituição Federal, o 
artigo primeiro define da seguinte forma: 
“A República Federativa do Brasil, forma-
da pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal...”.

No artigo 60, que dispõe sobre as 
questões que não podem ser alteradas 
por meio de emenda, o parágrafo quarto 
determina e a primeira delas é “a forma 
federativa de Estado”. Portanto é cláusula 
pétrea, o que significa que só poderia ter 
modificações com uma nova constituição.

O Plebisul pode acontecer porque é 
direito Constitucional a liberdade de ex-
pressão, porém o Congresso não pode 
colocar o assunto em votação, pois o país 
todo deveria ser consultado e não apenas 
os três Estados que buscam a separação.

Já o presidente do movimento “O Sul é 
Meu País”, Celso Duecher explica que há 
três caminhos para fazer a alteração: “com 
revoluções armadas, que segundo ele não 
seria o caso. Com revoluções pacíficas; ou 
com uma nova constituinte originária, ou 
seja, a aprovação de um novo texto cons-
titucional para dois terços do Congresso”. 
O líder do movimento ainda busca respal-
do internacional para a sua proposta.

A ideia do “Sul é Meu País” embora 
ganhe força entre os moradores dos três 
Estados não explica sobre os custos da 
criação de uma máquina pública que seria 
responsável pelo “novo país”. Neste caso, 
seriam criados: Banco Central, Senado, 
Câmara dos Deputados, Tribunais de Jus-
tiça e de Contas e demais órgãos.

Como ensina a letra do hino, o Brasil 
é “Gigante pela própria natureza”. É im-
possível falar em separação. É comum os 
sulistas apreciarem as belezas das praias 
do nordeste, a comida apimentada e toda 
riqueza cultural daquele povo.

É incoerente falar em divisão e che-
ga beirar a arrogância e prepotência. As 
regiões brasileiras apresentam diferen-
tes peculiaridades culturais que incluem 
a culinária, danças, religião e elementos 
que integram a cultura do povo como 
um todo. São sotaques no falar, relevos 
naturais e tradições que se mantém com 
o tempo. Norte, Nordeste, Centro Oeste, 
Sudeste e Sul formam esse país que em 
minha opinião é indivisível, por que: O 
Brasil é Meu País!

Em virtude da comemoração dos 
500 anos da Reforma Protestante, es-
taremos divulgando uma série de qua-
tro artigos com o objetivo de sintetizar 
nesses textos quais e quem foram os 
precursores da reforma, o movimento 
em si, seus principais expoentes e seus 
ideais, a contra reforma e as implica-
ções disso tudo para a igreja moderna.  

OS PRECURSORES DA RE-
FORMA: A Reforma Protestante de 
modo algum foi um evento isolado, 
ou seja, ela estava inserida em um 
contexto e como tal teve seus prede-
cessores. Vamos entender esse con-
texto:

O final da Idade Média foi mar-
cado por muitas convulsões políticas, 
sociais e religiosas. No que diz respei-
to à política, destacamos a Guerra dos 
Cem Anos (1337-1453), entre a In-
glaterra e a França, na qual se tornou 
famosa a heroína Joana D’Arc. Houve 
também muitas revoltas camponesas, 
o declínio do feudalismo, a expansão 
das cidades e o surgimento do capita-
lismo. No aspecto social havia fomes 
periódicas e o terrível flagelo da pes-
te bubônica ou peste negra (1348). O 
sentimento dominante era de insegu-
rança, ansiedade, melancolia e pessi-
mismo.

Na área religiosa a situação não 
era diferente, o clero estava corrom-
pido, a religiosidade era meritória, 
com missas pelos mortos e crença no 
purgatório. Ao mesmo tempo, havia 
grande ressentimento contra a igreja 
por causa dos abusos praticados e do 
desvio dos seus propósitos. Essa de-
gradação foi fruto da volta de um mo-
vimento que esteve presente no inicio 
da Idade Média, o misticismo. 

Para melhor entendermos esse 
aspecto, precisamos mencionar outro 
movimento chamado escolasticismo.  
O escolasticismo foi um período da 
Idade Média onde os pensadores cris-
tãos procuraram provar a existência 
de Deus bem como as verdades do 
cristianismo por meio de processos 
racionais e filosóficos. Definir com 
precisão o que foi o escolasticismo 
não é uma tarefa fácil, mas em suma, 
podemos defini-lo como a tentativa 
de racionalizar a teologia para que se 
sustente a fé com a razão. 

Apesar da importância e da vasta 
produção intelectual em defesa da fé 
produzida nesse período, o escolas-
ticismo gerou certo desconforto em 
parte da comunidade cristã. O exces-
so de formalismo e a busca de respos-
tas racionais para os mistérios da fé 
trouxeram para a igreja do século XIII 
certa “frieza”.  O resultado disso foi à 
volta do misticismo. Isso mostra que 
em momentos em que a Igreja des-
camba para o formalismo, o desejo do 
coração humano de entrar em conta-
to direto com Deus fala mais alto. O 
místico deseja um contato direto com 
Deus pela intuição imediata ou pela 
contemplação. 

A Europa do século XIV estava 
tomada por esse movimento místico 
que decorreu de uma reação ao ritual 
sacerdotal formal e mecânico e ao es-
colasticismo árido da Igreja. A busca 
por uma experiência capaz de romper 
as barreiras impostas pelo excesso de 
formalismo não apresenta nenhum 
problema, mas o perigo desse tipo de 
empreitada reside no seu extremo. Se 
de um lado o formalismo exacerbado 
tornou a experiência religiosa mecâ-

nica e fria, o misticismo levou o catoli-
cismo do século XIV à substituição da 
Bíblia pela autoridade interior subjeti-
va e a minimização da doutrina. Esses 
foram fatores que colaboraram para a 
corrupção do clero presente nos dias 
de Lutero.

É nesse contexto que surge três 
personagens que foram importantes 
predecessores dos reformadores do 
século VXI. Eles são Wycliffe, Huss e 
Savonarola. 

João Wycliffe (1328-1384) foi um 
teólogo inglês que frequentemente é 
chamado de “a Estrela d’ Alva da Re-
forma”. Wycliffe desejava reformar a 
Igreja Romana através da eliminação 
dos clérigos imorais. A partir de 1379 
Wycliffe começou a se opor direta-
mente contra a autoridade do papa di-
zendo que a Bíblia era a única autori-
dade para o crente e não o papa, e que 
a Igreja Romana deveria se moldar ao 
padrão da Igreja do Novo Testamen-
to. Para apoiar suas ideias, Wycliffe 
em 1382 traduziu o Novo Testamen-
to para o seu idioma e o entregou 
ao povo. O fato de dar aos ingleses a 
Bíblia no vernáculo foi um dos seus 
maiores feitos e influenciou a prepa-
ração do caminho para a reforma que 
ocorreria mais tarde na Inglaterra.

João Huss (1373-1415) foi um sa-
cerdote, nascido na aldeia de Husinec, 
no sul da Boêmia, Huss foi fortemen-
te influenciado por Wycliffe. Huss se 
propôs a reformar a Igreja Romana na 
Boêmia de modo semelhante à linha 
das ideias defendidas por Wycliffe na 
Inglaterra. As ideias de Huss foram 
condenadas pela Igreja, ele recebeu 
um ultimato para comparecer no 
Concílio de Constança para se re-
tratar, mas como ele não negou seus 
ideais acabou sendo sentenciado à fo-
gueira. Huss foi morto pelo fogo, mas 
seus ideais não, esses também foram 
lançados ao fogo, o fogo dos corações 
daqueles que seguiram seus ensina-
mentos e que rejeitaram tudo aquilo 
que a Igreja pregava que não constava 
na Bíblia. Os ensinos e o exemplo de 
Huss foram uma inspiração para Lu-
tero. 

Girolamo Savonarola (1452-
1498) foi um monge dominicano da 
Itália.  Enquanto Wicliffe e Huss fo-
ram estigmatizados como hereges por 
colocarem a Bíblia como o primeiro 
padrão de autoridade, Savonarola es-
tava mais preocupado em reformar a 
Igreja em Florença. Ele tentou refor-
mar o Estado e a Igreja na cidade, mas 
sua pregação de condenação ao modo 
de vida do papa acabou provocando 
sua morte por enforcamento. 

Diante disso vemos que a reforma 
surgiu diante de um contexto de mui-
tas transformações sociais, políticas e 
religiosas. Tudo isso gerou no coração 
de homens como Wycliffe, Huss e Sa-
vonarola uma profunda necessidade 
de transformar o meio que viviam, e 
eles acreditaram que isso seria possí-
vel por meio do ensino das Sagradas 
Escrituras. 

Foi nesse contexto que os primei-
ros reformadores estavam inseridos, 
mas para sabermos que foram eles 
e quais suas principais idéias, fique 
ligado na próxima edição do Jornal 
Noroeste, pois estaremos dando con-
tinuidade a história da Reforma Pro-
testante. Até a próxima!

Alison Henrique Moretti - Teólogo, aca-
dêmico do curso de Filosofia pela UNIPAR. 

“Unidos venceremos. Divididos, cairemos”.
Esopo (600 a.C – 564 a.C) escritor da Grécia Antiga

***

O Sul é meu País?

***

Alex Fernandes França é Administrador de Empresas, 
Teólogo, Diretor do Jornal Noroeste, Membro da Associação 
dos Cronistas do Estado do Paraná e Acadêmico de História.

“Se você tomar o trem errado, de nada adiantará 
andar pelo corredor no sentido contrário” - 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Justiça Fiscal
Algumas pessoas seguem perguntando se haverá aumento no IPTU para 
o próximo ano. Respondo que uma enorme discrepância está ocorrendo. 
Imóveis no centro da cidade com valores venais desatualizados e por isso, 
pagando menos imposto enquanto pessoas menos abastadas, em regiões 
mais longínquas da cidade, pagando mais, proporcionalmente ao tamanho 
e valorização do seu imóvel. Sabidamente o que o município busca, desde 
a administração anterior, é a atualização da Planta Genérica de Valores ou 
seja, que os valores venais dos imóveis sejam alinhados o mais próximo da 
realidade e a partir daí a base de cálculo ocorra em consonância ao valor 
de mercado. Mesmo assim, o valor venal uma vez corrigido, não atingirá 
sequer 50% do que os imóveis de fato valem. A última atualização da PGV 
consta dos idos de 1976. O presente Projeto de Lei 08/2017 que está sendo 
discutido com a comunidade tem o propósito de regulamentação acerca da 
importante matéria. Serão alinhados os fatores que envolvem a metodologia 
de cálculo, contemplando inclusive benefícios para os contribuintes que pa-
gam seus impostos em dia, podendo usufruir de maiores descontos, ou seja, 
benesses monetárias também podem advir, além, claro, da melhoria dos ser-
viços prestados a cada morador. Caberá em breve aos senhores vereadores 
votar a matéria, que terá impacto direto nas contas públicas municipais. A 
visão não deve ser oligárquica e sim de forma a contemplar a comunidade 
como um todo. Este, creio eu,  é o principal parâmetro.

