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“Deus nos fez simples e direitos, mas 
nós complicamos tudo”. Eclesiastes 
7:29 Bíblia na Linguagem de Hoje

O brasileiro viveu o ano de 2016 cercado 
por sentimentos dos mais diversos possíveis e 
imagináveis. Medo, preocupação, uma série de 
incidentes e acidentes, protestos, fatos, boatos, 
confrontos, conflitos, sofrimentos, decepções e 
tristezas.

O tão aguardado mês de dezembro chegou, 
para muitos, veio com o Papai Noel mais magro, 
trazendo poucos presentes e muitas dúvidas. A 
tão propagada crise econômica que durante esse 
ano ganhou ares de crise moral, social e política 
foi o tema dos noticiários.

Para história, fica o ano de 2016 farto de pro-
blemas complexos para os quais se vendeu solu-
ções fáceis e rápidas. Por causa da manifestação 
de insatisfação da população com a corrupção 
e com a crise política e econômica, a saída foi 
o impeachment e a instalação de um governan-
te salvador da pátria. E a mídia teve um papel 
decisivo nesse processo porque coletou todas as 
evidências favoráveis à ideia e, o pior, passou até 
interpretar indícios ambíguos de modo a favore-
cer e respaldar a ideia como solução para a crise.

Por outro lado, não mostrou as contrarrazões 
desse processo, mas que ao longo do ano foram 
se impondo naturalmente. Portanto, ignorou-se 
a premissa básica que diz: para uma ideia ter o 
mínimo de consistência, é necessário equilibrar 
os prós e os contras, contudo, o que se fez foi se-
guir apenas o padrão de comportamento obser-
vado pelo filósofo Francis Bacon, em 1620. Para 
Bacon, “a compreensão humana, após ter adota-
do uma opinião, coleciona quaisquer instâncias 
que a confirmem, e ainda que as instâncias con-
trárias possam ser muito mais numerosas e in-
fluentes, ela não as percebe, ou então as rejeita, 
de modo que sua opinião permaneça inabalada”.

Não se nega as dificuldades, as maldades e 
a corrupção do mundo, no entanto, o novo ano 
deve ser encarado sempre com sinal de esperan-
ça, de confiança, uma certeza de que embora as 
dificuldades existam é preciso acreditar que eu e 
você estamos tentando fazer o melhor.

Chegou a hora de realizarmos o nosso ba-
lanço pessoal, analisar todas as nossas ações, se 
estamos mesmo caminhando para o encontro 
dos nossos objetivos se nossos caminhos foram 
os melhores, quais foram nossos acertos e erros 
neste ano de 2016, o que podemos repetir, aonde 
devemos ter mais cautela, quem são aqueles que 
devemos perdoar, quem são aqueles que deve-
mos pedir desculpas. Os dias finais de dezem-
bro nos favorecem e levam a essa reflexão. Essa 
época sempre é assim, não há quem passe imune 
a esse clima de reflexão que o final do ano nos 
traz.

Que em 2017 deixemos de culpar a crise eco-
nômica ou mesmo acreditar em tudo o que se lê, 
ouve ou mesmo vê pela internet, redes sociais 
e demais mídias. Vamos analisar e pesquisar se 
é verdade, para só depois propagar as informa-
ções.

Desejo a todos os leitores e amigos que DEUS 
esteja a frente dos seus e dos meus planos e pro-
pósitos de crescimento em 2017, sem nenhuma 
complicação ou interferência de nossa parte!

***

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Alguns juízes são 
absolutamente 

incorruptíveis. Ninguém 
consegue induzí-los a fazer 

justiça" (Bertold Brecht)

Deixe 2016 para trás Jéssica dos Santos Pini - nova Se-
cretária da Saúde 
O prefeito eleito de Nova Esperança, Moacir 
Olivatti (PPS), que tomará posse no próximo do-
mingo 1º de janeiro de 2017, segue anunciando 
os nomes que vão compor seu corpo de secreta-
riado.  Considerada uma das principais pastas da 
administração pública, a Secretaria da Saúde será 
comandada pela Enfermeira Jéssica dos Santos 
Pini. Pessoa dotada de preparo e extrema capa-
cidade, Jéssica tem plenas condições de se tornar 
uma excelente Secretária. Com mestrado em 
Enfermagem e várias especializações na carreira, 
assumirá a Secretaria que será deixada por Tuna 
Basso.  Este, por sua vez, assumirá a Secretaria de 
Viação e Obras, como já previamente anunciado. 

