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O aumento da tecnologia aproximou as pes-
soas e na mesma velocidade mudou comporta-
mentos. Vive-se o tempo da pós verdade, onde 
uma grande parcela das pessoas preferem boatos 
a fatos.

O termo “pós verdade”, embora pareça frase 
de efeito, revela que conceitos tradicionais e de-
finições como: verdade, mentira, honestidade e 
desonestidade, credibilidade e dúvida, estão aos 
poucos deixando de existir.

É quase diário o recebimento de notícias fal-
sas envolvendo doações, premiações, além de 
crimes praticados, fugitivos que precisam ser re-
capturados, sem contar as notícias políticas de-
sencontradas. Dia desses, recebi em um grupo, 
(pela milésima vez) a já tão batida e mentirosa 
informação sobre o “Fim do 13º salário”. O pior 
é que a pessoa apenas repassa, esquecendo-se de 
ler o conteúdo por completo, pois os partidos 
PFL e PPB informados na “notícia” deixaram de 
existir faz muito tempo.

A notícia falsa da semana foi: “Guerra Ci-
vil acaba de ser declarada no Brasil – OAB se 
posiciona a favor do povo”. Uma guerra civil é 
muito mais que simples protestos nas ruas com 
cartazes, faixas e bandeiras, o qual já estamos 
acostumados. A definição exata seria um confli-
to armado entre grupos organizados, dentro do 
mesmo país, a exemplo do que acontece na Síria 
onde milhares de pessoas já foram mortas.

“Se antes havia verdade e mentira, agora te-
mos verdade, meias verdades, mentira e afir-
mações que podem ser verdadeiras”, conforme 
afirma o escritor norte-americano Ralph Keyes, 
o autor do livro The Post Truth Era: Dishonesty 
and Deception in Contemporary Life, em tradu-
ção literal para o português seria: A Era do Pós-
-Verdade: Desonestidade e Decepção na Vida 
Contemporânea.

Infelizmente o brasileiro lê cada vez menos 
e repassa notícias com uma velocidade meteó-
rica. É um caso típico de aplicação da teoria da 
“cognição preguiçosa”, criada pelo psicólogo e 
prêmio Nobel, Daniel Kahneman, para quem as 
pessoas tendem a ignorar fatos, dados e eventos 
que obriguem o cérebro a um esforço adicional. 
Em resumo, é a preguiça de pensar. 

Segundo a revista The Economist, o mundo 
contemporâneo está substituindo os fatos por 
indícios, percepções por convicções, distorções  
por vieses.

A pós verdade, palavra do ano 2016 segundo 
a Universidade de Oxford, já é um termo incor-
porado ao vocabulário da mídia mundial, é par-
te de um processo inédito provocado essencial-
mente pela avalanche de informações geradas 
pelas  novas tecnologias de informação e comu-
nicação. Com tanta informação ao nosso redor é 
inevitável que surjam dezenas e até centenas de 
versões sobre um mesmo fato. A consequência 
também inevitável foi a relativização dos concei-
tos e sentenças.

Na era da pós verdade, as versões ganharam 
mais importância do que os fatos. O que cha-
mamos de fatos, na verdade são representações 
de um fato, dado ou evento desenvolvidas pela 
mente de cada indivíduo.

A pós verdade é talvez o maior desafio para 
o jornalismo contemporâneo porque afeta a re-
lação de credibilidade entre o jornal e o público. 
Portanto, não acredite e nem compartilhe tudo o 
que você ler, ver ou ouvir. Pesquise e saiba antes 
se é mesmo verdade.
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“Nada se espalha com maior rapidez do 
que um boato”. Públio Virgílio Maro (70 

a.C a 19 a.C), Poeta romano clássico

***

"O dinheiro possui a perigosa 
habilidade de colocar venda 
em nossos olhos, a perigosa 
capacidade de congelar e 

insensibilizar as mãos, os olhos, 
os lábios e os corações das 

pessoas" (Dom Helder Camâra)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo 
leitor  Tio Pedrão

Há exatos 15 dias atrás, no dia 15 de março de 2017, uma decisão 
histórica do Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou um debate 
que já durava décadas, cujo resultado agradou - e muito! - o cenário 
empresarial.

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) não integra a base de cálculo das contribuições para o 
Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social (Cofins). 

O PIS e a Cofins são pagos por empresas de todos os setores e 
ajudam a financiar a Previdência Social e o seguro-desemprego.

Só pra ter ideia do tamanho do impacto financeiro de tal decisão, 
segundo as estimativas do governo, a Receita Federal deixará de arre-
cadar R$ 250,3 bilhões em tributos que estavam sendo questionados 
na Justiça desde 2003. A perda anual da arrecadação deve chegar a 
R$ 27 bilhões, segundo cálculos da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

A decisão da Suprema Corte terá repercussão geral no Judiciário, 
ou seja, a partir de agora, as instâncias inferiores da Justiça também 
terão de seguir essa orientação.

Com a conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 
574706, os ministros entenderam que o valor arrecadado a título de 
ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, dessa for-
ma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são 
destinadas ao financiamento da seguridade social.

O modelo atual de cobrança é muito complexo e existem formas 
diferentes de incidência do tributo, com regime não cumulativo (para 
empresas que estão no lucro real, que é uma modalidade de cálculo 
do Imposto de Renda) e o sistema cumulativo (para empresas que es-
tão no lucro presumido), além de uma sistemática diferenciada para 
micro e pequenas empresas.

As empresas que optavam pela tributação pelo lucro real pagavam 
9,25% (1,65% de PIS e 7,6% de Cofins), mas podiam abater desse per-
centual o imposto pago por seus fornecedores por meio de créditos 
tributários, enquanto as empresas sob o regime de lucro presumido 
pagavam uma alíquota menor, de 3,65% (0,65% de PIS e 3% de Co-
fins). 

Em poucas palavras, tal decisão apenas confirmou o que o bom 
senso já dizia: ao se calcular o PIS e a COFINS, devem ser excluídos 
os valores relativos ao ICMS, por um motivo simples, a dupla tributa-
ção, mais popularmente conhecida como a cobrança de um imposto 
em cima de outro imposto, porquanto tais contribuições estão sujei-
tas ao Princípio da Não Comutatividade Tributária. 

Afinal, qual o retrospecto dessa decisão para as empresas?
Como consequência dessa histórica decisão, as empresas poderão 

recuperar os pagamentos indevidos que fizeram nos últimos 5 anos, 
o que pode ser convertido em altas somas de dinheiro retornando aos 
caixas da empresa, fato este muito positivo em um momento econô-
mico tão caótico vivido em nosso país. 

Além disso, pode-se pleitear a imediata suspensão e posterior ex-
clusão da cobrança do ICMS na base de cálculo  do PIS e da COFINS, 
já que considerando a repercussão geral, a partir da data da decisão 
já se pode fazer o cálculo de PIS e COFINS sem considerar o ICMS, 
obtendo assim um valor menor de tributação, o que gera grande eco-
nomia às empresas.

No entanto, é lamentável o fato do Supremo Tribunal Federal não 
ter aproveitado a oportunidade do respectivo julgamento para en-
cerrar integralmente o debate e se manifestar sobre a modulação dos 
efeitos da decisão.  

De todo modo, após décadas de intenso debate, temos um histó-
rico precedente jurisprudencial a favor do contribuinte, em meio a 
tantas notícias negativas que diariamente nos deparamos. 

Uma decisão do STF 
pode aumentar o caixa 

de muitas empresas

O tempo da pós verdade

***

***

A duplicação da BR 376 está indo em ritmo ace-
lerado. Também chamada “Rodovia do Café”, liga o 
noroeste ao litoral e leva este nome por conta de ser 
este trajeto, o principal tronco de escoamento da 
safra do café para exportação, época em que a cul-
tura cafeeira era a principal na economia do estado 
do Paraná. Com a forte geada de 1975 que dizimou 
grande parte dos cafezais do Paraná, outras cultu-
ras vieram, mas a Rodovia do Café nunca perdeu 
sua importância, pois é via de acesso à capital e 
passa por entroncamentos que ligam a importantes 
estados como Mato Grosso do Sul e São Paulo. Veí-
culos leves ou cargas pesadas, sobretudo a produ-
ção brasileira com destino ao porto de Paranaguá, 
quase que obrigatoriamente trafegam pela BR 376. 
O movimento intenso e os constantes acidentes 
aliados à demora no escoamento da produção e ao 
significativo aumento da frota brasileira obrigaram 
a se efetuar sua duplicação, prevista inclusive nos 
contratos de concessão das rodovias do Paraná.  

Durante as obras, muitos acidentes acontece-
ram nos últimos anos por motivos os mais varia-
dos: sinalização ineficiente, mudança brusca no 
traçado da pista e imprudência dos motoristas são 
algumas das causas.

Com o andamento das obras, muitos questiona-
mentos são feitos, haja vista que as distâncias são 
“encurtadas” até centros maiores como, por exem-
plo, Maringá. Há os que acreditam que o comércio 
será prejudicado com a fuga de compradores para 
outras cidades. Outro fator também diz respeito à 
rodovia passar no perímetro urbano em um nível 
muito abaixo do terreno normal, com cerca de 8 
a 10 metros de profundidade em relação ao pla-
no natural dos Parques Industriais que margeiam 
a BR. 

Mas existe outra parcela da população que acre-
dita ser a duplicação portadora do progresso por 
onde passa. Incluo-me no grupo dos que assim 
pensam. Grandes empresas, uma vez os municí-
pios contemplados pela duplicação ofereçam in-
centivos, podem ser atraídas para ali se instalarem, 
muito por conta da facilidade de logística no es-
coamento da produção. Com efeito, a intensidade 
do tráfego pesado será atenuada pela existência de 
duas pistas de cada lado, propiciando mais agilida-
de nos processos que a trafegabilidade e eficiência 
da entrega exigem.  

A estimativa é que as obras de duplicação entre 
Mandaguaçu e Paranavaí beneficiem diretamente 
mais de 550 mil moradores dos municípios de Pa-
ranavaí, Alto Paraná, Nova Esperança, Presidente 
Castelo Branco, Mandaguaçu e Maringá. 

Situações particulares e pontuais evidentemen-
te que não podem frear o desenvolvimento. O in-
teresse coletivo deve sempre sobrepujar os anseios 
da minoria. É assim que se baseia o principio da 
democracia, concebida esta  na Grécia antiga.