Plebiscito separatista acontece em Nova Esperança
Não é apenas a Catalunha, o Curdistão iraquiano, o Quebec e a Escócia, en-
tre outras nações sem estado que realizam plebiscitos de independência nes-
te mês de outubro. A região Sul do Brasil, historicamente nutre os mesmos 
sentimentos de emancipação e o Movimento O Sul é o Meu País, convocou 
para o próximo dia 7 de outubro, sábado, o Plebisul – Consulta Popular, nos 
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Junto com a Con-
sulta, os participantes vão ser convidados a assinar um Projeto de Lei de Ini-
ciativa Popular (PLIP) pedindo um plebiscito consultivo oficial na região em 
2018. Serão três mil urnas espalhadas por 963 municípios da região, levando 
as ruas cerca de 25 mil ativistas voluntários responsáveis pelas unidades co-
letoras de votos. Nova Esperança também será palco deste plebiscito. O Ple-
bisul acontecerá das 8 às 17 horas nas pequenas cidades e das 8 às 20 horas 
nas capitais e grandes cidades do interior e a pergunta que os cidadãos terão 
que responder será: “Você quer que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul formem um País independente?” As opções de resposta serão “Sim” e 
“Não”. A expectativa dos organizadores é colher neste ano um (1) milhão de 
votos. O local em que estarão as urnas será na Concha Acústica e o cidadão 
dirá se é a favor ou contra a emancipação da região Sul dos demais estados 
da nação. A apuração e auditoria dos votos serão realizados no mesmo dia 
e a expectativas é de que a divulgação dos resultados do Plebisul 2017 sejam 
conhecidos até as 23 horas deste dia 7. Qual é a sua opinião acerca deste 
polêmico tema? Eu já tenho a minha...

Duplicação da BR 376
Segundo informações que obtive junto à Viapar, cerca de 70% das obras de 
duplicação da BR 376 já estão prontas. No trevo de entrada de Nova Es-
perança, máquinas pesadas seguem trabalhando tanto nas pistas centrais 
quanto na construção de duas enormes rotatórias que darão acesso ao pon-
tilhão, possibilitando a travessia dos carros que vêm dos distritos bem como 
os que vem do sentido Paranavaí poderem adentrar a cidade.  O contrato 
original firmado entre o Governo do Estado e a Viapar previa apenas a du-
plicação de 23 quilômetros entre Mandaguaçu e Nova Esperança. Agora, 
estas duas obras, incluindo a duplicação entre Nova Esperança e Paranavaí,  
somam R$ 384 milhões em investimentos em dois anos de execução - são 56 
quilômetros de extensão, 19 viadutos e sete passarelas. 

Até o Mato Grosso do Sul...
Prefeitos e lideranças políticas e empresariais pedem ainda a duplicação do 
trecho da BR-376 entre Paranavaí (PR) e Taquarussu (MS). A ligação cria-
ria um novo corredor de transporte para o escoamento da safra dos dois 
estados, encurtando em até 150 quilômetros o caminho até o Porto de Pa-
ranaguá, que é feito atualmente via Maringá. O custo estimado da obra é de 
R$ 850 milhões e inclui a construção de uma ponte sobre o Rio Paraná. O 
projeto contempla 95 quilômetros de duplicação da BR-376 no trecho pa-
ranaense e outros 30 quilômetros em pista simples no Mato Grosso do Sul. 

Dia das Crianças – Vendas
O volume de vendas do comércio varejista no Dia das Crianças deverá regis-
trar crescimento de 3,4% neste ano, o melhor desempenho desde 2013, se-
gundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC).A estimativa é que as vendas durante o período devem movimentar 
R$ 7,4 bilhões e o crescimento já leva em conta os descontos relativos à infla-
ção, na comparação com 2016 .A confederação ressalta o fato de que “o re-
sultado será o melhor registrado pelo varejo nesta data desde o crescimento 
de 5,1% verificado em 2013.Para Fabio Bentes, chefe da Divisão Econômica 
da CNC, são vários os fatores que levam a este desempenho e não só as bai-
xas taxas de inflação dos produtos destinados às crianças.
“A perspectiva mais favorável acerca do desempenho do setor na data come-
morativa se insere em um contexto mais amplo, no qual a recuperação do 
mercado de trabalho, inflação baixa e juros em processo de redução permi-
tem um resgate parcial das condições de consumo”, disse.

Vestuário e calçados em alta
Os setores com melhor desempenho nas vendas voltadas para o Dia das 
Crianças, de acordo com a CNC, serão os de lojas de vestuário e calçados, 
com crescimento esperado de 10,2%, seguido pelo de brinquedos e eletroe-
letrônicos, que deverá expandir 5,7%.“Em ambos os casos, no entanto, as 
variações positivas esperadas para este ano não repõem as perdas verificadas 
no ano passado e chegam a -12,2% para vestuário e calçados e a -7,6% no 
de comércio de brinquedos”, afirmou Bentes.A avaliação da CNC é de que a 
evolução recente do preço médio de 11 bens ou serviços mais demandados 
“tem demonstrado que a inflação associada à data comemorativa deverá ser 
a menor desde os 4,3% de 2001. Entre os itens que registraram as menores 
variações de preço, estão os chocolates em barra e bombons (-5,1%), CDs e 
DVDs (-0,7%) e brinquedos (2,1%). As informações são da Agência Brasil
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Opinião do Blog
STF determina  ensino religio-

so e  acaba com  o Estado laico!
A decisão do Supremo Tribu-

nal Federal (STF) quarta feira,  27 
de setembro de 2017, determinan-
do o ensino religioso confessional 
(vinculado a religião específica), 
optativo na grade do ensino funda-
mental das escolas públicas do país, 
mas que ao meu ver, derrubou os 
artigos  5, inciso VI e o 19, inciso I,  
da Constituição Federal, os quais, 
resumindo, falam que o Brasil é 
um pais laico, ou seja, há neutra-
lidade na pratica de qualquer rito 
religioso, onde qualquer religião é  
favorecida pela imunidade tributá-
ria, favorecendo a todas as crenças 
religiosas. Desde a Proclamação da 
República em 15 de Novembro de 
1889, o Brasil tornou-se uma nação 
laica, consequentemente, garantin-
do  a liberdade de qualquer crença 
religiosa, confirmada na Constitui-
ção Federal em vigor, desde 1988. 
Essa decisão do STF, por 6 votos  
a 5, mesmo que optativa,  poderá 
criar uma série de problemas no 
ensino fundamental das escolas 
publicas, uma vez que com certe-
za, haverá professores católicos e 
evangélicos, que são as religiões que 
sobrepõem sobre as demais no país, 
deixando o espiritismo, candomblé, 
budismo,  ateu, agnóstico e outras 
seitas, em segundo plano. A gran-
de questão, será a natureza desse 
ensino. Aliás, o STF tomou essa 
decisão, por pressão de grupos re-
ligiosos,  principalmente  católicos. 
Com isso, o objetivo principal des-
se dispositivo, é arrebanhar jovens  
para a vida religiosa. A sala de aula 
poderá se tornar um local de recru-
tação. Apesar das escolas ainda não 
estarem preparadas para essa nova 
grade no ensino, uma vez que edu-
cadores religiosos ainda terão que 
ser formados. bem como quais as 
religiões que serão ministradas nas 
escolas,  podemos afirmar que do-
ravante o Brasil não é mais um país 
laico e a Constituição Federal terá 
que ser modificada.-

Datafolha diz: Lula amplia 
vantagens nas eleições presiden-
ciais de 2018

Mesmo condenado pelo juiz  
Sérgio Moro no caso do triplex, 
corrupção passiva e das acusações 
feitas na delação premiada de  An-
tonio Palocci, o petista Luis Inácio 
Lula da Silva continua imbatível. 
liderando todas as pesquisas para 

a disputa presidencial de 2018, con-
forme divulgada domingo último, 
primeiro de outubro, pela Folha de 
São Paulo. Nos diferentes cenários 
testados pelas pesquisas, mostra 
uma grande fidelidade de seus elei-
tores, reconhecendo tudo aquilo que 
ele fez pelo povo brasileiro, a ponto 
de ampliar e muito as vantagens do 
candidato petista. O piso das inten-
ções de voto  em Lula é de 35%, sig-
nificando o dobro de intenções de 
voto do segundo colocado, Jair Bol-
sonaro (PSC-RJ). que oscila entre 16 
a 17% e que aparece empatado com 
a ex senadora Marina Silva (REDE), 
em torno de 14%. O governador 
de São Paulo, Geraldo Alckmin 
(PSDB-SP) e o prefeito de São Paulo,  
João Dória,(PSDB-SP) alcançaram 
apenas 8% das intenções de votos. 
Nas simulações de segundo turno, 
Lula ampliou e muito sua vantagem.

Coisas do Cotidiano
• 1,7 bilhão - è o que o povo 

brasileiro irá gastar para custear as 
eleições de 2018 dos 36 partidos 
políticos existentes.  Depois, ainda 
pagaremos os salários e as falcatruas 
dos eleitos;

• O deputado federal Jair Bol-
sonaro (PSC-RJ) foi condenado a 
pagar uma multa de R$10 mil à de-
putada Maria do Rosário (PT-RS) 
além de ter que se retratar perante a 
imprensa em rede social ao ofender 
a parlamentar dizendo que ela "não 
mereceria ser estuprada". Como se 
sabe, Bolsonaro é declaradamente 
candidato à Presidência da Repúbli-
ca. O que você acha disso?

• Duas mulheres americanas fo-
ram mortas a facadas na Estação de 
Trens de Marselha, França, domin-
go, 01 de outubro último. Militante 
do  Estado Islâmico assumiu a res-
ponsabilidade das  mortes;

• Sigmund Freud, em 1935, re-
cebeu uma carta de uma senhora 
em que dizia que o seu filho era gay. 
Freud respondeu: "não há motivo 
para que a senhora envergonhe 
pelo fato de seu filho ser gay, pois 
a homossexualidade não é uma 
doença";

• Mais de 60 mortos e 800 feri-
dos num show de música country 
nas proximidades do hotel  Manda-
lay Bay, em Los Angeles, acontecido 
domingo último, primeiro de outu-
bro. Um atirador provocou pânico 
ao atirar  de seu quarto no 32º do 
hotel onde estava hospedado desde 
o dia 28 de setembro com quinze 
rifles. Segundo informações, o atira-

dor, Stephen Paddock, 64,  se matou 
antes que a polícia chegasse em seu 
quarto;

• Com certeza, novamente a 
discussão será aberta quanto a ques-
tão de venda de armamentos para 
o povo americano. O ex presidente 
Obama tentou desarmar a popula-
ção mas encontrou fortes resistên-
cias por parte das indústrias bélicas 
daquele país, que são as maiores 
fabricantes de armas no mundo. A 
indústria do armamento americano 
financiou a campanha de Trump 
com cerca de trinta milhões de dóla-
res. Aqui no Brasil, deputados como 
Fernando Francischini  (Solidarie-
dade - PR ), querem acabar com o 
Estatuto do Desarmamento, estatuto 
esse  que tem ajudado e muito para 
que o país não se transforme num 
campo de tiros. Qual a sua opinião?