E por falar em Secretaria...
Olivatti já manifestou seu desejo em criar uma Secretaria de Es-
portes, desmembrando-a da Educação, diferente do que atual-
mente acontece (ambas são fundidas). Isso permitirá ao novo 
gestor destinar uma fatia maior do orçamento para esta pasta. 
Com a economia gerada pela fusão da Agricultura com a pasta do 
Meio Ambiente, que também irá ocorrer, é possível aumentar os 
investimentos no Esporte, o qual considero, ao lado da Educação, 
uma importante ferramenta de inserção social. Desejo aos novos 
Secretários, sucesso no desempenho de suas respectivas funções. 
Ao prefeito Moacir Olivatti, êxito em suas ações. 

Presidência da Câmara
A escolha da nova mesa diretora da Câmara Municipal segue em 
tom de mistério, composições e, porque não dizer ameaças a ve-
readores que não acompanhar o desejo dos caciques dos seus res-
pectivos partidos. Bel Cardoso, Dirceu Trevisan, Carlos Roberto 
da Silva, Maurício Gaona, Brayan Pasquini e Laércio Salvaterra 
fizeram o registro de suas candidaturas para a presidência daquela 
Casa de Leis. Dentre estes nomes está o de quem vai comandar o 
legislativo municipal para o próximo biênio (2017-2018).  Até o 
domingo, data da escolha para a composição da mesa diretora da 
Câmara, muita coisa pode acontecer.

Vacinação contra HPV para me-
ninos começa em 2017
Meninos de 12 e 13 anos também poderão se vacinar contra o 
HPV (papilomavírus humano). A vacina, que já faz parte do ca-
lendário vacinal de meninas desde 2014, passa a fazer parte da 
rotina dos adolescentes a partir de janeiro de 2017. A vacinação 
para o sexo feminino vai de 9 a 14 anos.
Nas mulheres, a vacina protege principalmente do câncer de colo 
do útero. Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam 
este tipo de câncer como o terceiro mais incidente na população 
feminina no Brasil. Para o ano de 2016 são estimados 16.340 novos 
casos, sendo 860 no Paraná. Também a partir do próximo ano, a 
campanha passa a abranger meninas de 14 anos que ainda não 
tomaram a vacina e homens que vivem com HIV entre 9 e 26 anos. 
Até 2020, a faixa etária será ampliada para atingir meninos de 9, 
10 e 11 anos. As informações são da Secretaria Estadual da Saúde. 

Preço diferente – Comércio
A partir desta semana os  comerciantes já  podem cobrar preços 
diferentes para compras feitas em dinheiro, cartão de débito ou 
cartão de crédito. A Medida Provisória 764, que autoriza a prática, 
foi publicada na edição da terça-feira (27) do Diário Oficial da 
União.
Apesar de proibido pela regulamentação anterior, o desconto nos 
pagamentos à vista, em dinheiro vivo, já vinha sendo praticado no 
comércio varejista, e segundo declarações do ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles, a medida provisória publicada hoje vem 
somente “regular” tal prática. 
“Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços ofe-
recidos ao público, em função do prazo ou do instrumento de 
pagamento utilizado”, diz a MP. A medida assinada pelo presi-
dente Michel Temer também anula qualquer cláusula contratual 
que proíba ou restrinja a diferenciação de preços. Para entidades 
representativas do comércio, o risco dos custos do cartão virem 
embutidos nos preços anunciados já existe, mesmo sem a medida, 
e a legalização de preços é positiva não só para lojistas, mas tam-
bém para o consumidor, por conferir maior liberdade nas relações 
comerciais.

CNH – novo modelo 
A partir de 1º janeiro, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
será emitida com um novo layout e mais dispositivos de seguran-
ça. A determinação é do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) 
e o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) já se prepara 
para mudança, que será gradual e não trará custos extras para os 
condutores.  Entre os itens de controle estão elementos em rele-
vo e em microimpressão, imagens secretas, mapas do Brasil e do 
Estado em que o motorista está habilitado. O novo documento 
terá ainda código de barras que, segundo o Contran, permitirá aos 
agentes de trânsito, em breve, a consulta à situação do documento 
de forma mais rápida por meio de um aplicativo no celular. 
Além de do novo layout, a Carteira de Habilitação contará com 
papel com marca d'água, dois números de identificação nacional e 
o número de identificação estadual. 
Atualmente, o Paraná possui 5,4 milhões de condutores. De janei-
ro a outubro de 2016, foram emitidas 124 mil carteiras de primeira 
habilitação no Estado. Houve uma queda de 14% na comparação 
ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 
145.798 habilitações deste tipo.

Que venha 2017...
Mais um ano se finda... Desejo a todos os leitores desta coluna um 
novo ano repleto de paz, saúde e realizações.

“Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de 
vencer é tentar mais uma vez”. Thomas Edison (1847-1931)

***

Incentivadas por 
cooperativa de 

crédito, oficinas 
foram conduzidas por 
consultores do Sebrae

Programa de 
capacitação reúne 

mais de 1.900 
empreendedores 
no Paraná e em 

São Paulo

Em seu terceiro ano, o 'Programa de Oficinas de Ca-
pacitação Sebrae' encerrou a temporada 2016 com 
um aumento de participação em relação as edições 

anteriores. A parceria entre a cooperativa Sicredi União 
PR/SP e SEBRAE tem como objetivo incentivar e qualifi-
car pessoas físicas e jurídicas.

Os assuntos ministrados aos participantes percorre-
ram diversas áreas, de Comunicação a Inadimplência. Os 
temas foram definidos pelos próprios gerentes das agên-
cias, que em contato direto com os associados passam a 
reconhecer suas reais necessidades.

 
BALANÇO - Ao todo, foram 62 oficinas de capaci-

tação ministradas no Paraná e em São Paulo, cada curso 
teve duração de três horas e meia, somando 230 horas de 
treinamento. O resultado superou a expectativa da coo-
perativa em 25%. "Nos últimos anos, os empreendedores 
passaram a abrir seus próprios negócios de acordo com as 
oportunidades que perceberam no mercado. Isso mostra 
que estão mais atentos, buscando resolver a vida finan-
ceira de modo mais efetivo", analisa Rogerio Machado, 
diretor executivo da Sicredi União PR/SP.

O diretor ainda aproveita para lembrar que as oficinas 
são um reflexo do comportamento dos empreendedores. 
"Na medida em que crescem e adquirem experiência, eles 
almejam permanecer e, para isso, buscam conhecimen-
tos específicos na área. Além disso, pelo contato próxi-
mo com os gerentes da cooperativa, eles percebem que 
podem escolher quais são as informações que realmente 
precisam para gerir suas empresas".

 
INICIATIVA – 'Venda mais e melhor' foi o tema apre-

sentado em Piracicaba (SP), e muito bem aproveitado por 
Fernanda Silva, que tem uma empresa de consultoria. "Às 
vezes, temos que sair de nosso mundo e pensar diferen-
te para tentar atrair novos clientes", disse a empresária 
que também dá cursos e treinamentos. "Essa iniciativa 
é muito valiosa, mesmo porque as dicas foram bastante 
pertinentes e muito acessíveis de se colocar em prática", 
completou.

EDUCAÇÃO - O aperfeiçoamento dos associados 
é uma das responsabilidades da cooperativa, sendo um 
dos princípios da instituição, é o que afirma a assisten-
te de Programas Sociais da cooperativa, Gisely Fernanda 
Rodrigues de Almeida. "É importante que a cooperativa 
invista na educação dos associados, para que cresçam e 
alcancem melhores resultados", ressalta.

De acordo Rogerio Machado, os cursos ajudam na 
promoção do desenvolvimento econômico das regiões 
onde atuam. "Com associados mais preparados para gerir 
o negócio, os riscos diminuem e todos saem ganhando", 
finaliza.
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Atletismo

E você está preparado 
para ganhar R$ 200 milhões?

Amanhã, 31 de dezem-
bro, último dia do ano, você 
deverá estar preparado para 
se tornar  o mais novo milio-
nário do Brasil apostando na 
Mega Sena da virada, cujo o 
prêmio é de R$ 200 milhões. 
O sorteio acontecerá neste sá-
bado, ás 20h e não acumula, 
e, se ninguém acertar os seis 
números, o prêmio será divi-
dido entre os acertadores da 
quina e sucessivamente com 
os da quadra. Se você for um 
ganhador, dirija-se a Caixa 
Econômica, com todas as pre-
cauções e se informe com o 
gerente.  Não fique aí dando 
bandeira e boa sorte! Se pre-
pare para ser mais um milio-
nário!

É melhor a prevenção ou 
ficar tomando remédios?

Nós sempre estamos falan-
do aos nossos pacientes que a 
medicina deve ser preventiva 
e não curativa. Mesmo assim, 
muitos brasileiros tem o há-
bito de tomar medicamento 
por qualquer coisa por mais 
simples que seja. Estudos re-
centes divulgados por revistas 
e jornais científicos compro-
vam que uma dieta balancea-
da é mais eficaz que cápsulas 
de vitamina. Tal estudo foi 
feito pelo Instituto Nacional 
de Saúde dos Estados Unidos 
da América, que afirmou que 

não há estudos científicos que 
suplementos são capazes de 
prevenirem doenças como o 
câncer ou doenças cardioló-
gicas, como muitas pessoas 
afirmam. É lógico que muitos 
pacientes necessitam de su-
plementos vitamínicos como 
nutriente, caso apresente 
essa deficiência! É o caso por 
exemplo da deficiência de vi-
tamina D, tão estudada hoje 
em dia, em pacientes idosos 
que necessitam de tal vitami-
na para evitar doenças ósseas.