A rentabilidade operacional na circulação de ri-
quezas e as garantia de segurança aos motoristas de 
veículos menores por si só já justificam os investi-
mentos feitos e as adaptações a serem efetuadas por 
alguns setores que por ora se julgam prejudicados 
pelo progresso que insiste em passar e, portanto,  
não pode parar. Sigo crendo que a duplicação vai 
gerar  mais progresso para a região, uma vez que a  
infraestrutura contribui para um desenvolvimento 
mais acentuado, para a atração de investimentos 
que geram riquezas e empregos para a população. 
Que Deus nos abençoe!

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

Gabriel Carneiro de Souza - OAB/PR 74.045
Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. 
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O progresso pede passagem
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“O progresso é impossível sem mudança; e 
aqueles que não conseguem mudar as suas mentes 
não conseguem mudar nada”. George Bernard 
Shaw (1856-1950) - Dramaturgo e romancista 
irlandês. Prêmio Nobel de Literatura em 1925.



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 31 de março de 2017

GERAL - 3JORNAL NOROESTE

Trevo de Nova Esperança
São 56 km de pistas 

duplas, com 18 
passagens em desnível 

(viadutos ou trincheiras)

Opinião do Blog
Milagre no Brasil: cria-se 

uma instituição religiosa por 
hora!

A expansão da fé religiosa no 
país fez com que de fevereiro de 
2010 até fevereiro de 2017, fossem  
criados no Brasil, cerca de 67.951 
instituições religiosas, segundo 
a Receita Federal, com o título 
de  Organização Religiosa ou Fi-
losófica. A facilidade em se abrir 
uma instituição religiosa no país, 
o fortalecimento do movimen-
to neopentecostal, as mudanças 
de crenças religiosas e até a forte 
crise econômica são apontados 
como fatores desencadeantes. O 
processo de abertura de uma  or-
ganização religiosa  é muito sim-
ples: basta  ter uma ata de aber-
tura, estatuto social e composição 
da diretoria. Com isso você dá 
entrada em cartório, registra a 
organização  e em seguida solicita 
um cadastro  (CNPJ ) na Receita 
Federal. Faça o registro também 
na prefeitura e pronto. Por for-
ça da Constituição Federal e por 
sermos um país laico,  sua orga-
nização religiosa está  isenta de 
qualquer imposto  (IPTU, Impos-
to de Renda, ISS, IPVA e outros 
),   podendo receber verbas, desde 
que aplicada na organização. Até 
veículos da entidade estão isentos 
de impostos. A falta de religiosi-
dade, a descrença do ser humano 
com o próximo, aliada a  falta de 
esperança, ingenuidade,  muitas 
vezes fazem com que espertalhões  
aproveitem da situação e criam 
instituições religiosas até nos fun-
dos dos quintais. É claro que nes-
te bojo existem igrejas sérias, que 
pregam unicamente a Palavra de 
Deus sem instrumentalizá-la para 
fins interesseiros. Os nomes da-
dos as entidades religiosas são os 
mais variados. No Rio de Janeiro, 
por exemplo,  existe a "Associação 
Ministerial  de Homens Corajo-
sos", que prega que o homem não 
precisa da mulher para viver, pois 
assim ele está livre dela, inclusive 
para se confessar. Fazem palestras  
nas mais diferentes comunida-
des religiosas e seus membros se 
reúnem num local onde funciona 
uma funerária de um de seus par-

ticipantes. Com dizem os políticos 
ladrões e corruptos  do meu país: 
"tudo registrado, tudo dentro da 
lei,  conforme a Constituição Fe-
deral".

Terceirização chegou: traba-
lhadores sem vínculo emprega-
tício!

Por 231 votos  a favor e 188 
contra, com  8 abstenções, Câma-
ra Federal aprova mais uma  Lei  a 
favor do neoliberalismo e contra 
os trabalhadores e a democracia. 
Trata-se  da aprovação da  lei de 
terceirização irrestrita  para qual-
quer tipo de trabalho que terá im-
pactos sobre as empresas privadas 
e parte do setor público. Na práti-
ca, o texto que seguirá para a san-
ção do presidente Michel Temer, 
permite a terceirizar a contratação 
de trabalho. Um exemplo:  uma 
escola poderá terceirizar os servi-
ços de faxineira e de professores. 
O tempo de duração do trabalho 
temporário, passa de até três me-
ses para 180 dias, consecutivos ou 
não. A empresa contratada deverá 
garantir segurança, higiene, salu-
bridade, contratar,  remunerar e 
dirigir os trabalhadores. Após o 
término do contrato, o trabalha-
dor só poderá prestar novamente o 
mesmo tipo de serviço à empresa 
após esperar três meses. O projeto 
aprovado pela Câmara não prevê 
vínculos empregatícios entre as 
empresas contratantes e os traba-
lhadores  terceirizados ou sócios 
prestadores de serviços. Quem 
está super satisfeito com a  nova 
ideia é  a Confederação Nacional  
das Indústrias (CNI), além da Fe-
derações das Indústrias e Sebrae, 
que sempre defenderam essa pro-
posta. Em contrapartida, Centrais 
dos Trabalhadores e Entidades  
Afins são totalmente contra pois 
não acreditam que essa nova Lei 
trará benefícios aos trabalhadores. 
Serviço terceirizado é uma des-
graça. Os salários dos terceiriza-
dos são baixos para o mesmo tipo 
de função assim como os direitos 
trabalhistas não são os mesmos. 
Você não tem qualquer apoio para 
reclamar nada. Pelo que vi da lei, 
tenho dó dessa nova geração que 
está entrando no mercado de tra-

balho sem a garantia do crédito 
trabalhista.   A Associação Na-
cional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho ( Anamatra) vê a li-
beração da terceirização irrestrita 
como inconstitucional. Outro pro-
blema apontado pela Anamatra, é 
que o texto  exclui a responsabili-
dade do tomador de serviços, mes-
mo no caso da terceirização lícita. 
Como se vê, são sérias decisões 
que a base aliada de Temer vem to-
mando em troca de propinas, sem 
uma discussão com a sociedade 
que o caso merece.-

Que são Aftas?
Aftas são lesões ulceradas, 

rasas, de cor esbranquiçada ou 
amarelada, de bordos averme-
lhados que aparecem na cavi-
dade oral, principalmente na 
gengiva,mucosa da boca, língua, 
lábios, podendo ser única ou vá-
rias.  Acredita-se que cerca de 20%  
da população sofra de aftas. De 
origem benigna,não transmissí-
vel,  as aftas aparecem e desapare-
cem rapidamente.  Causas - Ainda 
não tem uma causa definida para 
afta, mais acredita-se que baixa 
imunidade, estresse, traumas ou 
mordidas nas bochechas,  ,bebidas 
alcoólicas, higienização deficien-
te da boca, certas doenças como 
HIV, Lúpus, Refluxo Gastro Eso-
fágico, gastrite com Helicobacter 
pylori, Sífilis, Vírus cocksakie,  
Câncer de boca ou de aparelho di-
gestivo, alergia, cigarros, alimen-
tos, alimentos ácidos, gastrite, 
medicamentos, deficiente de vit 
12, vit. C, alterações hormonais, 
certas pastas de dentes, deficiên-
cia de zinco, ferro, ácido fólico,  
sono irregular, muita acidez esto-
macal,  etc. Sintomas - Sensação 
de ardência ou até mesmo dor, di-
ficultando a ingestão de alimentos 
( principalmente os alimentos áci-
dos ou com sal ), edema local, às 
vezes sangramentos, etc. Diagnós-
tico - Clínico. História e exame do 
local.  Tratamento - O tratamento 
para aftas é mais sintomático com 
o uso de certos produtos para gar-
garejos, higiene local com bicar-
bonato de sódio ou água oxigena-
da, analgésico, anti-inflamatório, 
ingerir alimentos com vit C, vit 
B12. Queijo, iogurte, leite, ma-
mão, coalhada, etc, Gingilone gel, 
AD-Muc,  ajudam no tratamento 
das aftas. . Todas aftas que rea-
parecem periodicamente, neces-
sitam de uma  avaliação médica 
afim de observar se não há outras 
comorbidades. 

Coisas do Cotidiano
• Inspirado na Lava Jato, mo-

tel em  Brasília cria suíte simulan-

do uma cela. Evidentemente que 
tal suíte é para os  parlamentares 
e ministros envolvidos em corrup-
ção e que poderão ser presos;

• Gigante no ar,  o A380 da 
Airlines  Emirates,  aterrissou em 
Guarulhos (SP), pela primeira vez, 
domingo último, 26 de março, 
com 491 pessoas a bordo vindo de 
Dubai.  Trazendo uma decoração 
interessante  em sua fuselagem 
com elefante, camelo, leão, gori-
la. rinoceronte, a nave foi batiza-
da com um banho de água.  É o  
maior avião comercial do mundo, 
agora na rota São Paulo-Dubai;

• Espaço - Cultura - Curiti-
ba, terra dos pinheirais, com-
pleta 324 anos. Emancipada em 
29 de março de 1693, a capital 
paranaense, com cerca de  dois 
milhões de habitantes, é a maior 
do Paraná e do Sul do Brasil, e a 
8ª do país. Num passado distante, 
Curitiba era parada obrigatória 
dos tropeiros que vinham do sul 
em direção a São Paulo. No início 
e meados do século XIX, imigran-
tes alemães, poloneses, ucrania-
nos e italianos vieram a partici-
par do crescimento não somente 
de Curitiba mas de toda a região 
e também do Paraná. Em 1853, 
Curitiba tornou-se a capital da re-
cém criada Província Paranaense. 
A nossa Curitiba teve muita sorte 
com administradores o que aju-
dou em muito as suas conquistas 
tanto no Brasil como no mundo 
em diversos setores de desenvol-
vimento. Ivo Arzua, Nei Braga, 
Roberto Requião, Jaime Lerner, 
Rafael Greca, Beto Richa, Omar 
Sabagg e tantos outros, revolucio-
naram o crescimento da capital 
dos paranaenses em todos os seto-
res. Hoje, a capital é destaque em 
qualidade de vida, transporte cole-
tivo, urbanismo,industrialização,  
meio ambiente, educação básica 
e de ensino superior, artes cul-
turais, turismo, teatros, espor-
te, lazer, etc. Juntamente com 
Florianópolis(SC), foi classifica-
da entre as melhores cidades do 
mundo para viver. Mas nem tudo 
é Rua das Flores, porque recente-
mente Curitiba foi classificada em 
44º lugar entre as 50 cidades com a 
maior taxa de  homicídios do mun-
do. As desigualdades sociais   entre 

a nobreza dos moradores do Batel, 
Jardim Social, Água Verde, Alto da 
Glória, Juveve  e a pobreza dos que 
residem na Favela Vila Pinto, Vila 
Parolim e o Bairro Caximba, cujos 
moradores tem como vizinho, um 
aterro sanitário, também se fazem 
presentes em Curitiba. Parabéns 
aos paranaenses, aos curitibanos, 
aos coritibanos, aos atleticanos e 
aos  paranistas pelo aniversário da 
nossa capital, berço da nossa civi-
lização  a partir da emancipação 
política paranaense.