• 90% da população da Catalu-
nha votou a favor da separação em 
um plebiscito ilegal conforme deci-
são do governo espanhol. Sendo as-
sim, a polícia bateu sem dó naque-
les que estavam na fila de votação, 
arrastando  muitas pessoas pelos 
cabelos.Eu imagino aquela situação 
aqui no Brasil. Qual seria a reação 
da imprensa?

• Em troca de votos para evitar 
a sua degola, Temer perdoará tam-
bém os Refis das igrejas ( Refis são 
dívidas que as entidades tem com 
o INSS, Receita Federal, etc. ). Nin-
guém grita, ninguém fala nada;

Pingos e Respingos Internatio-
nal News from Brazil

*Brazil – Number of fires in Sep-
tember breaks 20 – year record. A 
fire, contained only on Sunday (24), 
destroyed 1,200 hectares of Atlantic 
forest in the Serra da Bocaina moun-
tain range, on the border of the states 
of São Paulo and Rio de Janeiro. Cha-
pada dos Guimarães, in Mato Grosso 
state, lost 4,300 hectares between Au-
gust and September by the flames;

*Brasilia – Former Brazilian Pre-
sident Luís Inácio Lula da Silva, ex-
tended his lead in the run-up to the 
2018 presidential election despite a 
corruption conviction that could bar 
him from running a poll showed on 
Saturday´s survey;

*Brazil – 92% of Brazilians do 
not trust in Michel Temer President;

*Catalonia referendum: 90% 
voted for Independence, said official-
-live update. Hundreds of protesters 
injured by the police. Videos showed 
police hitting people in the crowd 
with batons while voters hold up their 
hands, police dragging voters from 
polling stations by their hair and 
Spanish police attacking Catalan fi-
refighters;

* Former president Barack Oba-
ma attempted to disarm Americans 
while the U.S.A current president 
Trump, received 30 million dollars 
from the war industry in his presi-
dential campaign and he said it is 
“premature” to discuss guns.

*In Brazil, politicians want to end 
the Statute of Disarmament.

“ I have decided to stick with love. 
Hate is too great a burden to bear.” 
(Priest Martin Luther King – 1929-
1968)

Words of the week: range/ poll/ 
crowd/ dragging/ firefighters

Lupus Eritematoso Sistêmico 
(LES)

É uma doença inflamatória 
crônica de caráter autoimune, pois 
apresenta a produção de  vários  
auto-anticorpos  devido a uma dis-
função do sistema imune ou seja, o 
sistema imunológico ataca tecidos 
saudáveis do próprio corpo por 
engano. De acordo com o local do 
envolvimento de seu processo in-
flamatório pode apresentar com di-
versos sinais e sintomas, o que pode 
dificultar o seu diagnóstico nas fases 
iniciais da doença. Sua frequência é 
de 1 caso para cada 1000 pessoas. 
É mais comum em mulher numa 
proporção de 10 mulheres para 1 
homem. A doença  é mais comum 
na 2ª e 3ª  década de vida, mas pode 
aparecer em crianças e idosos. Cerca 
de 10 a 20% de pacientes com LES 
apresentam alguém na família na fa-
mília com quadro reumatológico ou 
de doença autoimune o que mostra 
o seu componente genético. A in-
fluencia hormonal também é im-
portante na doença pois o LES é co-
mum na população fértil feminina, 
aparecendo durante ou após o parto. 
A luz solar  é prejudicial a doença. 
Tipos de lúpus: 1) Discóide; 2) Sis-
têmico; 3) Por drogas - 1) O lúpus 
discóide é aquele em que o processo 
inflamatório acomete a pele, po-
dendo ser na face, nuca ou couro 
cabeludo. Esse tipo de lúpus pode 
evoluir para formas mais graves; 2) 
Lúpus Sistêmico é aquele em que o 
processo inflamatório pode atin-
gir qualquer órgão, principalmente 
rins, cérebro, pulmões, coração, arti-
culações e outros órgãos; 3) O lúpus 
por droga pode ser ocasionado por 
certos tipos de medicamentos como 
antibióticos, anti-hipertensivos, an-
ticonvulsivantes, etc. Uma vez ces-
sado a medicação, o lúpus poderá 
desaparecer.  Causas - a) Combina-
ção de fatores como genético e meio 
ambiente; b) Luz solar: a exposição a 
luz do sol pode iniciar ou agravar a 
inflamação pré existente e desenvol-
ver lúpus; c) Certos tipos de medi-
camentos. Fatores de risco - 1) sexo 
biológico - É mais comum nas mu-

lheres; 2) Idade - Entre 15 e 45 anos. 
Mas poderá atingir também crian-
ças e idosos;  3) Etnia - Atinge mais 
os afro-descendentes, hispânicos e 
asiáticos.  Sintomas - Variam na de-
pendência do tipo de lúpus. Mas de 
um modo geral poderemos ter: fadi-
ga, febre, dores musculares, edemas, 
rash cutâneo ( uma vermelhidão 
que dá sobre o nariz, chegando a 
face. É a chamada asa de borboleta. 
E mais: coloração irregular da pele 
pelo corpo, dificuldade para res-
pirar, dor no peito, arritmia, dores 
nas articulações, linfonodos, queda 
de cabelo, feridas na boca, azia, ma 
digestão, tosse com secreção san-
guinolenta, pele colorida ou com 
palidez ( fenômeno de Raynauld ), 
distúrbios renais, alteração de me-
mória, alteração da cor da pele pela 
exposição ao sol,  etc. Diagnóstico - 
O diagnóstico de lúpus necessita de 
uma série de  observações clínicas e 
exames como: teste de anticorpos de 
fatores  antinucleares, hemograma 
completo, urina parcial, glicemia, 
função renal, Rx de Tórax, ECG, 
EEC,  biópsia renal, biópsia da pleu-
ra, Ultrassonografia, etc. - Trata-
mento - Depende do tipo de lúpus e 
a sua evolução. Mas um tratamento 
multidisciplinar é importante para 
a melhoria da qualidade de vida do 
paciente. Analgésico, antitérmicos, 
anti-inflamatórios não esteroides 
para artrite e pleurisia, corticoides 
tópicos ou sistêmicos, antimalári-
cos, drogas citotóxicas (drogas que 
bloqueiam o crescimento celular) 
,  protetor solar para diminuição 
da exposição ao sol, psicoterapia, 
fisioterapia, grupos de apoio, re-
pouso, exercícios físicos, não fumar, 
alimentação saudável.   Muitas ve-
zes há necessidade do uso de ou-
tros medicamentos, dependendo 
da complicação da doença ou da 
sua origem. Complicação - a) Rins, 
podendo levar o paciente a falência 
renal. 75% dos pacientes com lúpus 
podem ter uma doença renal crôni-
ca; b) Cérebro - podendo ter con-
vulsões, AVC, alucinações, mudan-
ça de comportamento, distúrbios 
mentais, etc.); c) Vasos - vasculites, 
sangramentos, anemia; d) Pulmões 
-lesão da pleura (pleurisia), tosse, 
escarros às vezes com sangue; e) 
Coração - pericardite, lesão do mio-
cárdio e artérias coronarianas (com 
chances de ataque cardíaco). Ainda 
o lúpus poderá provocar infecções 

urinárias severas, respiratórias, 
câncer, necrose avascular ( morte 
de células que revestem os ossos 
causando fraturas, lesões articula-
res, principalmente em quadril), 
complicação na gravidez ( aborto 
ou parto prematuro ), fibromialgia, 
deformidade nos dedos das mãos, 
punhos, joelhos, pés, etc. 

Prognóstico - Exames preventi-
vos para o lúpus ou outras doenças, 
resultam da evolução do tratamento 
de cada caso, apesar do lúpus não ter 
um tratamento específico, ou seja, 
sem cura.

E o trem da alegria chegou ao 
Supremo Tribunal Federal

Afinal, o que é o trem da ale-
gria? Em linguagem musical, foi 
um conjunto que brilhou muito na 
época áurea dos programas da Xuxa 
na Globo. Em linguagem política, é 
quando se cria condições para em-
pregar amigos, correligionários, pa-
rentes, cabos eleitorais,etc. O nosso 
Congresso Nacional  é mestre nes-
sa matéria. O jornalista e professor 
Marco Antonio Vila, do Jornal o 
Globo e também de algumas revis-
tas, comentou sobre decisões da mi-
nistra Carmen Lúcia  (presidente do 
STF ) ao solicitar  seiscentos e vinte 
e quatro  milhões de reais para o or-
çamento do STF para o ano de 2016, 
mas acabou recebendo quinhentos e 
cinquenta e quatro milhões de reais, 
o que ela achou pouco. Ai, o jorna-
lista, assim como o povo brasileiro, 
gostariam de saber para que tanto 
dinheiro para um órgão com ape-
nas onze ministros. Vejamos o que 
o jornalista e professor encontrou 
no relatório da ministra e presidente 
do STF relativo ao ano passado:  O 
STF, com 11 ministros, possui 2.450 
funcionários; 25 bombeiros mesmo; 
19 jornalistas; 293 vigilantes; 24 co-
peiros; 27 garçons; 58 motoristas; 
12 auxiliares de acompanhantes de 
crianças; 8 auxiliares da saúde bu-
cal; 116 serventes de limpezas; 109 
mil reais gastos em lavagem de car-
ros, além de pagar auxílio moradia, 
auxílio vestuário, auxílio funeral, 
auxílio alimentação, auxílio livros, 
planos de saúde, viagens e mais 40 
milhões de reais em segurança adi-
cional que eu nem sei o que é.  Está  
mais que evidente que ninguém  dos 
funcionários do STF ganha salário 
mínimo. Converse esse assunto com 
a sua família!