Coisas do Cotidiano
1) E finalmente chegamos 

ao término de mais um ano. 
Obrigado aos leitores des-
ta Coluna e em 2017 conti-
nuaremos a comentar e dar a 
nossa opinião. Da imprensa, 
do povo, sobre tudo aquilo 
que possa interessar ao leitor. 
Cada um deve ter a sua opi-
nião. Mesmo que não concor-
de com a nossa, é importante 
ler e discutir com os amigos, 
familiares, pois a finalidade 
desta coluna é informar. Você 
acha justo por exemplo, o Juiz 
Sérgio Moro penalizar o Lula 
diariamente e não penalizar 
o Temer, com 45 delações na 
Lava Jato, Romero Jucá com 
105 delações, José Serra com 
15, Aécio Neves com outras 
15, Geraldo Alckmin com 7 e 
outros tantos?

2) Várias lojas em Shop-

ping Centers estão fechando, 
não aguentando se quer o pa-
gamento de aluguéis;

3) Com medo de ser vaia-
do, até pelas crianças, Temer 
não vai mais buscar o seu filho 
Michelzinho na escola;

4) CUT/VOX em recente 
pesquisa afirmam que 80% da 
população brasileira reprovam 
o Governo Temer. Questões 
salarias, congelamentos de 
gastos e fim das aposentado-
rias, seriam as causas do fra-
casso do presidente golpista;

5) 19 brasileiros morrem 
em naufrágio ao tentarem en-
trar ilegalmente nos Estados 
Unidos pelo México;

6) 92 russos de um coral do 
Exército morrem em conse-
quência da queda de um avião 
no Mar Negro. A princípio, 
pensou-se em ato de terro-
rismo. que mais tarde não foi 
confirmado;

7) E a gasolina volta a subir 
pela terceira vez consecutiva. 
Já há postos vendendo o pro-
duto a R$ 4,20. A explicação 
são os rombos do PT na Petro-
brás. Mas esqueceram de falar 
que o PP, PMDB, PSDB, DEM, 
PDT, PSB e outros partidos 
também foram grandes la-
drões daquela empresa. Como 
se sabe, os maiores ladrões da 
Petrobras foram os políticos 
do PP, conforme Lava Jato já 
afirmou;

8) Somente parte dos fun-
cionários do Estado do Rio de 
Janeiro receberam o 13º sa-
lário. Os que não receberam 
foram auxiliados pelos demais 

com cestas básicas e inclusive 
ajuda financeira. Enquanto 
isso, a mediocridade da jus-
tiça daquele estado vai gastar 
13 milhões de reais na contra-
tação de garçons, copeiros e 
equipe para suas festas. O que 
você acha disso? 

9) Com a morte de George 
Michael aos 53 anos, a comu-
nidade LGBT perde um dos 
seus grandes ícones. Como 
se sabe, o cantor, ator e com-
positor britânico se declarou 
homossexual quando a polícia 
inglesa o prendeu por atos li-
bidinosos em banheiro públi-
co na cidade de Londres;

10) O Papa Francisco pede 
paz para o mundo em momen-
to conturbado de guerras, ter-
rorismo e etc;

11) O acadêmico do ITA, 
Talles de Oliveira, membro 
da comunidade LGBT, duran-
te cerimônia em São José dos 
Campos, foi maquiado e vesti-
do de vermelho, fazendo duras 
críticas ao preconceito de que 
foi vítima durante seu curso 
em consequência das normas 
da aeronáutica. Por tal ato, 
Talles poderá ser punido pela 
entidade militar. 

12) Vereadores de São Pau-
lo aumentaram seus salários 

de maneira abusiva na calada 
da noite, gerando revolta da 
população paulistana. O as-
sunto ainda vai render muitas 
discussões. 

13) Vai depender do PSDB 
a queda ou não de Temer em 
consequência da cassação da 
chapa vencedora das últimas 
eleições presidenciais. Com 
certeza, nada vai acontecer, 
porque o partido também tem 
muitos outros interesses na 
permanência de Temer no po-
der. Por enquanto...