• Políticos  aderem à moda 
sem gravata. Abolir a gravata é 
uma tentativa dos políticos  para 
se aproximarem do povo que está 
de saco cheio com esses ladrões e 
corruptos;

• Grampos telefônicos e a se-
nadora Kátia Abreu (PMDB-TO), 
ex ministra da agricultura,  reve-
lam as ligações do atual Ministro 
da Justiça e deputado federal Os-
mar Serraglio( -PR) com o líder 
de uma  quadrilha de fiscais agro-
pecuários presos em uma opera-
ção desastrada da Polícia Federal. 
Diante de seu envolvimento nesse 
escândalo, Serraglio se escondeu, 
esquivando-se da imprensa, com 
medo de ter  que prestar esclareci-
mentos ao povo brasileiro;

• Frigoríficos Souza Ramos e 
Master, de Colombo(PR) e Peccin, 
de Curitiba e Jaraguá do Sul(SC), 
dispensaram mais de 800 funcio-
nários. Alegam que muitas das 
irregularidades apontadas pela 
operação Carne Fraca não são ver-
dadeiras, e que seus créditos ban-
cários  ficaram prejudicados,além 
de terem que  gastar muito di-
nheiro para provar o contrário 
das denúncias,  tornando difícil 
as suas sobrevivências. Lamentam 
o desemprego  dos funcionários e 
dependentes;

• Adolescente de 15 anos, em 
Almeria, Espanha,  processa a 
mãe  por ter lhe tirado o celular,  
pois o menor só queria jogar e não 
estudar. Na audiência, o juiz deu 
uma esfrega no moleque, enalte-
ceu a mãe pela atitude, chamou 
o adolescente de irresponsável e 
o mandou de volta para a escola, 
sem o celular. Como seria a deci-
são de um caso desse se fosse no 
Brasil?

Universidade Pública; ou-
trora, dos  pobres; hoje, dos eli-
tistas!

Eu me recordo que na década 
de 60, quando fui estudar segun-
do grau em Curitiba, para entrar 
num Colégio como o Estadual 
do Paraná, os alunos do interior 
tinham que fazer uma prova e 
mostrarem que estavam no mes-
mo nível dos alunos da capital, 
pois o Colégio era excelente e 
juntamente com os colégios par-
ticulares  Santa Maria e o Bom 
Jesus, eram os que mais aprova-
vam nos vestibulares da capital, 
em qualquer curso. A ordem de 
aprovação era Colégio Estadual 
do Paraná, Colégio Santa Maria 
e Colégio Bom Jesus.Com o pas-
sar dos anos, as coisas mudaram 
muito. As escolas públicas fo-
ram sucateadas, greves em cima 
de greves, má remuneração dos 
professores, desinteresses de nos-
sos dirigentes pela qualidade do 
ensino público com maior preo-
cupação de aprovação de alunos  
mesmo sem condições. As esco-
las particulares  e os cursinhos 
preparatórios proliferaram em 
grande quantidade, pois até ensi-
no à distancia hoje existe (EAD), 
com uma  melhoria substancial 
em qualidade, fazendo com que  
o resultado de tudo isso é o que 
se observa hoje  nos  vestibulares 
nas Universidades Públicas. Na 
Universidade Estadual de Ma-
ringá (UEM), por exemplo, dos 
2.356 estudantes aprovados nos 
vestibulares em 2016, a maioria 
estudou em escolas particulares e 
com renda familiar  em média de 
cinco salários mínimos. Cerca de 
80% dos aprovados não trabalha-
vam, podendo se dedicar ao má-
ximo aos estudos. Não devemos 
esquecer  também dos  gastos nos 
cursinhos preparatórios para os 
vestibulares e também do estudo 
da língua inglesa nas escolas es-
pecializadas. Os estacionamentos 
das Universidades públicas mais 
parecem uma exposição de car-
ros e motos, muitos destes de alto 
luxo. Simplificando tudo isso,  
outrora, dos pobres, hoje, dos eli-
tistas (ricos), assim é a Universi-
dade Pública no Brasil.

ENTRELINHAS
***Programa Saúde da Família(PSF) de Barão e Ivaitinga, em festa, pelo aniversário da enfermeira chefe Renata Ribeiro, 
ocorrido no dia de ontem, 30 de março. Amizade, carinho e respeito pelos seus colegas de trabalho, além da competência e 
dedicação,  fazem de Renata uma profissional  querida e muito gabaritada. Familiares, amigos e colegas de trabalho levaram 
à Renata toda  manifestação do maior apreço. Felicidades Renata!*** "Não crie limites para si mesmo.Você deve ir tão 
longe quanto sua mente permitir. O que você mais quer pode ser conquistado". - Mary Kay Ash (1919-2001),empresária 
norte-americana, fundadora dos produtos Mary Kay para maquiagem, cuidados com a pele e fragrância, presente em 35 
países, com cerca de 3,5 milhões de mulheres  consultoras que vendem os seus 300 produtos de beleza, há mais de 50 anos 
no mercado).

Obras na rodovia avançam e passarela para 
travessia de pedestres será entregue em 30 dias

Reportagem entrou em contato com a Viapar 
que falou acerca do andamento das obras. 
Projeto inicial sofreu algumas mudanças.As obras de duplicação 

na Rodovia do Café 
(BR376) seguem em 

ritmo acelerado.  Ao todo, 56 
quilômetros vão ser duplicados, 
entre Mandaguaçu entre Para-
navaí, ao custo total de R$ 380 
milhões; investimento inserido 
no Contrato de Concessão. Es-
tas melhorias na malha viária 
são aguardadas com anseio pela 
população da região Noroeste 
do Paraná. 

Segundo informou a as-
sessoria de comunicação da 
Viapar, concessionária que ad-
ministra o trecho, “as obras de 
duplicação da BR-376, entre 
Paranavaí e Mandaguaçu, têm 
conclusão prevista para dezem-
bro de 2017, dependendo prin-
cipalmente dos processos de 
desapropriação em andamento 
no DER/PR para que esse prazo 
seja atendido”, explicou.

São 56 km de pistas duplas, 
com 18 passagens em desní-
vel (viadutos ou trincheiras) e 
7 passarelas para pedestres e  

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

vias marginais. Trata-se de in-
vestimentos que trarão grandes 
benefícios econômicos aos mu-
nicípios atendidos pela rodovia, 
além de gerar maior conforto e 
segurança aos motoristas e pe-
destres da região.  

Sobre a liberação das etapas, 
a Viapar destacou: “Como os tre-
vos dependem da liberação de 
áreas a desapropriar, a Conces-
sionária está trabalhando com a 
data de dezembro 2017 apenas, e 
irá avançar nas frentes que forem 
sendo liberadas”. 

Com relação ao projeto ori-
ginal, a empresa informou que 
houve algumas mudanças, aten-
dendo solicitações do DER/PR. 
“Existem outras aguardando 
autorização do Órgão, para que 
possam ser estudadas. Dentro 
de 30 dias a passarela localizada 
entre o trevo principal e o trevo 
de Colorado estará concluída. 
Lembramos que sobre o viaduto 
do trevo principal a passagem 
de pedestres já está liberada. A 
previsão de conclusão do trevo 
principal é dezembro de 2017, 
dependendo da desapropriação 
de algumas áreas”, explicou em 
nota a Viapar. 

ACESSOS À PISTA
Outro questionamento feito, 

principalmente por empresários 
dos Parques Industriais diz res-
peito ao número de pontos de 
acesso à pista principal. Acerca 
deste tema, a Viapar destacou: 
“em se tratando de pista dupla 
com número considerável de 
ocupações laterais, principal-
mente nos perímetros urbanos, 
trabalhou-se no projeto com 
uma média de 3 km no máxi-
mo de distância entre retornos, 
conceito que atende as normas 
vigentes no país e que trabalha 
com a ideia de maior segurança 
a todos os usuários da rodovia”.

Existe a expectativa de que 
a duplicação gere mais progres-
so para a região, haja vista que 
infraestrutura contribui para 
um desenvolvimento mais acen-
tuado, para a atração de inves-

timentos que geram riquezas e 
empregos para a população. A 
duplicação da BR-376 faz parte 
de uma série de obras que estão 
em execução em trechos estra-
tégicos do Anel de Integração. 
São cerca de 500 quilômetros de 

pistas, entre obras entregues ou 
em andamento, e mais 250 qui-
lômetros em estudo. Desde 2011 
já foram investidos cerca de R$ 
2 bilhões na duplicação de rodo-
vias no Paraná. 

A estimativa é que as obras 

de duplicação entre Manda-
guaçu e Paranavaí beneficiem 
diretamente mais de 550 mil 
moradores dos municípios de 
Paranavaí, Alto Paraná, Nova 
Esperança, Presidente Castelo 
Branco, Mandaguaçu e Maringá. 

Dentro de 30 dias a passarela localizada 
entre o trevo principal e o trevo de 
Colorado estará concluída. Já no 
viaduto do trevo principal, a passagem 
de pedestres já está liberada.

Alex Fernandes França
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Casal proprietário da Fort Gran Marmoraria, Franciely e Diego 
Gilberto Pradella, na foto com os colaboradores Francis e Sebastião. 

Dr. Marco Vinicíus Schiebel, que teve uma atuação marcante como Juiz 
de Direito em Nova Esperança, hoje em Curitiba, no Tribunal de Justiça, 

esteve recentemente na cidade visitando amigos, no Auto Posto Nippon. Na 
foto ele está com o diretor do Jornal Noroeste Alex Fernandes França.

Os amigos de trabalho do Auto Posto Nippon - François e Cido 
Você está acostumado a ir a eventos e registrar tudo para colocar nas redes 
sociais? Agora, você tem mais uma chance de mostrar para a sua galera os 
passeios legais que você tem realizado colocando sua foto gratuitamente 
no Jornal Noroeste. Para participar é muito fácil, você só precisa escrever 
uma placa ou cartaz “#tônoNoroeste”, tirar uma foto, dizendo onde está e 
mandar como mensagem para o Facebook Jornal Noroeste.
As três primeiras fotos da semana serão publicadas!!! 