ENTRELINHAS
***Diante de uma crise eminente entre STF e Senado, o ex ministro Ayres Brito disse: "Quando o Supremo 
Tribunal Federal fala, acabou". Diante dessa afirmativa, não sei  qual a razão que  o Senado continua blindando 
o senador Aécio Neves.***Presidente  Temer já está gastando dinheiro do ano que vem com promessas de 
empregos, milhões de reais nas contas bancárias dos aliados, para escapar outra vez da sua degola. É um 
bandido, golpista, ladrão, chefe de quadrilha criminosa  e deveria estar preso há muito tempo.***Trump que foi 
eleito com a ajuda  de trinta milhões de dólares das indústrias bélicas americanas, disse ser prematuro qualquer 
discussão sobre o desarmamento dos americanos. Como se sabe, nos Estados Unidos você compra qualquer 
arma sem problemas. Basta  ter o dinheiro para comprar. O matador de Las Vegas, Stephen Paddock, 64, tinha 
15 fuzis no hotel onde estava hospedado e mais 30 armas em sua casa.***"Enquanto há vida, há esperança" 
(Eclesiastes 9:4)

Eleitores de Nova Esperança já podem 
fazer o recadastramento biométrico Teve início em Nova 

Esperança o pro-
cesso de recadas-

tramento biométrico. A 
coleta biométrica, diferen-
temente do que ocorre em 
outros locais ainda não é 
obrigatória, entretanto os 
eleitores que realizarem o 
recadastramento neste mo-
mento ficarão dispensados 
do procedimento quando 
este for obrigatório. Do to-
tal de 21.263 eleitores de 
Nova Esperança, desde o 
início do processo em 25 
de janeiro deste ano, fo-
ram revisados 3.800 títu-
los. Segundo Adelcio João 
Pacola, Chefe do Cartório 
Eleitoral, “para a revisão 
o eleitor precisa levar RG, 
CPF, título de eleitor e 
comprovante de residência 
(em nome do eleitor). Para 
tanto deverá comparecer 
ao Fórum Eleitoral, situado 
na Rua Professora Adelina 
Procopiack, 268, próximo 
ao Projeto Piá, de segun-

O Juízo da Vara Cí-
vel de Paranacity 
determinou cau-

telarmente o bloqueio de 
bens, no montante de R$ 
53.270,41, da ex-prefeita e 

do ex-secretário municipal 
de Administração (ambos 
da gestão 2013-2016), aten-
dendo pedido Promotoria 
de Justiça da comarca em 
ação civil pública por ato de 

improbidade administrati-
va. De acordo com o Minis-
tério Público, os réus (que 
são também mãe e filho) 
utilizaram irregularmente 
diárias pagas pelo Municí-

pio em viagem de Parana-
city a Curitiba, em outubro 
de 2013, para tratarem de 
interesses particulares.

Além do bloqueio cau-
telar de bens, a ação re-

quer, na análise do mérito, 
a declaração da nulidade 
dos atos que concederam 
as diárias e a condenação 
dos réus às penas da Lei de 
Improbidade, como ressar-

cimento integral do dano 
causado ao patrimônio pú-
blico, pagamento de multa e 
suspensão dos direitos polí-
ticos. 

Comunicação MP/PR

Muito embora ainda não seja obrigatório, é bom que 
os eleitores façam antecipadamente a biometria, 
evitando assim filas e congestionamentos futuros

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

da à sexta-feira das 12h. Às 
18h30min.”, explicou Paco-
la.

SISTEMA DEMOCRÁ-
TICO

Com o objetivo de ga-
rantir um sistema de vota-
ção verdadeiramente de-
mocrático e seguro, várias 
tecnologias têm sido desen-
volvidas pela Justiça Eleito-
ral, merecendo destaque o 
desenvolvimento das urnas 
com leitor biométrico, que 
possibilitam ao eleitor re-
gistrar seu voto por meio 
de identificação biométrica 
(através de sua impressão 
digital).

No dia da votação, após a 
prévia apresentação dos do-
cumentos, a identidade do 
eleitor será confirmada por 
meio da sua impressão digi-
tal. Se o mesário tiver dúvi-

das com relação ao eleitor, 
ou se a sua digital não for 
reconhecida, ele terá à sua 
disposição a folha de vota-
ção com as fotos de todos 
os eleitores daquela seção, a 
qual poderá recorrer para a 
confirmação da identidade.

A meta inicial do Pro-
jeto Biometria 2017/2018 
é chegar à marca de 85% 
do eleitorado até março de 
2018. “A previsão é que o re-
cadastramento obrigatório 
em Nova Esperança inicie 
em janeiro de 2018, finali-
zando em maio do mesmo 
ano”, finalizou Adelcio João 
Pacola. O recadastramento biométrico é rápido cujo o procedimento leva em média 08 minutos

Alex Fernandes França

A PEDIDO DO MP/PR

Justiça bloqueia bens de ex-prefeita e ex-
secretário municipal de Paranacity
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RECICLANDO
ATITUDES

SEPARE SEU LIXO!

Presidente

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

Papéis: Vidros: Metais:  Plásticos: 
O que 
separar

em casa?

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

 www.presidentecastelobranco.pr.gov.br
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As coletas serão feitas

todas as quartas-feiras

ATENÇÃO!

Q

INFORME PUBLICITÁRIO

Festinha Anos 60 das meninas da atividade da praça, 
no Asilo São Vicente de Paulo! #tônonoroeste

Noite Italiana no Lions Club registrada pelo 
leitor Leonardo Lucheta! #tônonoroeste

Nova Esperança sedia encontro para debate 
de tecnologias voltadas à sericicultura

Quase 300 sericicul-
tores, extensionis-
tas, pesquisadores e 

técnicos da região tiveram a 
oportunidade de participar 
do II Encontro das Unidades 
de Referência em Sericicultu-
ra da Região Macro Noroes-
te, o evento foi voltado para 
debater e discutir inovações 
tecnológicas, futuro do mer-
cado, verticalização do setor, 
entre outras contribuições 
significativas para os produ-
tores.

A Emater, em parceria 
com a Prefeitura de Nova 
Esperança, Fiação de Seda 
Bratac, Iapar, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, Fetaep, 
Senar e Sicredi, idealizaram 
o evento que aconteceu na 
tarde do dia 22 de setembro 
e contou com a participação 
de palestrantes que aborda-
ram desde o uso de tecno-
logias adequadas no cultivo 
da amoreira, incentivos para 
aumento da renda até às me-
lhorias na produtividade e 
qualidade dos casulos. Essa 
realização proporcionou aos 
sericicultores espaços para 
trocas de experiência entre 
eles, além do incentivo para 
uso de tecnologias adequadas 
para cultura da amoreira e 
criação do bicho da seda.

O encontro produtivo deu 
continuidade ao trabalho de-
senvolvido na Macrorregião 
Noroeste e marcou o encer-
ramento das tardes de campo 
de sericicultura. A Macror-
região Noroeste produz 1,46 
mil toneladas de casulos, 61% 

da produção de casulos ver-
des do Estado. Nova Esperan-
ça aparece como o maior pro-
dutor, com 15% da produção 
paranaense, de acordo com as 
informações da Emater.

ASCOM/PMNE
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NOVA ESPERANÇA E PRES. CASTELO BRANCO

ASSISTÊNCIA SOCIAL ALTO PARANÁ

Força tarefa coordenada pelo 
Ministério Público notifica postos 

de combustíveis por irregularidades

Comemoração a semana 
do idoso e da criança

Secretaria de Educação 
estuda implantar Educação 

em Tempo Integral no 
distrito de Santa Maria

A Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustí-

veis (ANP) participou esta 
semana de uma força-tarefa 
para coibir irregularidades 
no mercado de combustíveis 
em Nova Esperança e região. 
A operação também teve 
a participação do Ministé-
rio Público do Paraná, por 
meio da 1ª Promotoria que 
atua na defesa do Consumi-
dora, do  Instituto de Pesos 
e Medidas (Ipem-PR) além 
da Receita Estadual. “Cada 
órgão verifica pontos relati-
vos à sua respectiva compe-
tência. A Receita Estadual 
fiscaliza por meio de seus 
auditores verifica a parte de 
tributação; se efetivamente a 
quantidade de combustível 
vendida corresponde com a 
comprada onde incide a tri-
butação sobre estes valores. 
O IPEM analisa as condições 
das bombas de combustíveis 
e seu estado, se existem frau-
des onde se colocaria menos 
do que efetivamente é regis-
trado, conhecido por bom-
ba baixa. Em outras cidades 
houve casos de fraude ele-
trônica. Por sua vez a ANP 
verifica a qualidade do com-
bustível. Se o Posto está de-
vidamente inscrito na Agên-
cia Nacional de Petróleo, se a 
licença de operação emitida 
pelo IAP está em dia, além 
das licenças do Corpo de 
Bombeiros e do município”, 
explicou o Promotor de Jus-
tiça Ricardo Barison Garcia.

06 POSTOS FORAM 
INSPECIONADOS:

 Os fiscais inspecionaram 
06 postos revendedores de 
combustíveis nos municí-
pios de Nova Esperança (04) 
e Presidente Castelo Branco 
(02). A ação resultou na no-
tificação de 05 postos pelas 
seguintes irregularidades: 
Problemas com o fisco – a 
quantidade saída da bomba 

Representante do MP diz que similaridade nos preços praticados 
também será alvo de investigação, o que sugeriria combinação 

de valores para prejudicar o consumidor. “Cartel é crime contra 
as relações de consumo”, frisou o Promotor de Justiça.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

efetivamente não teria sido a 
mesma comprada mediante 
Nota Fiscal. “Isto é um indí-
cio de possível compra sem 
Nota e será apurado pela Re-
ceita Estadual. Será oportuni-
zada defesa aos donos deste 
posto em questão. Ao final 
a conclusão será remetida a 
à nossa Promotoria”, frisou 
o representante do Ministé-
rio Público. Outro problema 
constatado culminou com a 
lacração de bombas de com-
bustíveis de alguns postos. 
“Não como indícios de frau-
des mas sim por problemas 
de manutenção. Vazamentos 
de combustíveis que pode-
riam causar explosões. “Es-
tas bombas foram lacradas 
com o compromisso de que 
o proprietário destes postos 
façam os reparos necessários. 
Um técnico registrado jun-
to ao IPEM fará o serviço e 
em seguida serão liberadas”, 
explicou Barison. A falta de 
licença ambiental emitida 
pelo Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP) também foi 
constatada em alguns postos 
vistoriados.  “Como a comer-
cialização de combustíveis é 
uma atividade considerada 
de alto impacto ambiental, o 
IAP tem que emitir essa li-
cença de operação e alguns 
postos não a apresentaram. 
Vamos instaurar um procedi-
mento no âmbito da Promo-

toria e verificar tal situação. 
Se constatado que o posto de 
fato não estaria autorizado, 
vamos processar o estabeleci-
mento e seus donos por cri-
me ambiental, com base na 
lei no artigo 60 da Lei 9605 de 
1998”,  destacou Dr. Ricardo. 

FISCALIZAÇÕES:
As fiscalizações ocorre-

ram nos dias 02 e 03 de ou-
tubro (segunda e terça-feira)

Um representante do Co-
mitê Sul Brasileiro de Qua-
lidade dos Combustíveis 
(CSBQC), acompanhou a 
ação desenvolvida pela for-
ça conjunta, destacando que 
sua missão é garantir suporte 
técnico aos órgãos públicos 
envolvidos, principalmen-
te para fazer a análise da 
qualidade do combustível 
vendido, para apurar as con-
dições de armazenamento 
do álcool e da gasolina nos 
postos e para verificação de 
diferentes tipos de fraude, de 
ilícitos contábeis a alterações 
que possam comprometer a 
correta vazão das bombas de 
combustível.

No dia 23 de março des-
te ano Fabrizzio Machado da 
Silva, 34 anos que representa-
va o CSBQC foi assassinado 
em Curitiba e sua morte teria 
relação com as fiscalizações 
e denúncias de fraudes de 
combustíveis.  