Uma janela para a corrup-
ção 

Projeto aprovado no Sena-
do para atualizar a Lei de Lici-
tações dificulta paralisação de 
obras suspeitas e pode favo-
recer as grandes empreiteiras. 
Em meio aos projetos da cha-
mada Agenda Brasil, com a in-
tenção de reativar a economia 
brasileira, o Senado aprovou 
mudanças na Lei de Licitações 
que atendem aos interesses da 
Odebrecht e outras grandes 
empresas. O texto segue ago-
ra para análise da Câmara dos 
Deputados, limita a atuação 
dos Tribunais de Contas, difi-
cultando a suspensão de obras 
suspeitas de irregularidades, 
permite a contratação inte-
grada e elimina a obrigação de 
Audiência Pública Prévia. Pelo 

visto, essa lei abre uma janela 
enorme para a corrupção, o 
que é normal em se tratando 
de Congresso Nacional Brasi-
leiro, onde 70% de seus mem-
bros estão envolvidos com a 
corrupção. Renan Calheiros, 
Presidente do Senado, fez 
uma saudação eloquente pela 
aprovação de tal lei. 

Paraná é campeão de 
plantas medicinais

O Paraná que acalma e 
cura o Brasil é o principal pro-
dutor de plantas medicinais, 
aromáticas e condimentares 
do País. Segundo pesquisa fei-
ta pelo Instituto Paranaense 
de Assistência Técnica e Ex-
pansão Rural (EMATER/PR), 
só este ano, o Estado produziu 
mais de 25 mil toneladas das 
referidas plantas. A busca por 
um estilo de vida mais saudá-
vel, por alternativas naturais 
no tratamento de doenças fez 
o mercado nacional de plantas 
medicinais, aromáticas e con-
dimentares explodir no país 
nos últimos 5 anos. De acordo 
com pesquisa divulgada pela 
e-life, empresa especializada 
em análise de mídia gerada 
pelo consumidor no Brasil, 
as buscas online por chás au-
mentaram 168% e a camomila 
ocupa a primeira colocação 
entre as opções mais procu-
radas.

ENTRELINHAS
***Desejo a nova administração municipal de Nova Esperança, que tomará posse no dia 1 de janeiro, quatro 
anos de uma gestão de sucesso e que a cidade volte a ter um ritmo de crescimento, principalmente na 
economia, geração de empregos, melhora na urbanização, etc.*** O titular desta coluna está muito feliz em 
ter feito um bom trabalho durante 2016 e já em fevereiro, se Deus quiser, virá um belo de um neto, parabéns 
ao casal Rafael e Jessica por me proporcionar tal felicidade.*** Aos amigos do Jornal Noroeste, um Feliz Ano 
Novo e que o próximo ano continue este bom trabalho que vocês têm feito, informando a população de Nova 
Esperança e região.*** "Para ganhar um Ano Novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-
lo, tem de fazê-lo de novo, eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que 
o Ano Novo cochila e espera desde sempre" (Carlos Drummond de Andrade - 1902-1987)

De férias, Campeões Brasileiros dos 800 metros 
rasos visitam a redação do Jornal Noroeste

Considerado o “casal 800” do atletismo nacional, o novaesperancense 
Cleiton Cezário e sua namorada July Ferreira vão em busca do índice para o 

Campeonato  Mundial de atletismo, que acontecerá em  Londres, na Inglaterra 

A redação do Jornal No-
roeste recebeu, na tarde 
de terça-feira (27),  a 

visita ilustre dos atletas campeões 
brasileiros dos 800 metros rasos, 
Cleiton Cezário (27) e July Ferrei-
ra (22), titulo que lhes deu a alcu-
nha de "Casal 800", pois são con-
siderados  imbatíveis nesta prova 
que os consagrou. 

July Ferreira, que é umas das 
maiores promessas do atletismo 
brasileiro nas provas de meio fun-
do e fundo, já que é detentora de 
muitos títulos e recordes, sendo 
tricampeã brasileira na categoria 
menores e bicampeã sul america-
na na prova de 2000 metros com 
obstáculos. Pela categoria juvenil 
repetiu seu feito e se tornou nova-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

mente tricampeã nos 3 mil metros 
com obstáculos e campeã sul ame-
ricana na prova dos 1500 metros. 

Ela estabeleceu o novo recorde 
brasileiro para prova de 1500 me-
tros e 3000 metros com obstáculo 
do brasileiro inter clubes.

Em 2016, foi campeã do Tro-
féu Brasil na prova do 800 metros 
rasos e se mantém como a núme-
ro 1 do ranking na prova do 1500 
metros rasos.

Para o novaesperancense  
Cleiton Cezario, 2016, foi  o ano  
do seu Bicampeonato Brasileiro 
do 800 metros rasos, novamente 
mostrando que  é uns dos melho-
res atletas do Brasil na modalida-
de.