Comemorando 
idade nova na 
quarta-feira, 
29 de março, o 
Pastor da Igreja 
do Evangelho 
Quadrangular, 
Waldemar 
Candido da 
Silva, recebeu os 
cumprimentos da 
esposa Pastora 
Iloá, familiares e 
membros daquela 
congregação. 

#tônoNoroeste!
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CONGELANDO E 
FACILITANDO A VIDA!

A limentos congelados, até que ponto 
é bom ou ruim? Congelar alimen-
tos é uma prática que fazemos hoje 

e que facilita muito a vida corrida das fa-
mílias, evitando ter que cozinhar todos os 
dias e tendo sempre o alimento preparado 
disponível para que sua família tenha uma 
alimentação mais caseira e saudável. 

Grande parte dos alimentos industriali-
zados e congelados não são saudáveis, mas 
alguns tipos de legumes e polpas de frutas 
são saudáveis e podem ser consumidos no 
dia-a-dia, é interessante sempre verificar a 
lista de ingredientes das embalagens.

Primeiramente o que deve ser feito é a 
preparação do espaço de armazenamento. 
Congelador e Freezer são diferentes, o con-
gelador pode atingir a temperatura máxima 
de -6°C enquanto o freezer pode atingir a 
temperatura média de -20°C, conservando 
muito mais o alimento e por mais tempo. O 
ideal é ter um freezer a parte da geladeira. 
Existem modelos comuns que são grandes e 
que ocupam mais espaço. A Consul possui 
um modelo de mini freezer de 66L (Tama-
nho de um frigobar), ele tem 4 gavetas inter-
nas e cabe em qualquer lugar até mesmo na 
lavanderia e você ainda pode utilizar a parte 
superior dele para organizar outros objetos 
já que ele possui aproximadamente 1 metro 
de altura. Organize o congelador ou freezer 
da sua geladeira para guardar somente os ali-
mentos crus como carnes e peixes, deixando 
os alimentos preparados no outro freezer.

O ideal para armazenar alimentos tanto 
na geladeira quando no freezer são potes de 
vidro, pois é mais fácil de higienizar, não 
mancha com molhos e é muito mais saudável 
para ser descongelado no microondas, pois 
o plástico pode soltar resíduos químicos nos 
alimentos. Uma alternativa econômica são 
potes de conserva encontrados facilmente 
em casas de embalagens e possui um valor 
bem acessível, porém observe se a boca é 
larga para facilitar na hora de colocar e reti-
rar o alimento. Nunca aqueça imediatamen-
te um pote de vidro extremamente frio, pois 
ele pode trincar, o ideal é retirar do freezer 
pelo menos 15 minutos antes de aquecer e 
retirar a tampa antes de ir ao microondas.

O que pode ser congelado? Quase todos 
os alimentos como carnes já temperadas 
e até mesmo assadas como quibes, arroz e 
feijão já cozido e temperado, legumes hi-
gienizados e descascados, polpas de frutas 
e frutas picadas para preparo de sucos e vi-
taminas, molho de tomate, cheiro verde pi-
cado, mandioca cozida, algumas sopas, até 
mesmo alguns tipos de pães e bolos. Não é 
interessante congelar: alimentos que possui 
leite em suas composições e verduras para 
salada. Mas é importante sempre pesquisar 
para que não tenha nenhuma dúvida. A du-
rabilidade desses alimentos varia, o alimen-
to pronto é ideal ser consumido em até 30 
dias. Você pode montar o cardápio da sema-
na e cozinhar uma vez só por semana. Para 
facilitar o descongelamento retire do freezer 
e coloque na geladeira algumas horas antes 
de utilizar. Cozinhe, congele e Simplifique!

Evento reuniu representantes de vários 
segmentos, confirmando o prestígio da feira que 

representa a força do agronegócio brasileiro

A Sociedade Rural de 
Maringá (SRM) lançou 
na quinta-feira, dia 23 

de março, a 45ª Expoingá com 
expectativas positivas para o 
evento, que acontece de 4 a 14 
de maio. Aproximadamente 
mil pessoas, entre associados 
da entidade, representantes do 
agronegócio, produtores, auto-
ridades municipais, estaduais e 
federais e outros setores da so-
ciedade prestigiaram o evento, 
no Parque de Exposições Fran-
cisco Feio Ribeiro.

Conforme a presidente da 
SRM, Maria Iraclézia de Araú-
jo, apesar do país estar saindo 
lentamente da crise econômi-
ca, há sinais claros de que os 
produtores e empresários estão 
otimistas e acreditam na feira 
como um espaço para agregar 
valor às suas marcas, divulgar 
os seus produtos e impulsionar 
negócios. “Estamos dando o 
melhor de nós na organização 
desta feira, porque acreditamos 
no potencial do agronegócio 
como um dos setores mais di-
nâmicos da economia brasileira 
e temos a certeza de que a Ex-
poingá deste ano irá confirmar 
números positivos para todos 
os segmentos que dela partici-
pam”, afirmou.

Com expectativa de comer-
cialização de aproximadamente 
R$ 400 milhões, entre negó-
cios gerados e prospectados  e 
público de 500 mil visitantes, 
a feira já conta com mais de 
mil expositores confirmados 
da agropecuária, indústria, 
comércio e prestação de ser-
viços. Expositores de oito es-
tados, instituições financeiras, 
parque de diversão, mais de 70 
atrações culturais, onze shows 
com grandes artistas nacionais, 
exposição, julgamento e leilão 
de animais, além de dezenas 
de estandes de gastronomia, 
rodeios, a tradicional barraca 
universitária e a fazendinha, 
feira de produtos da agroindús-
tria familiar, entre várias novas 
atrações para o público se di-
vertir estão confirmados.

No dia 20 de março de 
2017, os integran-
tes do Movimento 

CRISTMA, Rafael Materagia, 
Pezão e Sueliton (Nova Espe-
rança), Ronildo e Sérgio Porto 
(Maringá), estiveram no Tiro 
de Guerra 05-016, de Nova 
Esperança, falando aos atira-
dores através de seus exemplos 
e sofrimentos, os males que as 
bebidas alcoólicas, as drogas e 
outros vícios,  trazem para nos-
sa vida e aos nossos familiares.

Com este trabalho, o Mo-
vimento CRISTMA está con-
tribuindo com os atiradores, 
dando a oportunidade de ve-
rem e serem alertados sobre o 
os malefícios que o álcool, dro-
gas e outros vícios  provocam 
em toda sociedade, através de 
exemplos de vidas destruídas, 
mas que foram restauradas; os 
jovens atiradores puderam ver 
que não vale a pena destruir ou 
perder parte de sua vida, mos-
trando que um futuro melhor 

Fotos: Divulgação

Movimento CRISTMA: A serviço da vida

SRM lança Expoingá 2017 
com expectativas positivas

A Expoingá 2017 come-
mora 45 anos de história e tem 
como tema: “Uma trajetória 
e sucesso”. Em seu discurso, 
a presidente da SRM fez refe-
rências ao trabalho de tantas 
pessoas e parcerias dos poderes 
públicos constituídos, classe 
empresarial, produtores rurais 
e instituições em geral que aju-
dam a consolidar a feira como 
uma das mais importantes do 
calendário do agronegócio bra-
sileiro. Criada no ano de 1972, 
quando se chamava Expofemar, 
a feira se modernizou, diver-
sificou e ganhou credibilidade 
como um espaço de geração de 
negócios, novos conhecimen-
tos e inovação.

DIVERSIFICAÇÃO
Em sua fala, o prefeito de 

Maringá, Ulisses Maia, lem-
brou que a Expoingá nasceu 
num período de renovação e 
diversificação da agricultura no 
Estado. “Na década de 70, hou-
ve transformações no campo, 
florescendo o agronegócio em 
perspectivas mais amplas. A 
Expoingá se adaptou a esse pe-
ríodo de transição, firmando-se 
como palco de valorização não 
só da agricultura e pecuária, 
mas também da indústria e co-
mércio. Esta feira tem hoje uma  

pode ser construído por cada 
um de nós, basta buscarmos vi-
ver um novo estilo de vida, sem 
bebida alcoólica, drogas e ou-
tros males que destroem nossas 
vidas e dos nossos familiares, 
precisamos nos colocar todos 
os dias na presença de "Deus" 
para fazer da nossa vida, um 
exemplo a todos que nos ro-
deiam, foi alertado também 
aos jovens atiradores o perigo 
que nos é oferecido hoje atra-
vés da tecnologia, pois, muitas 
famílias estão sendo destruídas 
pelo mau uso da internet. Sabe-

mos que a tecnologia veio para 
ajudar, mas, se não tivermos 
um controle sobre nós mesmo 
podemos pagar caro pelo seu 
uso indevido. 

O Movimento CRISTMA 
agradece ao Sargento Elizeu 
Roniak e atiradores pela par-
ceria em realizar esta palestra e 
se coloca à disposição para rea-
lizar este trabalho em: escolas, 
faculdades, empresas, associa-
ções, comércios e outros que 
tiverem interesse, entrem em 
contato conosco do Movimen-
to CRISTMA.

As reuniões de apoio do 
Movimento CRISTMA acon-
tecem todas as terças-feiras, na 
Comunidade Nossa Senhora 
das Graças (Vila Silveira), das 
20h ás 21h30m. Faça-nos uma 
visita.

VIDA SIM, DROGAS 
NÃO.

Lembre-se que: o prudente 
vê o mal e se esconde, mas os 
insensatos passam adiante e so-
frem a pena. (Provérbios 27-12). 

Fonte: Movimento 
CRISTMA

Autoridades e apoiadores da feira recebem catálogo institucio-
nal do evento

A presidente da Socieda-
de Rural de Maringá, Maria 
Iraclézia, fala das expecta-
tivas positivas para a feira.

importância econômica incon-
testável para o município e o 
Estado”, frisou.