Também foram coletadas 
amostras de combustíveis 
para análise em laboratório 
credenciado.

Os promotores de Justi-
ça Ricardo Barison Garcia e 
Marcelo Alessandro da Silva 
Gobbato, que acompanha-
ram a operação, destacam a 
importância do trabalho in-
tegrado dos diversos órgãos 
citados e lembram que as 
ações devem continuar, sem 
datas previamente marcadas. 

Outro tema comentado 
pelo Representante do MP 

diz respeito à similaridade 
nos preços praticados pelos 
Postos de Combustíveis de 
Nova Espernça. Sobre este 
tema, Dr. Ricardo pontuou: 
“é possível que o MP no âm-
bito da Defesa do Consumi-
dor venha verificar tal situa-
ção. Em Maringá o Procon 
está atuando neste sentido 
pois lá é claro e evidente esta 
situação, pois a diferença de 
preços é em centavos o que 
configura efetivamente uma 
combinação de preços no 
intuito de prejudicar o con-

sumidor, não possibilitando 
uma livre e efetiva concor-
rência. Este é um ponto que 
vamos abordar aqui, acerca 
da similitude. As fiscaliza-
ções continuarão sendo rea-
lizadas sem aviso prévio e o 
fator surpresa será a tônica 
delas. Vamos chegar até o 
local e verificar a possível 
ocorrência de algum crime 
que gere prejuízos ao con-
sumidor, já que atuamos em 
defesa deste”, finalizou o Pro-
motor de Justiça Dr. Ricardo 
Barison Garcia.

Os promotores de Justiça Ricardo Barison Garcia e Marcelo Alessandro da Silva Gobbato, que 
acompanharam a operação, destacam a importância do trabalho integrado dos diversos órgãos 
citados e lembram que as ações devem continuar, sem datas previamente marcadas.

Alex Fernandes França

Primeiro de outubro é 
comemorado o Dia do 
Idoso, a data marca a 

promulgação do Estatuto do 
Idoso. É considerada idosa 
a pessoa que possui idade 
igual ou superior a 60 anos. 
Já no dia 12 de outubro, é co-
memorado o Dia da Crian-
ça – como cada fase da vida 
precisa ser vivida e aprovei-
tada intensamente, a Secre-
taria de Assistência Social 
está promovendo ações para 
idosos e crianças dos proje-
tos sociais do município.

Nesta semana acontece-
ram várias atividades, entre 
elas um café da tarde, pa-
lestras motivadoras, rodízio 

No dia 28 de setembro, 
o Prefeito de Alto 
Paraná, Miro Santa-

na, juntamente com a Secre-
tária de Educação, Professora 
Nivalda, equipe Pedagógica e 
o Secretário da Agricultura, 
Rafael Miquelan, estiveram 
reunidos com a  Diretora, 

Professores e demais funcio-
nários na Escola Municipal 
do Campo Cristiano Barbon, 
no Distrito de Santa Maria, 
para discutir a implantação 
da Educação em Tempo In-
tegral (jornada ampliada) na 
referida Instituição para o 
início de 2018, por iniciativa 

da própria Administração.
O Prefeito ressalta ainda 

que no decorrer da gestão 
pretende estender essa im-
plantação para mais escolas 
municipais.

ASCOM/ALTOPR

de pizza, visita ao asilo São 
Vicente de Paula com apre-
sentação do Coral, tarde re-
creativa com bingo e baile da 
primavera; tudo isso para en-
cher de alegria o dia e a vida 
de cada um deles. Na mesma 
sintonia, a realização de ati-

vidades voltadas às crianças 
dos projetos sociais que de-
vem se estender até a próxi-
ma semana.

Cuidar das crianças e dos 
idosos, é tratar com respeito 
o nosso próprio futuro.

ASCOM/PMNE
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O SER CIDADÃO

A Constituição Federal de 
1988, por muitos chamada 
de Constituição Cidadã, re-

serva cinco capítulos aos direitos 
fundamentais do cidadão, tanto 
individuais como coletivos, como 
a liberdade de expressão, liberdade 
de consciência e de crença, acesso 
à saúde, educação, moradia, traba-
lho, previdência social, segurança, 
lazer, alimentação, transporte, 
proteção à maternidade e à infân-
cia, assistência aos desamparados, 
participação popular nas decisões 
da Administração Pública, de não 
ser torturado, de votar e ser vota-

do, etc.
Mas a cidadania não é feita 

somente de direitos, ela também 
acarreta deveres, como o de cum-
prir as leis, respeitar o direito das 
outras pessoas, proteger a nature-
za, proteger o patrimônio público, 
colaborar com a administração 
pública, votar, proteger as pessoas, 
em especial os mais vulneráveis, 
entre outros.

Diante da trágica realidade 
que estamos vivendo na política 
brasileira e nos Três Poderes da 
República, que dispensa maiores 
comentários, devemos pensar 

nosso papel como cidadão, de 
como estamos agindo diante dos 
nossos direitos e dos nossos deve-
res.

Temos sim responsabilidade 
pelos políticos que elegemos e cada 
cidade tem a cara do seu povo.

Será que realmente precisamos 
que tudo seja uma questão de po-
lítica pública? Será que não temos 
a capacidade de discernir entre o 
certo e o errado, entre o que é di-
reito e dever?

Criticamos a Administração 
Municipal e os funcionários da 
limpeza, diga-se de passagem com 
toda razão, porque não estão var-
rendo a cidade a contento e não 
estão recolhendo corretamente os 
lixos, mas enquanto cidadãos, es-
tamos varrendo nossas calçadas, 
limpando nosso quintal, separan-
do o lixo reciclável, recolhendo o 
lixo de forma adequada e colocan-
do em nossas calçadas para serem 
recolhidos somente nos dias cor-
retos?

Lamentavelmente constata-

mos que não, e não estou falando 
somente de bairros carentes, mas 
também de bairros nobres da cida-
de, como por exemplo a Avenida 
Rocha Pombo, onde alguns (ainda 
bem que poucos) moradores, pas-
saram a varrer seu lixo e colocar 
suas sacolas no canteiro central. 
Colocam galhadas nas calçadas e 
até vaso sanitário descartado. E ou-
tros que utilizam o terreno alheio 
como se fosse um lixão. E aqueles 
que sem pudor algum jogam seus 
lixos na rua, simplesmente porque 
tem preguiça de dar alguns passos 
a mais ou se julgam importantes 
demais para carregar o seu lixo 
até encontrar um local adequado 
para descarta-lo. Certamente que 
isso não é cumprir o nosso dever. 
E não podemos esquecer que essas 
atitudes causam impacto na vida 
de todos, pois a limpeza é questão 
de saúde pública, inclusive da saú-
de do meu e do seu filho.

E vamos mais adiante, pra falar 
sobre proprietários de veículos que 
aos invés de estacionar no estacio-

namento da rua, colocam seus 
carros sobre a calçada de pedestres 
impedindo a passagem e também 
os donos de terrenos vazios, que 
deixam o mato crescer, não fazem 
a calçada na frente deles, impossi-
bilitando a acessibilidade de todos 
os cidadãos, principalmente de 
idosos, crianças e deficientes, que 
são obrigados a andar pela rua dis-
putando espaço com os carros.

Quantos de nós não pagam 
seus impostos, esperando o refis 
para levar vantagem e quantos de 
nós não leva seu filho no hospital 
municipal só por causa de uma 
gripe, sabendo que para isso tem 
o postinho de saúde e estaremos 
atrasando o atendimento de outra 
pessoa que realmente precisa do 
atendimento hospitalar.

Reclamar nas redes sociais faz 
parte da democracia e é um das 
formas de expressar nossas ideias, 
mas estamos fazendo isso com 
responsabilidade, respeitando a 
dignidade do outro, porque es-
crever cobras e lagartos ou recla-

mar como velhos rabugentos não 
irá nos conduzir a lugar algum. A 
nossa insatisfação deve se transfor-
mar em atitude e essa atitude deve 
ser efetiva e essa efetividade vamos 
alcançar quando participarmos 
ativamente dos Conselhos Mu-
nicipais, Associações de Bairros, 
Audiências Públicas, Observatório 
Social e outras entidades que com-
põem a Sociedade Civil Organiza-
da. Um galho é fácil quebrar, mas 
um feixe de galhos não.

Ninguém é perfeito ou nunca 
comete erros, mas procurar fazer 
o certo, buscar conhecimento, rei-
vindicar nossos direitos e cumprir 
nossos deveres, são aspectos ine-
rentes à nossa cidadania. Existem 
bons políticos e maus políticos, da 
mesma forma os cidadãos.

Então cada um que faça a sua 
reflexão e descubra: Que tipo de 
cidadão eu sou, aquele que reivin-
dica seus direitos e cumpre seus 
deveres, ou à imagem e semelhan-
ça de alguns dos políticos que cri-
ticamos?

Expressão e exposição

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

Após o cancelamento, em 
Porto Alegre, da exposição 
“Queer Museu – Cartografias 
da Diferença na Arte Brasileira”, 
tivemos mais uma polêmica na 
área cultural, desta vez em São 
Paulo, com a performance “La 
Bête”, no Museu de Arte Moder-
na (MAM). Os casos reacendem 
os questionamentos se existem, 
ou devem existir, limites para a 
liberdade de expressão artística.

É inegável e fundamental 
que a arte tenha caráter trans-
gressor. Ela esteve presente 
desde o mais básico rascunho 
até complexas pinturas e peças, 
sempre de maneira condizente 
com a proposta questionadora e 
provocativa que assume. Porém 
é necessário pensar em qual o 
benefício pedagógico, lúdico ou 
social que ela traz quando ex-
postas a determinados públicos.

Gostar do teor ou formato 
de determinada expressão ar-
tística é uma opinião pessoal e a 

princípio não geraria muita po-
lêmica, afinal um adulto é capaz 
de analisar plenamente aquilo 
que considera arte e o que acha 
válido para o seu desenvolvi-
mento. A questão que levou 
as críticas foi a exposição para 
uma faixa etária que pode não 
ter a compreensão ou maturida-
de para entender o contexto ou 
proposta.

No caso da performance “La 
Bête”, um vídeo que viralizou 
nas redes sociais mostra uma 
criança interagindo com um ho-
mem nu com o aval da mãe em 
uma sessão aberta para todos os 
públicos. A princípio a propos-
ta não tinha teor de erotização, 
mas não é possível considerá-la 
adequada para crianças em fase 
de desenvolvimento, pois de 
acordo com especialistas pode 
gerar confusão na diferencia-
ção entre contato afetivo de um 
possível abuso ou no reconhe-
cimento da sua intimidade, fa-

cilitando sua exposição a uma 
potencial situação de violência 
sexual.