Ele é considerado o melhor 
atleta de todos os tempos dos 800 
metros do Paraná e 6° melhor de 
todos os tempos do Brasil. Para o 
próximo ano, o casal de atletas irá  
em busca do índice para o Cam-

peonato Mundial de Atletismo, 
evento  que será realizado no Está-
dio Olímpico de Londres.

 Ambos almejam se manter 
como o "Casal 800" do Brasil.

“Para esse próximo ano nos-
sa expectativa é alcançar o índice 
para mundial de atletismo que 
será realizado em Londres, para 
tanto  vamos buscar o título bra-
sileiro da prova dos 800 metros 
rasos.

"Nossos objetivos começam a 
ser traçados em fevereiro, por oca-
sião de um  torneio que acontecerá  
São Paulo. Estamos a passeio po-
rém  os treinos continuam e a ci-
dade dispõe de muitas estradas de 
terra, terreno este  que para nós é 
ótimo.  Quando trabalhos mais es-
pecíficos são exigidos, vamos para 
a cidade de Paranavaí que sempre 
recebe os atletas de outros lugares  
como se fossem seus filhos” finali-
zou o atleta  Cleiton Cezário.

Os atletas Cleiton Cezário e July Ferreira, Campeões Brasileiros de Atletismo durante entrevista 
na sede do Jornal Noroeste

José Antônio Costa
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EM 2017, CONCENTRE-
SE NAS COISAS BOAS

O ano de 2016 foi marcado por muitos acontecimentos 
tristes, tanto no cenário mundial, quanto em nosso 
país. Mas em vez de nos concentrarmos nos aconteci-

mentos ruins, devemos ter esperança de um futuro melhor. 

Quando criamos esperança em dias melhores, sentimos 
um estímulo que contribuirá para nossas mudanças, ao pas-
so que, quando nossas perspectivas são negativas, achare-
mos sempre que por mais que façamos, não haverá resultado 
e assim perdemos o ânimo.

O livro “Pare de reclamar e concentra-se nas coisas boas” 
de Will Bowen, trata-se exatamente disso, e o autor ainda 
lança um desafio, de ficar 21 dias sem reclamar de absoluta-
mente nada, nem fofocar ou lamentar. O autor diz que de-
vemos usar um objeto como controle, como por exemplo, 
uma pulseira que deve ser colocada em um dos braços, e 
assim que nos pegarmos reclamando, devemos imediata-
mente trocar de braço, e iniciar a contagem. Parece fácil né? 
Então tente fazer, e você se surpreenderá com a dificuldade 
em controlar estes vícios. O uso da pulseira ajudará a criar 
um hábito novo, de forma consciente.

Segundo o autor do livro, talvez devemos nos afastar de 
algumas pessoas fofoqueiras e viciadas em reclamação, que 
nos impedem de seguir adiante com o nosso desafio.

Uma coisa que Will escreve é que, quando acontece algo 
ruim, a gente tem o péssimo hábito de dizer: “eu mereço!” ou 
“isso só acontece comigo” ou ainda, “tinha que ser assim!”; 
fazendo com que o recado seja enviado ao nosso cérebro, 
que tratará de providenciar mais coisas ruins, afinal de con-
tas, merecemos...

 Então, o antídoto é: aceite as coisas boas que te aconte-
cem! Aconteceu algo legal, mesmo que pequeno, diga: “Eu 
mereço!” ou “isso só acontece comigo!”. Ao poucos nós real-
mente vamos acreditar nisso e começaremos a desenvolver 
este novo padrão para nossa vida.

No momento em que nos concentramos nas coisas boas, 
nos tornamos gratos pelas coisas positivas que acontecem, 
mesmo as menores, que quase sempre passam despercebi-
das.

Vamos começar o ano de 2017 com este desafio?
 
Desejo a todos os leitores um ano repleto de realizações 

e muito sucesso! 
 

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

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

COOPERATIVISMO

Árvore Solidária Sicredi arrecada 
mais de 1,3 tonelada de alimentos

Alto Paraná renova frota da saúde

A agência da Cooperativa 
Sicredi de Nova Espe-
rança entregou na tarde 

de sexta-feira, 16 de dezembro, 
mais 1,3 tonelada de alimentos 
aos Vicentinos, mantenedores 
do Asilo São Vicente de Paulo 
de Nova Esperança.
Os alimentos foram arrecadados 
através do Projeto Árvore So-
lidária, idealizado pelo Sicredi, 
com o apoio dos parceiros Aci-
ne, Rotary e Acine Jovem.
O sucesso da campanha se deve 
ao carisma e competência do ge-
rente do Sicredi Nova Esperan-
ça, Márcio Roco, que motivou 
sua equipe e demais parceiros na 
arrecadação dos alimentos.
O projeto faz parte das ações so-
lidárias da Sicredi União PR/SP, 
e, é sinônimo do engajamento e 
da cooperação dos diretores, co-
laboradores, associados da coo-
perativa e parceiros.