Autoridades de outras 
áreas, como o vice-presidente 
do BRDE, Orlando Pessuti e 
o ex-senador e ex-diretor de 
agronegócio do Banco do Bra-
sil Osmar Dias também usa-
ram da palavra. Neste momen-
to, o tom do discurso foi em 
defesa da qualidade da carne 
brasileira. Os dois ressaltaram 
a confiança no mercado pro-
dutor. Segundo Dias, o Brasil 
levou décadas para construir 
o sistema de sanidade animal 
mais eficiente do mundo, tanto 
que exporta para 160 países, e o 
desafio atual é retomar a credi-
bilidade afetada pela operação 
“carne fraca”. “O agronegócio é 
o maior patrimônio desse país 
e a Expoingá uma excelente 
oportunidade para demonstrar 
a seriedade e comprometimen-
to dos nossos produtores em 
todos os aspectos que envol-
vem a boa produção desse pro-
duto”, enfatizou.

Também estiveram pre-
sentes ao evento o secretários 
de Estado do Planejamento, 
Cyllêneo Pessoa Pereira, repre-
sentando o governador Beto 
Richa, e do Desenvolvimento 
Urbano, Ratinho Júnior; o  de-
putado federal Luiz Nishimori, 
os estaduais Evandro Júnior, 

Maria Vitória, Dr. Batista e 
Tiago Amaral; o diretor do IAP, 
Florindo Dalberto represen-
tando o secretário de Estado da 
Agricultura, Norberto Ortiga-
ra; o vereador Sidnei Teles, re-
presentando o Legislativo ma-
ringaense, os superintendentes 
regionais do Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal e da 
Cooperativa Sicredi Paraná-
-São Paulo, além de represen-
tantes dos poderes judiciário, 
militar e eclesiástico.

O tricampeão mundial de 
montaria em touro, Adriano 
Moraes, prestigiou o lança-
mento da feira, que este ano 
terá a PBR, maior companhia 
mundial dessa modalidade es-
portiva, como promotora dos 
rodeios. A festa foi encerrada 
com o show do sertanejo Lou-
bet,  revelação nas paradas de 
sucesso em 2013 com o lança-
mento do 1º DVD gravado ao 
vivo em Campo Grande (MS).

SERVIÇO
45ª Expoingá
Quando: 4 a 14 de maio de 
2017
Onde: Parque de Exposições 
de Maringá
Tema: Uma trajetória de suces-
so!
Mais informações: www.ex-
poinga.com.br  ou telefone (44) 
3261-1700



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 31 de março de 2017

GERAL - 7JORNAL NOROESTE

EXEMPLO DE SUPERAÇÃO

Quando as mãos são os pés
Exemplo inspirador às pessoas que o cerca, Jean Carlos Arnaut 

Braz teve seus braços amputados após ser eletrocutado no trabalho 
e revela como contornou as dificuldades que o destino lhe impôs.

Superar perdas. Vencer 
desafios. Gerar resi-
liência. Uma lição de 

vida será contada a seguir. 
Apaixonado pelo futebol e 
palmeirense convicto, Jean 
Carlos Arnaut Braz, de 45 
anos enfrentou, no ano em 
que o Brasil conquistaria seu 
tetracampeonato de futebol 
(1994) um revez que a vida 
lhe impôs. Funcionário de 
uma empresa de mineração, 
ao efetuar um serviço de ro-
tina, acabou sendo eletrocu-
tado ao proceder a manu-
tenção do transformador da 
empresa. 

Como este trabalho era 
realizado normalmente entre 
duas pessoas, Jean acreditou 
que a rede elétrica estaria 
desligada. “A escada estava 
molhada e atuou como fio 
terra. A eletricidade estáti-
ca acabou me puxando para 
perto da fiação. Sem quais-
quer equipamentos de segu-
rança, fui atraído fortemente 
pela corrente elétrica, quan-
do uma das mãos a tocou. O 
instinto acabou me levando a 
segurar com o outro braço e 
depois disso caí no chão, ma-
chucando também as costas”, 

Na quarta-feira, 29 
de março, o Setor 
de Operações Espe-

ciais - SOE do Departamen-
to Penitenciário e Execução 
Penal - DEPEN com o apoio 
dos agentes penitenciários e 
de Cadeia da 5ª região rea-
lizaram operação de revista 
geral na Cadeia Pública de 
Nova Esperança que conta 
atualmente com cerca de 110 
presos, foram apreendidos 38 
aparelhos celulares, 17 carre-
gadores, 08 chips de opera-
doras diversas, 02 pen drives, 
estoques improvisados, por-
ções de substância caracte-
rística de maconha e outros 
materiais ilícitos.

Fonte: SOE Maringá

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Jean Carlos Arnaut Braz 
conta como superou a perda 
de ambos os braços ao ser 
eletrocutado com descarga 
elétrica de 11 mil volts

As adap-
tações no 

veículo pro-
porcionaram 
ao condutor, 

amputado 
de ambos 

os braços, a 
possibilida-
de de dirigir

Partida elétrica, volante, setas, buzina e outros comandos são acionados pelos pés do condutor

explicou Jean. Desacordado, 
Jean foi levado rapidamente 
para o hospital e num perío-
do de 03 meses seus braços 
sofreram várias pequenas 
amputações até que ambos 
foram totalmente retirados, 
ficando apenas um pequeno 
coto do braço esquerdo. “O 
choque elétrico neutralizou 
minhas veias e atrofiou ins-
tantaneamente meus braços. 
Isto redundou nas amputa-
ções”, contou Jean.

 Jean explicou que supe-
rou o fato assim que recobrou 
a consciência, ainda no hos-
pital. Presenciara inúmeras 
mortes na unidade em que 
estava: “adultos e crianças 
morriam perto de mim. A li-
ção que aprendi é de que de-
vemos valorizar a vida. Deus 
me ajudou a superar as difi-
culdades e o apoio da famí-
lia foi fundamental”, relatou 
emocionado. “tive que apren-
der a andar novamente, pois 
os braços eram importantes 
no equilíbrio do corpo e os 
perdi”, completou Jean.

Residindo em Mogi-Gua-
çu, no estado de São Paulo, 
Jean esteve na última semana 
em sua cidade natal, Nova Es-
perança para enfrentar mais 
um momento de grande dor 
que foi a morte do seu pai, 
José Arnaut Braz, conhecido 

como Zé Português, que fale-
cera nos Estados Unidos aos 
67 anos de idade, sendo aqui 
sepultado.  A reportagem es-
teve com Jean na terça-feira 
(28) pela manhã na residên-
cia de sua mãe em Nova Es-
perança, para uma entrevista 
bem humorada e cheia de li-
ção de vida.

SUPERAÇÃO 
Tendo como base forte sua 

família, Jean, que é casado e 
pai de um casal de filhos sem-
pre gostou de dirigir e não se 
acovardou diante de sua nova 
realidade. Amputado de am-
bos os braços, seria, na vi-
são de muitos, praticamente 
impossível que ele voltasse a 
conduzir um carro. Dotado 
de fé e otimismo, começou a 
buscar meios de ajustar seu 
carro de forma que não fos-
se necessário o uso das mãos.  
Para as necessidades diárias 
(higiene pessoal e refeições) 
conta com o apoio da famí-
lia. Já para dirigir e efetuar as 
manobras que um carro exi-
ge, buscou, em São Paulo, por 
uma empresa que fizesse o 
serviço de adaptar as funções 
que um veículo possui de for-
ma a serem operacionaliza-
das não mais com as mãos e 
sim com os pés. Volante, seta, 
volume do som, buzina, par-

tida elétrica enfim, tudo ao 
alcance dos pés. Hoje dirige 
tanto em pequenas quanto 
em grandes cidades a exem-
plo da metrópole São Paulo. 
É pra lá que ele constante-
mente vai à busca de peças e 
serviços. 

Numa dessas ocasiões foi 
parado por um Policial de 
trânsito que, sem olhar para 
o interior do carro, foi de 
pronto falando pra ele mos-
trar os documentos do veícu-
lo. Ao que Jean falou que não 
poderia pegar os documen-

tos por não possuir os bra-
ços. O PM, espantado, falou: 
“como assim? Dirigindo sem 
os braços?”. Jean explicou a 
sua condição ao que o Poli-
cial, curioso pela cena inusi-
tada fez questão de olhar as 
adaptações do veículo e en-
tão questionar, admirado as 
habilidades do condutor e a 
forma como encarou os de-
safios que a ele se apresen-
taram. “Os documentos, seu 
guarda”, falou Jean. “Docu-
mentos? Que documentos?” 
Boa viagem garoto”, respon-

deu o policial e logo ambos 
se despediram, seguindo seus 
respectivos rumos. 

Logo após os emocionan-
tes relatos, Jean Arnaut Braz 
convidou nossa equipe para 
um passeio pelas ruas de 
Nova Esperança. Se fosse um 
teste para tirar a habilitação, 
o condutor seria aprovado 
com louvor, dada habilidade 
nas manobras e capacidade 
motora que os pés lhes pro-
porcionaram. Problemas na 
vida do Jean? Ficaram na sola 
dos seus pés.

Fotos: Hauney C. Malacrida

SOE Maringá realiza operação de revista geral na Cadeia 
Pública de Nova Esperança e apreende 38 celulares
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O Príncipe de Maquiavel, os Príncipes da nossa nação e o Rei da Glória
Nicolau Maquiavel (1469-

1527) foi um importante histo-
riador, filósofo, poeta e político 
italiano. A obra mais importante 
dele foi “O Príncipe”, um livro po-
lêmico escrito em 1513, mas pu-
blicada somente após morte do 
autor, em 1532. 

Em “O Príncipe”, Maquiavel 
aconselha príncipes sobre como 
governar e manter o poder abso-
luto. A recomendação do filósofo 
italiano é a estratégia da perver-
sidade e de todo o mal como o 
meio mais eficiente para que um 
soberano governe com “sucesso” 
e alcance seus objetivos de manu-
tenção de poder.

Por exemplo, no capítulo 18, 
Nicolau Maquiavel afirma que 
um príncipe eficiente não deve 
ser piedoso, fiel, humano, íntegro 
e religioso, mas deve parecer ser 
tudo isso. 

Ele sustenta que é extrema-

mente importante ter aparência 
de ser virtuoso, mas apenas isso: 
aparência. As práticas das virtu-
des, na verdade, são prejudiciais 
para o governante. Assim, para 
manter-se no poder, a aparência 
que engana é fundamental, pois 
“todos veem aquilo que aparen-
tas, poucos sentem aquilo que tu 
és”. Resumindo o perverso conse-
lho: Seja diabólico, mas sustente a 
boa aparência. 