Essa preocupação é tradu-
zida em números. Entre 2012 e 
2016 foram registrados mais de 
175 mil casos de abusos no Bra-
sil, com 67,7% das vítimas sen-
do meninas e 16,52% meninos. 
A faixa etária mais atingida é 
de 0 a 11 anos (40%), seguido 
de 12 a 14 anos (30%) e 15 a 17 
(20,09%), com a maioria dos 
agressores sendo homens entre 
18 a 40 anos (42%) e em 95% 
das vezes praticado por pessoas 
conhecidas das crianças.

Nesse sentido acredito que 
é válido verificar a legislação 
para que, assim como acontece 
com peças de teatro e cinema, 
exposições de arte também 
passem a contar com classifi-
cação indicativa. É importante 

salientar que a única classifica-
ção restritiva é de 18 anos, que 
mesmo com a aprovação de 
responsáveis não permite que 
menores da idade indicada te-
nham acesso. No resto, ela atua 
como um apoio para que as fa-
mílias tenham domínio do teor 
que irão encontrar em determi-
nadas obras.

A liberdade artística deve 
existir sempre, mas temos que 
buscar caminhos que venham 
a garantir que sejam expostas 
para faixas etárias que possuam 
maturidade para compreender 
a proposta e significados pre-
sentes. Isso asseguraria uma ex-
periência de maior qualidade, 
fortaleceria o desenvolvimento 
saudável de públicos específi-
cos e potencializaria a expressi-
va capacidade de contribuição 
social que a arte possui.

Futebol & 
Memória

Em pé: Paulinho, Wanderley, Maikon, Lau, 
Celso, Zé Mário, Nerslo (in memorian), Zuim (in 

memorian), Palhano, Enio e Zeca Peres;
Agachados: Zezinho, Dirceu, Demerval, Décimo, 

Patrão, Orestes, Panizzza, Cobra, Luzinho Pulcinelli

Em Pé: Marini, Claudiney, Barbosa, João Peres e Cano;
Agachados: Dedé, Zeca Peres, Costa

Campeonato Municipal "Amidos 
Pasquini" de Futebol Suíço

RESULTADOS:
Campeão: Tropa de Elite/
Esc. São Paulo; 
Vice-Campeão: Força 
Jovem; 

3º Lugar: Sucão/TECPASS; 
4º Lugar: Rosa de Ouro / 
Fábio Yamamoto. 
Equipe mais disciplinada: 
Thaiti; 

Artilheiro: Renato (Estân-
cia Ouro Verde); 
Goleiro menos vazado: 
Renan (Sucão/Tecpass); 
Melhor jogador: Luís Ricar-

do "Gueds" (Tropa de Elite); 
Atleta revelação: Eder (Su-
cão/Tecpass); 
Gol mais bonito: Juninho 
(Rosa de Ouro).

Campeão: Tropa de Elite / Escritório São Paulo Vice-Campeão: Força Jovem

2º Encontro dos ex-jogadores – ano 2002
JINE – Jaú /Comercial

Loja MM

Governador Beto Richa em 
Paranavaí anuncia investimentos 

na região Noroeste

O deputado estadual 
Tião Medeiros 
(PTB) e o prefeito de 

Paranavaí, Carlos Henrique 
Rossato Gomes, o delegado 
KIQ, recebem o governador 
Beto Richa nesta sexta-feira 
(06/10), a partir das 9 horas, 
em Paranavaí, para o anún-
cio de uma série de investi-
mentos em municípios da 
região Noroeste. Secretários 
estaduais, prefeitos, verea-
dores e lideranças da região 
participam do encontro.

A partir das 9 horas se-

rão inauguradas as obras de 
pavimentação da Estrada do 
Campo, no trecho entre o 
Distrito do Sumaré e o Re-
canto Dom Bosco. O trecho, 
de aproximadamente três 
quilômetros, recebeu inves-
timentos de quase R$ 1,9 
milhão.

Às 10 horas, Tião, KIQ e 
Richa participam de soleni-
dade de assinatura de convê-
nios do governo do Estado. 
O evento ocorre no Teatro 
Municipal Dr. Altino Afon-
so Costa. Na oportunidade, 

serão assinados convênios 
com a prefeitura de Para-
navaí para recuperação da 
malha asfáltica de bairros da 
cidade e novas obras.

Em Porto Rico, a partir 
das 11h30, será autorizado o 
início das obras de pavimen-
tação asfáltica do trecho da 
estrada Beira Rio, entre Por-
to Rico e o distrito de Por-
to São José, em São Pedro 
do Paraná. As obras serão 
realizadas em um trecho de 
aproximadamente 10 quilô-
metros e vão custar cerca de 

R$ 30 milhões.
  
SERVIÇO 
DATA: 06/10/2017 (sex-

ta-feira)
HORÁRIO: a partir das 

9 horas
LOCAIS: - Estrada do 

Campo (trecho de acesso ao 
Distrito do Sumaré até o Re-
canto Dom Bosco)

- Teatro Municipal Altino 
Afonso Costa (Rua Guaporé, 
2080 – Paranavaí/PR)

- Rua do Javali (Porto 
Rico-PR).
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Jovens são inseridos em ação 
educativa de trânsito em Floraí

Anibelli Neto participa 
de Audiência Pública 

para defender os 
direitos dos produtores 

do Paraná na CEASA/PR
O trânsito mata pela irresponsabilidade 

e desrespeito as leis do trânsito

Premier Pesquisas entrega 
Prêmio Qualidade Total para 
empresas de Nova Esperança

Center Imagem - Radiologia Odontológica

Jornal Noroeste - Jornal Impresso

CL Vidros - Vidraçaria

Chalana Confecções - Loja de 
Confecções adulto e infantil

Loana Scabora Holanda - 
Maquiadora e Manicure Ortodontic Center - Clínica Odontológica Nova Clean - Lavanderia

Sport Ação - Artigos Esportivos Escritório São Paulo - Nilson 
Fabiano "Contador"

Imperatriz Eventos - Salão 
para Eventos e Buffet "Tiana"

Paraíso Beer - Pizzaria & Petiscaria Alexandre Manzotti - Advogado

101.9 FM "Rede de Rádios" - Rádio FM Ivone da Silva Pires - Massoterapeuta Tapeçaria Couro Car - Tapeçaria Foto Ásia - Studio e Laboratório Japa Lanches - Casa de Lanches

RCI - Refrigeração e Ar Condicionado
Bela Noite "Moda Festa" -

Locação de Trajes para Festas

Bom a Bessa - Restaurante e Marmitex
Clínica Veterinária Pronto Vet - Dr. 

Fernando Petris "Médico Veterinário"

Carlos Roberto - Vereador mais atuante Cães & Gatos - Pet Shop Flor & Art - Floricultura

Prótese Dentária Carlos Pires - 
Laboratório de Prótese Dentária

Ilza Costacurta - A Podóloga 
"Podologia e Beleza"

Cia de Dança Nara Carolina e Espaço BS Acade-
mia - Dança, Musculação, Ginástica e Cross

Um projeto da Esco-
la de Trânsito do 
Departamento de 

Estradas de Rodagem do Pa-
raná (DER-PR) em Maringá, 
no Norte do Estado, orienta 
jovens e adolescentes sobre 
comportamentos seguros no 
trânsito, como pedestres e 
futuros motoristas.

 Esse momento aconteceu 
na manhã de terça-feira (03) 
em  Floraí, nas dependências 
da Câmara Municipal, com a 
presença de alunos do Colé-
gio Estadual Urbano Pedro-
ni, também com a presen-
ça de seu diretor, professor 
Marino Donizete Tessarolo  
Sanches.

 A professora Maria An-
gela Zampiere Gimenez 
– Secretária Municipal de 
Educação de Floraí, iniciou 
esse evento dando as boas 
vindas aos alunos, professo-
res e direção desta escola e 
apresentou as pedagogas Ive-
te Aparecida Vieira e Claudia 
Roberta Werneck, da Escola 
de Transito de Maringá, um 
projeto do DER-PR (Depar-
tamento de Estradas e Roda-
gens do Paraná) e o senhor 
Benedito Aparecido Ferrei-
ra- funcionário público do 
DER/PR,  que estarão deson-
volvendo aos presentes a pa-
lestra com o tema " O jovem 
e o trânsito - uma relação 
saudável e possível".

Temas como a responsa-
bilidade no trânsito quando 
ao dirigir, a responsabilidade 
e respeito ao trânsito é algo 

Com o objetivo de tratar dos direitos dos Produ-
tores Rurais que utilizam a Pedra (Mercado do 
Produtor Rural) no CEASA/PR e com a intenção 

de valorizar os agricultores familiares que realmente pro-
duzem aqui no Paraná, uma vez que alguns são somente 
atravessadores e não efetivamente produtores, a Assem-
bleia Legislativa do Estado Paraná organizou a Audiência 
Pública na manhã desta quarta-feira (27/9) no Plenari-
nho da casa, para ouvir os permissionários, agricultores, 
técnicos, representantes dos órgãos responsáveis, o pre-
sidente da Ceasa/PR Natalino Avance de Souza e outros 
interessados no assunto.

Anibelli Neto usou a palavra para propor que audiên-
cia seja ampliada até as dependências da própria CEASA/
PR para que mais pessoas que trabalham nas dependên-
cias possam opinar. Também defendeu que as priorida-
des devem ser para os pequenos agricultores de todo o 
Estado, como forma de valorizá-los, já que para o depu-
tado é uma vergonha que 60% do que se comercializa na 
CEASA é produzido fora do Paraná.

O deputado cobrou também mais transparência, para 
que seja explicado quanto se arrecada, quanto custa para 
cada comerciário que utiliza os espaços e onde está sen-
do investido esses recursos. Explicou que, como líder do 
Bloco Parlamentar da Agricultura Familiar, tem lutado 
na defesa dos produtores rurais de todas as regiões, rea-
lizando no mesmo plenarinho da Assembleia várias au-
diências com diversos temas sempre buscando garantir 
os direitos dos pequenos e médios agricultores do Paraná.

que deve-se levar como ideal 
de vida. A conscientização 
junto ao trânsito é um bem 
maior para a preservação 
da vida,  evitando acidentes 
que podem levar inocentes a 
morte.

 Evento de grande im-
portância educacional, pois 
leva os jovens e adolescentes 
a reflexão sobre a responsa-
bilidade ao estar dirigindo e 
sabendo que em suas mãos 
está o respeito à aqueles que 
transitam a pé ou com outro 
veículo. Podemos dizer que a 
educação para o trânsito é o 
desenvolvimento das facul-
dades intelectuais, morais e 
físicas do homem, formando 
a inteligência e o espírito do 
ser humano para viver, con-
viver e se relacionar no trân-
sito.

 Há muitas razões socioló-
gicas, históricas e até mesmo 
econômicas para justificar a 
alta mortalidade do jovem 

no trânsito. Outros fatores 
como o não uso do cinto de 
segurança em veículos mo-
torizados, a não utilização de 
capacete em motocicletas, a 
direção de veículo motoriza-
do, assim como o transporte 
em veículos conduzidos por 
pessoas que ingeriram bebi-
da alcoólica foram relatados 
como causas de acidentes 
com os jovens.