Ao término da ges-
tão 2013/2016, 
a administração 

municipal de Alto Paraná 
agradece o apoio de todos 
os munícipes e apresenta 
as conquistas da nova frota 
para a saúde.

Com o objetivo de ofe-
recer mais segurança e 
conforto na viagem de pa-
cientes para o tratamento 
fora do domicílio, o muni-
cípio durante a gestão da 
secretária de Saúde, Cleu-
nice Bisconsin Erzinger 
investiu nos anos de 2015/ 
2016 na aquisição de seis 
automóveis, sendo cinco 
Chevrolet Classic e um 
Onix, além de duas Fiat 
Ducato, sendo uma ambu-
lância e uma Van, um novo 
ônibus Marcopolo modelo 
Volare V8L ON, adaptado 
para portadores de neces-
sidades especiais com ele-
vador de acesso, soma-se 
a essa frota, a compra de 
mais uma ambulância que 
foi licitada no dia 14 de de-
zembro e será entregue em 
janeiro de 2017.

A secretária municipal 

da Saúde, Cleunice apro-
veita a oportunidade para 
agradecer a dedicação de 
toda a sua equipe e funcio-
nários pelo trabalho que 
pode ser realizado sempre 
pensando no melhor para a 
população altoparanaense.

“A compra de novos veí-
culos faz parte do compro-
misso da administração de 
renovar a frota municipal, 
reduzindo assim, as despe-
sas com oficina e garantin-
do uma economia mensal 
significativa aos cofres pú-
blicos”, finalizou o prefeito 
dr. Cláudio Golemba.

“A compra de novos 
veículos faz parte 
do compromisso 
da administração 
de renovar a frota 

municipal, reduzindo 
assim, as despesas 

com oficina e garan-
tindo uma economia 
mensal significativa 

aos cofres públicos”, 
explicou o prefeito dr. 

Cláudio Golemba.

Nova frota da Saúde de 
Alto Paraná adquiridos em 
2015/2016: 01 Van,  01 Am-
bulância,  01 ônibus com 
rampa para cadeirante, 06 
veículos, além da compra 

de mais 01 Ambulância 
em dezembro que será 

entregue em janeiro/2017.

Ao término da sua gestão a secretária de Saúde de Alto Paraná, 
Cleunice Bisconsin Erzinger diz-se realizada pela oportunidade 
e agradece a dedicação de toda sua equipe e funcionários pelo 
trabalho realizado, fruto de muitas conquistas aos munícipes.
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Posse dos eleitos acontece 
neste domingo com a escolha 
da mesa diretora da Câmara 

Familiares, eleitores e autoridades poderão acompanhar 
o evento de posse que vai ocorrer no dia 01 de janeiro

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A posse dos eleitos para 
prefeito, vice-prefeito e 
vereadores vai aconte-

cer no próximo final de semana 
e promete movimentar bastante 
o cenário político na região.  O 
prefeito de Nova Esperança Ger-
son Zanusso (PSD)  vai transmi-
tir o cargo ao prefeito eleito para 
Moacir Olivatti (PPS)  e  seu vice 
Rafael Kreling (PTB). Os verea-
dores Carlos Roberto (SD), Bra-
yan Pasquini (PSDB), Maurício 
Gaona (DEM), Bel Cardoso 
(PSB) Laércio Salvaterra (PSD), 
Nice Zacarias (PDT), Eurides 
Fernandes (PDT), Índio (PEN) e 
Dirceu Trevisan (PSC) também 
serão empossados na manhã de 
domingo, 01 de janeiro às 10 ho-
ras no Salão Paroquial de Nova 
Esperança (próximo à Igreja 
Católica). O mestre de cerimô-
nias Juarez Rodrigues explicou 
que “a cerimônia de posse dos 
vereadores até o momento da 
eleição da mesa será conduzida 
pelo vereador eleito, Carlos Ro-
berto o mais votado nas eleições 
municipais com  1271 votos, ou 
seja, 8,38% dos votos válidos”.   
Cumprido os atos formais de 
diplomação junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral –TRE- e de-
mais obrigações legais, a Sessão 
Solene de Posse é realizada pela 
Câmara de Vereadores. Neste 
mesmo dia, também acontecerá 
à eleição da mesa diretora, para 
os dois anos seguintes, ou seja, 
2017-2018. A expectativa é que 
os respectivos locais de posse 
fiquem lotados com a presença 
de autoridades, eleitos e fami-
liares.  O Jornal Noroeste fará 
a cobertura das solenidades de 
posse em cada uma das cidades 
da região.