Maquiavel vai mais longe. Ele 
afirma em sua obra que grandes 
atrocidades, crimes e crueldades 
são permitidas e dignos de lou-
vores se são feitos visando algum 
"bem", ou seja, algum objetivo 
que o príncipe pretende alcançar. 
Isso faz com que Maquiavel seja o 
príncipe do "os fins justificam os 
meios" - o velho e terrível prag-
matismo. Se há algum "bem" em 
vista, nenhum mal é tão ruim as-
sim e vale tudo para manter-se no 

poder, inclusive não manter sua 
palavra, caso isso possa lhe causar 
algum prejuízo. 

Queridos leitores, para acei-
tar esses princípios e conselhos 
pervertidos, é necessário negar 
Deus. Não há outro jeito. Remova 
Deus e logo não haverá limite al-
gum para o mal e todos os meios 
e alvos serão válidos. Como já foi 
dito em outro lugar “se Deus não 
existe, tudo é permitido”. Ou me-
lhor ainda, na precisão do salmis-
ta: “Do mestre de canto. De Davi. 
O insensato diz no seu coração: 
"Deus não existe!" Corrompe-
ram-se, praticando abominações: 
não há quem pratique o bem.” 
(Salmo 14.1).

Não foi por acaso que "O 
Príncipe" de Maquiavel era o livro 
de cabeceira do revolucionário 
ateu Vladmir Lênin, para quem 
os fins augustos e gloriosos do co-
munismo validavam seus meios 

sujos e brutais. 
Parece que "O Príncipe" tam-

bém tem sido o livro de cabeceira 
e guia moral de muitos "prínci-
pes" de nosso país. Vejam como 
está o cenário político atual do 
nosso país: um tremendo lama-
çal de corrupção. Quanta sujeira, 
corrupção e imoralidade! 

Há muitos homens perver-
tidos fazendo de tudo para se 
manter no poder e esconder suas 
obras iníquas. Apresentam-se 
virtuosos, mas são depravados e 
dissimuladores. Enquanto isso, 
o povo geme abandonado, com 
saúde precária, educação de pés-
sima qualidade, segurança à ban-
carrota, etc. 

O que me consola é que ha-
verá um dia em a justiça divina 
prevalecerá. O pregador alerta: 
“Vi mais debaixo do sol: no lugar 
do juízo, impiedade; e no lugar da 
justiça, impiedade ainda. Eu dis-

se no meu coração: Deus julgará 
o justo e o ímpio; porque há um 
tempo para todo intento e para 
toda obra. Disse eu no meu co-
ração: é por causa dos filhos dos 
homens, para que Deus possa 
prová-los, e eles possam ver que 
são em si mesmos como os ani-
mais.” (Eclesiastes 3.16-18). 

Todo esse lamaçal de corrup-
ção é uma forma de Deus provar 
os homens e estejam todos certos 
de que comparecerão diante do 
tribunal divino. Este dia de juí-
zo está determinado e o Filho de 
Deus, Jesus Cristo, julgará com 
justiça: “porquanto tem determi-
nado um dia em que com justiça 
há de julgar o mundo, por meio 
do varão que destinou; e disso 
deu certeza a todos, ressuscitan-
do-o dos mortos.” (At. 17.31). 

Naquele Dia, os homens não 
serão julgados segundo conse-
lhos e princípios pervertidos dos 

escarnecedores, mas segundo a 
Lei de Deus que é perfeita, justa 
e pura e, assim, os homens sabe-
rão que o "O Senhor abomina os 
perversos." (Pv 11.20) e nenhuma 
vida de aparência ou esquema de 
corrupção (seja de quem for polí-
ticos, líderes religiosos, etc) resis-
tirá àquele que sonda os corações. 

Há também rico conforto no 
fato de que o Justo Juiz é gracioso 
e terá misericórdia daqueles que 
se refugiaram no Seu Filho ben-
dito. O Príncipe da Paz (Isaías 
9.6) conclama a todos ao arrepen-
dimento, ao abandono dos maus 
caminhos, porque é rico em per-
doar (Isaías 55.7). 

Que os “príncipes” do nos-
so país se deixem advertir. Que 
governem com retidão, justiça 
e busquem ao Senhor Jesus en-
quanto ainda podem achá-lo. 

Rev. Azael Lino Barros de Araújo.
Igreja Presbiteriana de Nova Esperança.

ARTIGO

Alto Paraná conquista extensão 
da via marginal na BR-376

Doe para o Fundo da Criança e Adolescência 
e deduza do Imposto de Renda

Serão aproximadamente 1.200 metros de aumento, obra que custaria 
aproximadamente 3,5 milhões de reais aos cofres do município.

O Imposto de Renda deve ser declarado até o dia 28 de abril, mas o que 
muitas pessoas não sabem é que até 3% de seu imposto que iria para a 
Receita Federal, pode ficar em Nova Esperança e ajudar a transformar 

a vida de crianças e adolescentes que muito necessitam de apoio

Após muito esforço e 
negociações, o muni-
cípio de Alto Paraná 

conseguiu viabilizar a exten-
são da marginal da BR-376 até 
o km 122, próximo a Ceram-
fix.

O acordo foi concretizado 
juntamente com represen-
tantes do DER, diretor geral, 
Nelson Leal Junior, Klebson 
Inácio de Mello (Binho), en-
genheiro Renato Bruning 
Costa, prefeito de Alto Para-
ná, Miro Santana, chefe do 
Departamento de Indústria e 
Comércio, Édi Ortiz, gerente 
de engenharia da Viapar, dr. 
Jackson e o chefe de gabine-
te do deputado estadual Tião 
Medeiros, Hugo Penteado, 
que esteve sempre apoiando 
nas negociações, o prefeito 
Miro Santana frisou “a impor-
tância do apoio do deputado 
que sempre esteve ao lado do 
município para trazer melho-
rias¨.

Outra importante con-
quista é a devolução do ter-
reno de aproximadamente 10 

Nova Esperança pos-
sui o Fundo Muni-
cipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescen-
te, que está apto a receber as 
doações realizadas pelos con-
tribuintes através do Imposto 
de Renda. Com esta doação, 
o cidadão não terá uma nova 
despesa, mas apenas estará 
destinando parte de seus im-
postos ao Fundo Municipal e 
não ao Governo.

Por sua vez a Prefeitura 
de Nova Esperança aplicará 
os recursos nas atividades 
sociais. “Estes recursos são 
deliberados pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(CMDCA), através de reu-
nião plenária, onde fica de-
finido como será utilizado o 
valor, sempre com prioridade 
nas ações onde as crianças e 
adolescentes serão beneficia-
das, como por exemplo, no 
auxílio a crianças órfãs, víti-
mas de abusos, entre outras”, 
explicou Elaine Miriani de 
Souza, assistente social e se-
cretária executiva do CMD-
CA.

Em 2016, o valor arreca-

mil m², cedido ao DER por 
volta do ano de 1980 e agora 
retornará para o município, 
viabilização a construção de 
um loteamento industrial que 
possibilitara a atração de várias 
empresas e assim gerar inúme-
ras vagas de emprego para os 
munícipes, fato que já está pra-
ticamente concretizado. 

Hugo Penteado, chefe de 
gabinete do deputado es-
tadual Tião Medeiros, Édi 

Ortiz, chefe do Departamento 
de Indústria e Comércio de 

Alto Paraná, dr. Nelson, Miro 
Santana, dr. Jackson, Renato 
e Klebson Inácio de Mello (Bi-
nho), representantes do DER.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

dado pelo Fundo Municipal 
foi irrisório, uma situação que 
pode ser alterada com o apoio 
das doações de parte do im-
posto de renda devido.

A dedução de doações ao 
Fundo da Criança e do Ado-
lescente está prevista no art. 
260 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente e em legisla-
ção tributária específica, que 
regulamenta a contribuição 
de pessoas físicas e jurídicas.

Para pessoas físicas o li-
mite de doação é de até 6% 
do imposto devido, sendo 
que para as declarações feitas 
agora no ano de 2017, até às 
23h59min de 28 de abril, pode 
somente ser deduzido o valor 
equivalente a 3% do exercício 
de 2016.

“As pessoas que possuem 

Para efetuar a doação no ato da elaboração da declaração 
do Imposto de Renda, após concluir toda a declaração, siga 
os passos descritos abaixo:

1º PASSO: Na opção “Resumo da Declaração”, clique na 
opção “Doações Diretamente na Declaração – ECA”;

2º PASSO: Após a abertura da janela “Doação Diretamente 
na Declaração – ECA”, você poderá optar por qual Fundo 
da Infância e Adolescência (FIA) deseja destinar parte do 
seu IR (Nacional, Estadual ou Municipal) Nessa tela, você 
poderá visualizar o “valor disponível para doação”.

3º PASSO: Escolhendo a opção Municipal, você primeira-
mente terá de escolher o “Estado” e depois o “Município” a 
que pretende destinar a doação;

4º PASSO: Basta salvar sua declaração e transmitir para a 
base de dados da Receita Federal do Brasil, imprimindo as 
respectivas guias, se houver.

impostos a restituir também 
podem fazer a doação, pois do 
valor doado retornará com a 
restituição. No caso hipotético 
da Base de Cálculo ser de: R$ 
40.499,14, o Imposto Devido 
será R$ 1.817,30. Dedução de 
Incentivo: R$ 54,51, ou seja, 
3% do imposto devido. Neste 
caso a pessoa teve de imposto 
retido na fonte: R$ 2.547,36, 
então, sem efetuar a doação a 
pessoa restituiria R$ 730,06, 
fazendo a doação a pessoa res-
titui R$ 784,57”, explicou Max 

Oliveira, contador do Escritó-
rio Lex de Nova Esperança.

Para maiores informações 
os novaesperancenses interes-
sados em ajudar as crianças 
do Município ainda na decla-
ração a ser feita até final do 
mês, devem tirar suas dúvidas 
junto ao seu contador respon-
sável ou no próprio CMDCA, 
que fica localizado na Secre-
taria Municipal de Assistên-
cia Social, na rua Romário 
Martins,160, ou pelo telefone 
3252-5242.
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HEDÔNICA: O ESTUDO 
CIENTÍFICO DA FELICIDADE

Hedônica é o nome que se dá ao estudo 
científico da felicidade. Cientistas ao re-
dor do mundo após inúmeras pesquisas 

e estudos descobriram que para chegar até o su-
cesso, primeiro precisamos ser felizes.

A ciência hedônica nos mostra que para ser-
mos mais felizes, nós não precisamos e nem 
dependemos de ganhar fortunas ou possuir 
um corpo legal, ou possuir uma mansão ou um 
carro dos sonhos. Ela nos mostra que para con-
quistar todas estas coisas, primeiramente preci-
samos ser felizes e possuir dentro de nós, bons 
sentimentos. Pesquisas nos apontam que para 
sermos completamente felizes, devemos estar de 
bem com vida e estar em paz com nós mesmos.