 De acordo com dados 
da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), todos os 
anos aproximadamente 1,3 
milhões de pessoas morrem 
vítimas da imprudência ao 
volante. Dos sobreviventes, 
cerca de 50 milhões vivem 
com sequelas. O levantamen-
to foi feito em 2009 em 178 
países. Além disso, o trânsito 
é a nona maior causa de mor-
tes do planeta.

 Os acidentes de trânsito 
são o primeiro responsável 
por mortes na faixa de 15 a 

29 anos de idade; o segundo, 
na faixa de 5 a 14 anos; e o 
terceiro, na faixa de 30 a 44 
anos. O que representa um 
custo de US$ 518 bilhões por 
ano ou um percentual entre 
1% e 3% do PIB (Produto In-
terno Bruto) de cada país.

 
Acidentes no Brasil
O Brasil aparece em quin-

to lugar entre os países recor-
distas em mortes no trânsito, 
atrás da Índia, China, EUA e 
Rússia. Segundo o Ministério 
da Saúde, em 2015, foram re-
gistrados 37.306 óbitos e 204 
mil pessoas ficaram feridas.

 O Seguro de Danos Pes-
soais Causados por Veículos 
Automotores de Via Ter-
restre (DPVAT) pagou, em 
2015, 42.500 indenizações 
por morte no país e 515.750 
pessoas receberam amparo 
por invalidez.

ASCOM/FLORAÍ
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Comemorando idade nova no próximo 
dia 11 de outubro, o Secretário Geral da 

Administração da Prefeitura de Alto Paraná, 
Fabiano dos Santos, receberá os parabéns 
de familiares, amigos e colegas de trabalho. 

Na foto o aniversariante está com sua 
esposa Andressa e o filho João Arthur. 

Casais queridos de 
nossa sociedade
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Poupança Premiada Sicredi dá R$ 2 
mil para moradora de Nova Esperança

Com o intuito de des-
pertar nos brasileiros 
o hábito de poupar, a 

campanha da Sicredi "Pou-
pança Premiada: quando vê 
poupou, quando vê ganhou”, 
continua fazendo ganhado-
res. Assim como aconteceu 
no ano passado, quem faz 
depósitos na poupança da 
instituição financeira coope-
rativa concorre a prêmios em 
dinheiro, totalizando R$ 1,5 

milhão até o fim do ano.
Na agência de Nova Es-

perança, quem levou R$ 2 
mil em dinheiro, foi a dona 
Hiroko Yamamoto, associa-
da da Cooperativa. “Quando 
recebi a ligação fiquei sur-
presa”, comentou a senhora 
Hiroko.

Até o dia 30 de dezembro, 
serão realizados mais de 300 
sorteios, de acordo com o re-
sultado da Loteria Federal, 

sendo 10 sorteios semanais 
de R$ 2 mil, um mensal de 
R$ 50 mil e o sorteio final, 
que premiará um associado 
com meio milhão de Reais.

Para participar da cam-
panha, basta depositar R$ 
100 na poupança, em uma 
das agências Sicredi. Cada 
depósito vale por um núme-
ro da sorte e, se a poupança 
for programada, as chances 
de ganhar são em dobro. Os 

sorteios serão realizados se-
manalmente até dezembro.

De acordo com o geren-
te regional da Cooperativa 
Sicredi União PR/SP, Edson 
da Silva Rocha, a iniciativa 
é uma forma de incentivar 
as pessoas a guardarem di-
nheiro e pensarem no futu-
ro. "Praticar o ato de poupar, 
incentivar o planejamento e 
educação financeira são de 
extrema importância para 

todos, pois as pessoas pas-
sam a entender que sem isso 
não é possível alcançar os 
sonhos, objetivos e metas, e 
assim garantir a tão sonhada 
saúde financeira", destacou.

O gerente da Sicredi 
Nova Esperança, Márcio José 
Roco, parabenizou a ganha-
dora e disse do privilégio de 
no ano passado entregar pre-
miação semelhante a cliente 
Josiane Schilive. “O grande 

diferencial nosso é que além 
da premiação e o incentivo 
ao poupador, todos os va-
lores captados na poupança 
são revertidos no crédito ru-
ral e aplicados nos municí-
pios onde a cooperativa está 
presente”, explicou. 

Para saber mais sobre o 
regulamento e as datas de 
sorteios da Poupança Pre-
miada acesse: www.quando-
veganhou.com.br

Ação da instituição financeira cooperativa, que estimula hábito 
de poupar, premiará mais de 300 associados até o fim de 2017

A ganhadora Hiroko junto ao filho Eidi, o conselheiro da Sicredi, Francisco Razente, gerente re-
gional Edson Rocha e o gerente de Nova Esperança, Márcio Roco

Equipe da Sicredi Nova Esperança e a ganhadora Hiroko Yamamoto

Fotos José Antônio Costa
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ESCOLA MUNICIPAL 
NICE BRAGA ENSINO 
FUNDAMENTAL I – EJA

ESCOLA MUNICIPAL 
NICE BRAGA

DIREÇÃO: Sonia Maria Sanchez Dias Matias
VICE-DIREÇÃO: Lucimeire Freitas Tokumoto
COORDENAÇÃO: Neusa Aparecida Bonadio Boselli
PROFESSORA: Maria Dalva de Souza Paiva.

DIREÇÃO: Sônia M. Sanches Dias Matias
VICE - DIREÇÃO: Lucimeire de Freitas Tokumoto

PROFESSORA: Sidinéia Ernegas Rodrigues
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Contemplando o inicio da pri-
mavera, embaixo das majestosas 
Sibipirunas, os alunos do 5° ano 
"B" Escola Municipal Nice Braga, 
expõem seus "Cordéis de Sexti-
lha" em um lindo Varal Literário.

LITERATURA DE CORDEL

ALUNOS: Adriano, Ana Lucia, Aparecido, Dari, Edvaldo, Gislaine, Manoel Martins, Neide Mendes, Eleni, 
Ivonete, Jennifer, Kaio, Maria, Marina, Nagiley, Neide Jorge, Rogério, Manoel, Geni, Marcelo,  Willian.

ALUNOS: Ana Luiza, Anderson, Anthony, Breno, Caio, Caua, Eduardo, Gabrielly, Geanna, Heloisy, João 
Pedro, Julia, Kauã, Lucas, Maria Eduarda, Renato, Saulo, Thalita, Thiago, Raissa e Vitor.

ESCOLA 1000

Deputado Tião Medeiros 
assina contrato do projeto com 

3 escolas de Nova Esperança

Na sexta-feira, 22 de 
setembro, três esco-
las estaduais do mu-

nicípio foram beneficiadas 
com a assinatura de contrato 
do Projeto Escola 1000, que 
trata da autorização de repas-
ses de recursos às escolas se-
lecionadas no programa. Alu-
nos, professores e diretores 
dos Colégios Cônego Fran-
cisco P. X. Lopes, São Vicente 
de Paula e Escola de Campo 
Barão de Lucena receberam a 
visita do Deputado Estadual 
Tião Medeiros (PTB) e jun-
tos realizaram a assinatura 
do contrato para dar início às 
obras de melhorias.

Foram destinados R$100 
mil para cada escola realizar 
reformas, ampliações, manu-
tenções, etc. Na sua oportuni-
dade de discurso, o deputado 
ressaltou: “é o programa mais 
democrático do Governo do 
Estado, pois a própria comu-
nidade escolar é que decide 
através de audiências públicas 
onde serão aplicados os re-
cursos”. 

Na solenidade também es-
tiveram presentes o Chefe do 
Núcleo Regional de Parana-
vaí, Pedro Baraldi, Técnicos 
do NRE, o Prefeito Moacir 
Olivatti, Vice-Prefeito Ra-
fael Kreling, Presidente do 
Legislativo Dirceu Trevisan, 
os vereadores Nice Zacarias 

e Eurides Fernandes, a Secre-
tária Municipal de Educação 
Leudinéia Dias e o Engenheiro 
da Cohapar, Dante Magalhães.

Após a visita nas escolas, o 
Deputado Tião Medeiros foi 
recepcionado no gabinete e 
recebeu os cumprimentos do 

prefeito e vice-prefeito pelo 
empenho que tem dispensado 
ao município. “Com certeza é 
um dos deputados mais atuan-
tes na nossa cidade e região, só 
em recursos são R$2,7 milhões 
destinados a Nova Esperan-
ça, além da contemplação de 

novas obras no trecho de du-
plicação da BR376”, destacou 
Rafael Kreling. Agradecido, 
o deputado disse que é uma 
alegria poder colaborar e que 
estará sempre à disposição. 

Assessoria de Imprensa

Várias maneiras de 
usar um Seat Garden

Uma peça de decoração que está com tudo, 
originária da cultura chinesa, que vem con-
quistando os corações de arquitetos e deco-

radores, aspirantes e amantes da decoração do mun-
do todo.

Uma peça de diversas formas, materiais e cores, o 
"banco de jardim", segunda a tradução literal, inva-
diu também o interior das casas, pode ser conside-
rado uma peça versátil, para decorar e servir como 
banco ou mesa de apoio, sendo peça única ou em va-
rias peças fazendo uma determinada combinação. É 
facilmente encaixável em qualquer cômodo, por me-
nor que seja, desde o seu lugar principal, o jardim, 
até o menor local da casa, banheiro ou lavabo. Pode, 
inclusive ficar guardado dentro ou embaixo de algum 
móvel, como consoles vazados, aparadores e racks.

Por ser tão versátil, o banquinho queridinho do 
momento cabe em todos os gostos, da mais rústica 
até a mais sofisticada.

 

EEssccoollaa  MMuunniicciippaall  NNiiccee  BBrraaggaa  ––  Ensino Fundamental 
Rua General Mascarenhas de Moraes, 484 – Centro –  

CEP: 87.600-000 - Nova Esperança – Pr 
Fone: (0xx44) 3252-1908      –      
E-mail: esnicebraga@gmail.com 

 
  
 A escola Nice Braga oferta a EJA - Educação de Jovens e Adultos. Essa é uma 
oportunidade para você terminar seus estudos em apenas 2 anos. 
 Você que não terminou os seus estudos de 1º ao 5º ano, venha fazer sua 
matrícula.  

Informações: Telefone 3252-1908  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os alunos da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), da Escola Nice Braga, sobre 
a orientação da Professora Maria Dalva de 
Souza Paiva, fizeram uma pesquisa sobre 
os cuidados e perigos com a  DENGUE.

Após  fazer a leitura do jornal a profes-
sora e os alunos trabalharam sobre os cui-
dados que devemos ter com nossos quin-
tais, não deixando acumular lixo de todas 
as espécies, guardando as garrafas de boca 

para baixo em lugar coberto e recolher 
tudo que segura água.

A picada deste mosquito transmite 
doenças perigosas que podem levar a pes-
soa ao óbito.

 Deixamos um alerta para a população: 
CUIDAR BEM DO SEU QUINTAL.

ACRÓSTICO:
Doença que mata mais no verão
Eu estou na  guerra! Todos devem lutar contra a dengue    
Não deixe água parada
Garrafas Pet devem ser embaladas e descartadas corretamente nas lixeiras
Uma pessoa picada pela dengue fica doente, tem febre alta e dores fortes no corpo
Evite plantas que podem acumular água.
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Anibelli Neto destaca 
aprovação da reforma política 

no Congresso Nacional

O deputado Anibelli 
Neto destacou, no 
uso da tribuna na 

sessão da Assembleia Legis-
lativa, na tarde de quarta-fei-
ra, 4 de outubro, os avanços 
na Legislação Eleitoral (Re-
forma Política) aprovados no 
Congresso Nacional na últi-
ma terça-feira. O deputado 
lembrou que foi presidente 
da comissão da Reforma Po-
lítica na Assembleia e que 
no relatório aprovado pela 
comissão foram feitas várias 
sugestões com muitos outros 
temas polêmicos que pode-
riam ser acrescentados à re-
forma, como por exemplo, o 
fim da reeleição ao executivo 
e o um teto para reeleições 
no legislativo. Apesar disso, 
considerou que houve um 
grande avanço com a aprova-
ção das mudanças, definindo 
as regras para os próximos 
pleitos possibilitando as es-
tratégias e articulações.

Para Anibelli Neto, que 
é advogado, um dos temas 
que sempre o deixou intri-
gado e interessado em dis-
cutir, debater e aprender era 
a questão da reforma políti-
ca. “Sempre tive comigo que 
duas simples medidas pode-
riam fazer a tão sonhada re-
forma política. Acabar com 
as coligações na proporcio-
nal e a reeleição no execu-

O PONTO DE APOIO E A ALAVANCA

Dentro de nós, há o poder de maximizar nosso poten-
cial, e isto se baseia em dois importantes fatos.

-Quanto potencial e poder acreditamos ter;
-A atitude com a qual geramos o poder de mudar.
Colocar isto em prática significa que não importa o que, 

exatamente queremos alcançar, quanto maior a nossa atitude 
mental positiva, maior as chances de alcançar nossos objeti-
vos.

A construção mental das nossas atividades diárias, mais 
do que a atividade em si, é que define a nossa realidade. 

As pessoas mais bem sucedidas, adotam uma atitude 
mental que não apenas faz seus dias de trabalho serem mais 
toleráveis, como também as ajuda a trabalhar mais rapida-
mente, por mais tempo e se empenhar mais do que seus cole-
gas com uma atitude mental negativa. 

Pessoas bem sucedidas e com atitude mental positiva, as-
sumem o controle do seu próprio tempo.

Da mesma forma que a atitude mental afeta nosso traba-
lho, o mesmo acontece em relação a nossa própria capacidade. 
Isto quer dizer que quanto mais acreditamos em nossa própria 
capacidade de sucesso, maiores são as chances de alcançá-lo. 

Estudos demonstram que a simples crença de que é possí-
vel promover uma mudança positiva em nossa vida, aumenta 
a motivação e melhora o desempenho no trabalho e que o 
sucesso se transforma em profecia e acaba inevitavelmente se 
realizando. 

As nossas crenças relacionadas à nossa capacidade não são 
inatas, mas podem ser mudadas da mesma forma com que 
nossa atitude está em constante mutação.

“Coaching” comigo!
Intagram: @paulazbenatti | www.paulabenatti.com.br

PLANTÃODASEMANA

07/10 ATÉ 13/10
|44| 3252-2435

Av. 14 de Dezembro, 575

O filme de Ficção Cien-
tífica Blade Runner 
2049 chegou aos cine-

mas ontem, arrebatando os 
críticos e instigando a curio-
sidade do público, tanto que 
tem todos os pré-requisitos 
para ser um fenômeno nessa 
temporada. Na coluna Sé-
tima Arte de hoje você fica 
por dentro de tudo sobre esse 
grande sucesso do passado 
que volta com força total às 
telonas esse ano.

A estreia de Blade Run-
ner – O Caçador de Androi-
des aconteceu em junho de 
1982 e pegou muita gente de 
surpresa. Nesse filme Ridley 
Scott demonstrou ao mundo 
toda sua capacidade de cria-
ção numa trama complexa, 
futurista, mas que levava o 
público a uma reflexão so-
bre temas relevantes da pró-
pria humanidade, como por 
exemplo, a moral.

Com o passar dos tempos 
Blade Runner – O Caçador 

de Androides se tornou um 
clássico, ganhando status de 
filme intocado, por fãs, pe-
los críticos e até mesmo pela 
indústria cinematográfica 
de Hollywood. Isso porque 
o produto final entregue ao 
público foi capaz de divertir 
ao mesmo tempo em que fa-
zia pensar, apresentando um 
herói de moral duvidosa, um 
mundo futurista encanta-
dor e entregando ao mundo 
um gênero totalmente novo, 
o chamado “neo-noir”, um 
clima narrativo que lembra 
o charme e os mistérios dos 
filmes policiais, mas que con-
versa totalmente com o ima-
ginário futurista ao qual está 
inserido. 

Assim, passaram-se trinta 
e cinco anos até que Holly-
wood resolvesse dar uma 
continuidade digna à histó-
ria de Blade Runner. Numa 
época como a nossa, em que 
revisitar clássicos do passa-
do, sobretudo dos anos 1980, 

tornou-se, não apenas uma 
moda, mas uma inesgotável 
fonte de dinheiro, trazer Bla-
de Runner de volta ao mundo 
dos vivos parece ser um sa-
crilégio. Mas, por outro lado, 
somos chamados a recordar 
o recente sucesso de Mad 
Max – Estrada da Fúria, que 
ressurgiu na atualidade com 
muito mais força e grandio-
sidade do que suas versões 
antigas, concorrendo na ceri-
mônia do Oscar de igual para 
igual com grandes produções 
da atualidade e superando 
muitas delas. 

Assim, Blade Runner 2049 

é uma grande aposta, que tem 
tudo para dar certo e, pelo que 
podemos prever, se depender 
da crítica já deu. Pois os críti-
cos têm tecido elogios rasga-
dos ao trabalho desenvolvido 
pelo diretor Denis Villeneuve, 
que foi capaz de transformar 
a história numa sequência de 
tirar o fôlego. Soma-se a isso, 
a boa escolha de elenco, que 
traz de volta o veterano Har-
rison Ford e que investe na jo-
vialidade do novo queridinho 
da América Ryan Gosling. A 
dupla Gosling e Ford tem quí-
mica completa em cena e são 
uma verdadeira explosão de 

talento. 
O visual estilizado e colo-

rido do filme também chama 
a atenção e contribui para que 
o expectador mergulhe de ca-
beça na trama envolvente. Por 
fim, gostaria de dizer que o 
filme é por si só uma sequên-
cia de grandes spoilers, por 
isso, escrever a respeito des-
sa obra de Sci-fi não foi uma 
tarefa fácil de ser cumprida. 
Irei apresentar abaixo o mí-
nimo possível da trama, para 
que você possa saber do que 
se trata sem comprometer 
seu divertimento no cinema, 
que reside especificamente 

nas grandes descobertas que 
a história vai apresentar ao 
longo de suas quase três ho-
ras de duração.

Vamos à trama! Trinta 
anos depois dos aconteci-
mentos do primeiro filme, a 
humanidade se encontra no-
vamente ameaçada e, dessa 
vez, o perigo pode ser ainda 
maior. Isso porque o novato 
oficial K, papel de Ryan Gos-
ling, desenterrou um terrível 
segredo que tem o potencial 
de mergulhar a sociedade no 
completo caos. A descoberta 
acaba levando-o a uma busca 
frenética por Rick Deckard, 
interpretado por Harrison 
Ford, que está desaparecido 
há 30 anos.

Por que ver esse filme? 
Primeiro, porque é a con-
tinuação de um clássico. 
Segundo, porque, caso os 
críticos estejam certos, esta-
mos diante de algo raro no 
cinema, uma continuação 
que supera seu filme ori-
ginal e isso por si só já vale 
uma ida ao cinema. Por fim, 
porque esse filme é um Sci-fi 
que realmente surpreende, 
emociona e choca na medi-
da certa, algo muito difícil de 
encontrar nos dias de hoje. 
Boa sessão! 

- AT ENDENT E DE 
T ELEMARKET ING
- AUXILIAR DE 
CONFEIT EIRO
- AUXILIAR DE 
MECÂNICO
- CALDEIRISTA
- COSTUREIRA EM 
GERAL
- FARMACÊUT ICO
- GERENT E DE LOJA
- INST RUTOR DE 

HARDWARE
- MECÂNICO DE 
AUTOMÓVEIS
- MECÂNICO 
MOLEIRO
- MONTADOR DE 
IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS
- OPERADOR DE 
CAMINHÃO MUNK
- VENDEDOR 
INT ERNO

Melhore seu desempenho 
mudando sua atitude

tivo. Em 2015, nesta Assem-
bleia, conjuntamente com 
vários deputados, fizemos a 
Comissão Especial. Foram 8 
audiências públicas, conver-
samos com mais de 28 ins-
tituições e levamos para Câ-
mara Federal a nossa ideia e 
o que a sociedade paranaense 
entendia do assunto. Ficamos 
muito aliviados quando o tal 
do Distritão, esse monstrengo 
que foi criado no Congresso 
Nacional, por um casuísmo, 
por uma condição para que 
os atuais deputados federais 
se perpetuassem no poder 
acabou, vindo a não existir 
mais”, analisou Anibelli.

O deputado ainda acres-

centou, “somos sim, defenso-
res de terminar as coligações 
na proporcional. Hoje, venho 
com muita tranquilidade, pa-
rabenizar o Congresso Na-
cional, não foi talvez a me-
dida que todos queríamos, 
mas sem sombra de dúvida, 
ouve um avanço. Ano que 
vem teremos eleições para 
presidente, vice-presidente, 
governador, vice-governador, 
senador, deputado federal e 
deputado estadual, e as regras 
teoricamente já estarão colo-
cadas”, avaliou.

Durante a fala de Anibel-
li houve ainda a participação 
dos deputados André Bueno 
e Márcio Pacheco que tam-

bém integraram a Comissão 
de Reforma Política da As-
sembleia.

Por fim, Anibelli encer-
rou o discurso ressaltando 
os avanços da Reforma, “en-
tendo que nós avançamos, 
vamos acreditar que outros 
temas que não foram discu-
tidos possam ser em um mo-
mento oportuno abordados e 
discutidos com a sociedade e 
seus legítimos representan-
tes. Vamos torcer para que a 
população tenha capacidade, 
sensibilidade e inteligência de 
escolher no ano que vem os 
seus representantes que lutem 
pelo o que a população quer e 
precisa”, finalizou. 

“Hoje, venho com muita tranquilidade, parabenizar o Congresso Nacional, não foi talvez a medi-
da que todos queríamos, mas sem sombra de dúvida, ouve um avanço”, discursou o deputado 
Anibelli Neto
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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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