E o nosso desafio é: 
- O QUE NÓS PODEMOS FAZER HOJE, 

PARA QUE SEJAMOS FELIZES AMANHÃ?
Uma das ferramentas usadas no meu dia a dia 

de trabalho como coach, é passar para as pessoas 
a importância da CELEBRAÇÃO. A celebração 
é a expressão máxima da gratidão. Devemos ce-
lebrar as pequenas ou grandes conquistas, pois 
quando celebramos algo que realizamos, au-
mentamos nossa autoconfiança.  Quando cele-
bramos nossas conquistas, nós destruímos algo 
que é terrível dentro de nós, que é a “crença do 
NÃO MERECIMENTO”. 

Na área onde celebramos, será a área que te-
remos mais sucesso.

 O que você tem celebrado?
Com quais pessoas você tem celebrado?
Quanto tempo dura cada uma das suas cele-

brações?
Em qual área da sua vida você tem celebrado?
Com qual a intensidade você tem celebrado?
Quando celebramos nós estamos criando 

dentro de nós sentimentos de conquistas, e estes 
sentimentos são responsáveis por acabar com a 
autossabotagem.

Vamos hoje mesmo CELEBRAR e assim en-
contrar a tão sonhada FELICIDADE.

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

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

Duas estreias para essa 
semana e, claro, uma 
delas já sai disparada na 

frente em relação à predileção 
do público. A DreamWorks 
trouxe aos cinemas brasilei-
ros sua mais nova animação, 
O Poderoso Chefinho, que 
não empolga e, aparentemen-
te, está muito distante dos 
grandes sucessos que fizeram 
desse estúdio uma pedra no 
sapato da Disney durante os 
últimos dez anos. Já a outra 
estreia é um blockbuster que 
vem com gosto de nostalgia, 
A Vigilante do Amanhã: 
Ghost in the Shell, um velho 
conhecido dos nerds  e otakus 
de plantão, sendo um referen-
cial na cultura pop japonesa 
dos anos de  1980 e 1990. Va-
mos conhecer um pouco mais 
sobre essas estreias, de forma 
que, como o melhor a gen-
te sempre deixa para o final, 
comentarei primeiro sobre a 
animação da DreamWorks e 
depois sobre o empolgante A 
Vigilante do Amanhã: Ghost 
in the Shell. 

A impressão que a ani-
mação O Poderoso Chefinho 

passa é que ela é uma có-
pia pretensiosa das obras da 
Disney/Pixar, pois caminha 
nos mesmo rumos, mas de 
uma forma fria e sem muito 
envolvimento emocional.  A 
premissa é muito interessan-
te, ela traz Tim, um garoto 
comum de sete anos de idade, 
que tem sua vida totalmente 
alterada com a chegada de um 
irmão mais novo. O proble-
ma é que o irmão usa terno e 
carrega uma mala para todos 
os lados. Aos poucos, ele irá 
descobrir que o bebê sabe fa-
lar e tem um plano para sua 
família.

Essa trama aparentemente 
interessante acaba se revelan-
do enfadonha e sem atrativos, 
o filme empolga no começo, 
mas depois da chegada do 
suposto bebê com caracterís-
ticas de adulto do mundo dos 
negócios, a história passa a 
cansar o expectador e tende a 
se tornar longa e chata (e põe 
longa nisso, 1h37min de fil-
me). O visual do filme é mui-
to legal e por isso, o filme con-
segue alguns raros momentos 
positivos, mas isso não salva o 

contexto geral.
Baseado em um livro des-

tinado a crianças de até quatro 
anos, a história não convence 
os adultos que esperam um 
pouco mais de ação, coerên-
cia e mistério. Parece que pela 
primeira vez, em muito tem-
po, a DreamWorks fez uma 
jogada errada no mundo das 
animações de Hollywood. 
Após o lançamento de clássi-
cos modernos como Shrek e 
Kung Fu Panda, era de se es-
perar que fosse gerada muita 
expectativa sobre seus filmes 
posteriores, de forma que com 
O Poderoso Chefinho essas 
expectativas não são atendi-
das. Isso não quer dizer que 
o filme acarretará prejuízo ao 
estúdio, até porque o filão de 
filmes infantis é muito rentá-
vel no cinema, mas com certe-
za fará com que os poderosos 

da DreamWorks sejam mais 
cuidadosos na escolha de seus 
próximos projetos.

Mudando de assunto, va-
mos abordar o mais novo 
investimento da Paramount 
Pictures, A Vigilante do Ama-
nhã: Ghost in the Shell, um 
filme extremamente visual, 
que traz como base um uni-
verso distópico e repleto de 
referências cyberpunks, tão 
comuns nos filmes da década 
de 1980, como por exemplo, 
Blade Runner. Os anos de 
1980 também são o período 
em que o mangá (história em 
quadrinhos japonesa) de Ma-
samune Shirow começou a ser 
produzido, ganhando uma fa-
mosa versão animada no ano 
de 1995. Ao deixar as páginas 
monocromáticas do mangá 
e ganhar cores, movimento 
e uma trilha sonora incrível, 

numa animação em estilo ani-
me (animação japonesa), inti-
tulada Gosth in The Shell, essa 
história conquistou o mundo 
e angariou uma imensa quan-
tidade de fãs.

Vinte e dois anos depois, 
a história chega ao ocidente e 
passa a ser um dos filmes de 
sci-fi mais esperados do ano, 
trazendo como protagonista a 
bela e talentosa Scarlett Johan-
son. O filme já chega com 68% 
de aprovação no site Rotten 
Tomatoes antes mesmo de 
sua estreia e a expectativa é 
que esse número se torne ain-
da maior durante esse fim de 
semana, momento em que o 
público mais fiel terá acesso 
ao filme. 

Na questão visual o filme 
é um espetáculo e não faz feio 
frente ao seu antecessor de 
1995. O universo de A Vigi-
lante do Amanhã é construído 
por meio de cenários e efeitos 
gráficos impecáveis, de forma 
que o 3D se torna um aparato 
realmente imersivo, bem dife-
rente da utilização do recurso 
em filmes recentes. Sobre sua 
estética, que é completamente 
fiel aos princípios do cyber-
punk, o filme acaba se mos-
trando como um retrato ins-
tigante e assombroso de um 
futuro sombrio.

O filme conta com a dire-
ção do britânico Rupert San-
ders, e com o roteiro de Jamie 

Moss, que não mediu esforços 
para que seu filme ficasse a 
altura da grandiosidade tanto 
do mangá, quanto do anime, 
o que é muito bom, pois indi-
ca que esse não será um filme 
isolado, mas sim a abertura de 
uma nova franquia de Sci-Fi.

Vamos à trama! Num 
mundo pós 2029, cérebros se 
fundem facilmente a compu-
tadores e a tecnologia está em 
todos os lugares. Motoko Ku-
sanagi, conhecida como Ma-
jor, é uma humana que foi ci-
berneticamente modificada e 
melhorada, recebendo a tarefa 
de deter os criminosos mais 
perigosos de sua sociedade. 
Líder do esquadrão de elite 
do Setor 9, ela se dedica qua-
se que exclusivamente a per-
seguir perigosos criminosos 
e terroristas.  Na história ela 
deverá aniquilar um hacker, 
cujo objetivo é deter os avan-
ços da tecnologia cibernética 
no mundo.

Por que ver esse filme? Por-
que o filme é completamente 
impactante, seu visual é incrí-
vel a complexidade da história 
promete surpreender a todos 
que não estão familiarizados 
com os mangás. Além disso, 
com A Vigilante do Amanhã 
é possível entrar de cabeça 
numa viagem contagiante em 
direção a um futuro do qual 
não queremos fazer parte. Boa 
Sessão!

PLANTÃODASEMANA

01/04 ATÉ 07/04

Pauta da 6ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

- REQUERIMENTOS:
1 ) R e q u e r i m e n t o 

n°18/2017, de autoria dos Ve-
readores Carlos Roberto da 
Silva e Mauro Sabino da Silva, 
requerem, após ouvido ple-
nário, seja oficiado o senhor 
Prefeito Municipal, solicitan-
do informações para fins de 
esclarecimento público, qual 
será a data de abertura do 
posto de saúde Manoel Gao-
na, localizado no Jardim Novo 
Horizonte, visto que este já foi 
inaugurado em dezembro de 
2016 e atenderá uma área de 
grande abrangência.

2 ) R e q u e r i m e n t o 
nº19/2017, de autoria do Ve-
reador Carlos Roberto da 
Silva, requer, após ouvido 
plenário, seja oficiado o se-
nhor Prefeito Municipal, soli-
citando informações de quais 
são os projetos que a admi-
nistração está desenvolvendo 
no espaço do “Parque de Ex-
posição” situado à Rua Bom 
Retiro.

3 ) R e q u e r i m e n t o 
n°20/2017, de autoria da Ve-
readora Maria Isabel Cardo-
so Leal Escobar, requer, após 
ouvido plenário, seja oficiado 
o senhor Prefeito Municipal, 
solicitando informações de 
quais ações estão sendo feitas 
para o combate da prolifera-
ção e infestação do caramujo 
africano em nosso município.

4 ) R e q u e r i m e n t o 
n°21/2017, de autoria da Ve-
readora Maria Isabel Cardo-
so Leal Escobar, requer, após 
ouvido plenário, seja oficiado 
o senhor Prefeito Municipal, 
solicitando informações de 
quais e quantos são os ter-
renos da Prefeitura, quais as 
ações o poder público está de-
senvolvendo para reversão de 
terrenos edificados sem fun-
cionamento e solicita ainda 
se os terrenos sem edificações 
serão revertidos ao município.

5 ) R e q u e r i m e n t o 
nº22/2017, de autoria da Ve-
readora Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, requer, após ou-
vido o plenário, seja oficiado 
o senhor Prefeito Municipal, 
solicitando informações de 
quais são os critérios para ava-
liação de desempenhos dos 
servidores do executivo, ten-
do em vista que foi verificado 
pelos servidores injustiça na 
avaliação. Foi verificado pelos 
servidores ainda, perseguição 
e disparidade nas notas, relati-
va à motivos pessoais e políti-
cos. Os servidores solicitaram 
justificativas para esclarecer 
que seja apontado quais os 
erros que levaram à baixa na 
nota.

- PROJETO DE LEI EM 
2ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei 

n°07/2017, de autoria da Ve-
readora Maria Eunice Zacha-
rias Zacarias, que estabelece 
regras para a utilização de co-
res e símbolo pela administra-
ção pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes deste 
município de Nova Esperan-
ça.

- PROJETOS DE LEI EM 
1ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei 
n°10/2017, de autoria do Exe-
cutivo Municipal, que ratifica 
as alterações do Estatuto do 
Consórcio Público Intermu-
nicipal de Infraestrutura e De-
senvolvimento Urbano da Re-
gião de Astorga- CINDAST- e 
dá outras providências

- INDICAÇÕES:
1) Indicação n°51/2017 de 

autoria do Vereador Carlos 
Roberto da Silva, requer, após 
a tramitação regimental, que 
seja encaminhada ao Senhor 
Prefeito Municipal, a seguinte 
indicação: solicitando a pintu-
ra e manutenção dos estacio-
namentos na área central do 
município e sua adjacências.

2) Indicação n°52/2017 de 
autoria do Vereador Mauro 
Sabino da Silva, requer, após 
a tramitação regimental, que 
seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a seguin-
te Indicação: solicitando a 

construção de duas travessias 
elevadas na Rua Floresta, uma 
esquina com a Projetada B  e 
outra na esquina com a Pro-
jetada E, no Jardim Imperial 
neste município.

3) Indicação n°53/2017 
de autoria do Vereador Bra-
yan Oliveira Pasquini, requer, 
após a tramitação regimen-
tal, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a 
seguinte Indicação: solicitan-
do que o Desfile de Sete de 
Setembro volte a ser realizado 
em nosso município.

4) Indicação n°54/2017 de 
autoria do Vereador Carlos 
Roberto da Silva, requer, após 
a tramitação regimental, que 
seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a seguinte 
Indicação: solicitando a ins-
talação de um espelho conve-
xo a frente do portão lateral 
da garagem da prefeitura, na 
Avenida Rocha Pombo cru-
zamento com a Rua Marins 
Alves de Camargo.

5) Indicação n°55/2017 
de autoria do Vereador Mau-
rício Alexandre Marin Gao-
na, requer, após a tramitação 
regimental, que seja enca-
minhado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a seguinte Indica-
ção: solicitando a manuten-
ção do redutor de velocidade 
(quebra-molas) na entrada de 
Distrito de Barão de Lucena.
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Moss, que não mediu esforços 
para que seu filme ficasse a 
altura da grandiosidade tanto 
do mangá, quanto do anime, 
o que é muito bom, pois indi-
ca que esse não será um filme 
isolado, mas sim a abertura de 
uma nova franquia de Sci-Fi.

Vamos à trama! Num 
mundo pós 2029, cérebros se 
fundem facilmente a compu-
tadores e a tecnologia está em 
todos os lugares. Motoko Ku-
sanagi, conhecida como Ma-
jor, é uma humana que foi ci-
berneticamente modificada e 
melhorada, recebendo a tarefa 
de deter os criminosos mais 
perigosos de sua sociedade. 
Líder do esquadrão de elite 
do Setor 9, ela se dedica qua-
se que exclusivamente a per-
seguir perigosos criminosos 
e terroristas.  Na história ela 
deverá aniquilar um hacker, 
cujo objetivo é deter os avan-
ços da tecnologia cibernética 
no mundo.

Por que ver esse filme? Por-
que o filme é completamente 
impactante, seu visual é incrí-
vel a complexidade da história 
promete surpreender a todos 
que não estão familiarizados 
com os mangás. Além disso, 
com A Vigilante do Amanhã 
é possível entrar de cabeça 
numa viagem contagiante em 
direção a um futuro do qual 
não queremos fazer parte. Boa 
Sessão!

Educação
Professores da Escola Jorge Faneco vão 
utilizar Noroeste Revista como recurso 

didático para contar a história da cidade
Coordenação do Projeto vai estudar com os alunos do 3º ano a 
história de Nova Esperança e de seus pioneiros. São 24 alunos 

de período integral que serão alcançados nesta primeira etapa.Os alunos do 3º ano da 
Escola Municipal Jor-
ge Faneco, localizada 

na Vila Regina vão estudar a 
história de Nova Esperança 
e estabelecer um compara-
tivo de como está a situação 
do município na atualidade, 
contextualizado os primórdios 
com a realidade do momento. 
Segundo a Coordenadora da 
escola e uma das  idealizado-
ras do Projeto, Gisele Silguei-
ro, “Almejamos que as crian-
ças conheçam sobre nossa 
história, nossos pioneiros que 
desbravaram as matas e che-
garam para aqui se estabele-
cerem, o que mudou da época 
da chamada “Capelinha” pra 
cá, toda a questão política que 
envolveu desde o início, as 
paisagens rurais e urbana, os 
governantes da época e os de 
agora”, explicou,

Os professores Márcia Bus-
seli e Everton Francisco San-
tim conduzirão o projeto e a 
abordagem dos temas junto 
aos alunos, em sala de aula.

O conteúdo já é parte in-
tegrante do planejamento pe-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

dagógico para o ano vigente. 
“Encontramos na Noroeste 
Revista uma fonte riquíssima 
de conteúdo. Fotos antigas da 
cidade, relato de pioneiros, 
textos muito bem elaborados 
que permitem agregar valor 
às nossas aulas e, portanto, 
aos alunos do 3º ano. Como 
o Jornal Noroeste publica esta 
revista anualmente, vimos en-
tão a possibilidade de utilizar 
este meio impresso dotado de 
grande credibilidade e aceita-
ção na comunidade. Todos os 
terceiros anos estudam anual-
mente a história da cidade e 
os recursos publicados são de 
fundamental utilidade”, frisou 
a coordenadora da escola.

O estudo é sistematicamen-
te aplicado no sentido de agre-
gar conhecimento e visa tam-
bém  utilizar levantamentos 
anteriores para se comparar 
o que evoluiu de fato no mu-
nicípio, em suas mais diversas 
esferas.

Professor 
ministra aula 
utilizando a 
Noroeste Revista 
como recurso 
didático

“Almejamos que as crianças conheçam sobre 
a história da cidade e de nossos valorosos 
pioneiros”, ressaltou a Coordenadora da escola e 
uma das idealizadoras do Projeto, Gisele Silgueiro 

Sandra Mara Caeiro (diretora), Márcia Busseli e Everton 
Francisco Santin (professores) e Gisely Silgueiro 

(coordenadora) com exemplares da Noroeste Revista, 
recurso impresso que utilizarão em sala de aula

Aluno acompanha a aula com exemplar da revista em mãos

Fotos: Alex Fernandes França

Um pouco de história

Servidores municipais podem se capacitar 
com apoio do Governo do Estado

A instalação oficial do município de Nova 
Esperança ocorreu no dia 14 de dezembro de 
1952, com a posse do primeiro prefeito eleito, o 
médico José Teixeira da Silveira e dos primeiros 
vereadores, dr. Kepler Gonçalves Palhano, José 
Felipe Elias, Hélio de Moraes Barbosa, Adelí-
cio Fagundes Dias, João Vieira, Afonso Sgs-
sard, Alídio Roboledo, Daniel Lopes Marques 
e Eduardo Sequi. 

A instalação da Comarca de Nova Esperan-
ça (atual Foro Regional) ocorreu dois anos de-
pois da data de fundação da cidade, em 11 de 
março de 1954. A Comarca de Nova Esperança 
pertencia anteriormente à Comarca de Man-
daguari. Sua instalação coincidiu com a posse 
do primeiro Juiz de Direito, Dr. Carlos Bezerra 
Valente. Bezerra foi empossado pelo desembar-
gador José Munhoz de Mello, então presidente 
do Tribunal de Justiça do Paraná. O primeiro 
promotor de Justiça da Comarca foi Amauri 
Fiorillo, o primeiro Oficial de Justiça foi Irineu 
Maciel e o primeiro Cartorário, Pedro Arthur 
Sampaio, que posteriormente seria também 
prefeito de Nova Esperança, entre 1964 a 1969. 

O Capacita Paraná EaD, que tem 
como objetivo o aperfeiçoamento dos ser-
vidores dos municípios do Paraná para a 
melhoria dos serviços prestados à popula-
ção, começa suas atividades no dia 2 de 
maio. 

Do programa consta a oferta de cur-
sos em diversas áreas de administração, 
planejamento, auditoria, contabilidade, 
licitações e contrato, gestão de pessoas e 
na área jurídica. Cada curso tem duração 
de 20 horas, deve ser acessado totalmente 
pela internet, em qualquer horário, e deve 
ser concluído em até 40 dias. 

Para um melhor aproveitamento e 
para que os servidores consigam fazer 
mais cursos, caso desejem, o Capacita 
Paraná EaD será dividido em diversas 
fases, que se estenderão por, pelo menos, 

um ano. 

CURSOS - Nesta fase, são ofertados 
15 cursos: Auditoria Pública; Burocracia 
e Gestão da Política Pública no Brasil; 
Contabilidade Pública; Elaboração de 
Atos Normativos; Elaboração de Relatório 
e Parecer; Ética na Administração Públi-
ca; Gestão de contratos Públicos; Gestão 
Estratégica de Pessoas no Setor Público; 
Interpretação e Produção de Texto; Licita-
ção, Contratos e Convênios; Planejamen-
to, Orçamento Público e Lei de Responsa-
bilidade Fiscal; Português com Ênfase no 
Acordo Ortográfico; Qualidade no Aten-
dimento ao Público e Redação Oficial. 

As inscrições podem ser feitas até 13 
de abril, por meio do site prefeituras.tec-
pareducacao.com.br, na aba “Cursos”, ou 

por meio dos telefones (41) 3576-1923 e 
(41) 2104-3356.

O custo unitário dos cursos, por inscri-
ção, é de R$ 159, porém os valores podem 
baixar de acordo com a quantidade de 
interessados por município. De uma a 50 
inscrições, o valor é de R$ 159; de 51 a até 
150 inscrições, R$ 149; de 151 a até 250, 
R$ 139; de 251 a até 500, R$ 129; e acima 
de 501 inscrições, o valor é sob consulta.

SERVIÇO: Inscrições para os cursos 
do Capacita Paraná EaD.

DATA: Até 13 de abril.
INSCRIÇÕES: Pelo site prefeituras.

tecpareducacao.com.br ou por meio dos 
telefones (41) 3576-1923 e (41) 2104-
3356. 

Agência Estadual de Notícias
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