Alex Fernandes França

“A  posse dos vereado-
res de Nova Esperança  
até o momento da eleição 
da mesa será conduzi-
da pelo vereador eleito, 
Carlos Roberto o mais 
votado nas eleições 
municipais com  1271 
votos” explicou o mestre 
de cerimônias Juarez 
Rodrigues

Moacir Olivatti e o vice Rafael Kreling serão empossados no domingo próximo (01) às 10 horas 
no Salão Paroquial de Nova Esperança

ALTO PARANÁ: Miro Santana 
(PPS)

CRUZEIRO DO SUL: Ademir 
Mulon  (PSDB)

UNIFLOR: Alan Petenazzi 
(PSB)

PARANACITY 
– Sueli 

Wanderbrook 
(PP)

ATALAIA: Fábio Vilhena 
(PSD)

PRESIDENTE CASTELO 
BRANCO: Gisele Faccin (DEM)

FLORAÍ: Fausto Herradon 
(PSDB)

Carlos Roberto da Silva 
(SD)

Eurides Fernandes (PDT)

Brayan Pasquini (PSDB)

Índio (PEN)

Maurício Gaona (DEM)

Nice Zacarias (PDT)

Dirceu Trevisan (PSC)

Vereadores que tomarão posse em Nova Esperança:

Laércio Salvaterra (PSD)Bel Cardoso (PSB)

Cronograma 
na região:

Os eleitos da região (pre-
feito, vice e vereadores) se-
rão empossados também 
no domingo (01).  Segue 
o cronograma das posses:
 
ATALAIA: Prefeito ree-
leito Fábio Vilhena e vice 
Duda  - Local da posse: 
Câmara Municipal às 10 
horas.

ALTO PARANÁ: Prefeito 
Miro Santana e vice prefei-
to Cláudio Palito (1º man-
dato) – Local da posse: 
Câmara Municipal às 08 
horas.

CRUZEIRO DO SUL: 
Prefeito reeleito Ademir 
Mulon e vice César Sugi-
gan - Local da posse: Bi-
blioteca Municipal às 11 
horas.

PRESIDENTE CASTE-
LO BRANCO: Prefeita 
reeleita Gisele Faccin e 
vice Luiz Trolez - Local da 
posse: Câmara Municipal 
às 10 horas.

UNIFLOR: Prefeito Alan 
Petenazzi– vice-prefeito 
Paulo Mocchi - (1º man-
dato) - Local da posse: 
Câmara Municipal às 10 
horas.

FLORAÍ: Prefeito reeleito 
Fausto Herradon– vice-
-prefeito Edna Contin - 
Local da posse: Câmara 
Municipal às 10 horas.

PARANACITY: Prefei-
ta Sueli Wanderbrook  e 
vice Rodolfo Vismara (1º 
mandato) – Local da pos-
se: Casa da Cultura às 09 
horas.
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VERÃO PARANÁ

Governador inicia Operação Verão 
com reforço das ações no Litoral

Futebol Solidário arrecada alimentos para o “Sopão do Bem”

O governador Beto Ri-
cha deu início nesta 
terça-feira (27), em 

Matinhos, à Operação Verão 
Paraná 2016/2017. A partir de 
agora, até o Carnaval, o governo 
estadual intensificará as ações 
nos sete municípios litorâneos, 
principalmente nas áreas de se-
gurança, saúde, energia, sanea-
mento e turismo.

A Verão Paraná concentra 
ações de todo o governo no Li-
toral do Estado. 

“Mais uma vez o Governo 
lança ações coordenadas para 
garantir o bem-estar dos mo-
radores e de mais de 1 milhão 
de visitantes que vêm ao nos-
so Litoral. Temos uma grande 
estrutura de segurança, saúde 
pública e uma parceria estreita 
com os sete municípios”, expli-
cou o governador. “Também 
disponibilizamos recursos às 
prefeituras para melhorar suas 
estruturas, sobretudo na área da 
saúde”, disse.

Richa ressaltou que o in-
vestimento no Litoral acontece 
durante todo o ano, não apenas 
na temporada. “Já podemos ver 
os investimentos na infraestru-
tura da orla, como nos calça-
dões de Matinhos e Guaratuba, 
pavimentação asfáltica e, prin-
cipalmente, em saneamento”, 
afirmou.

Com as obras do Governo 
do Estado, os índices de sanea-
mento de alguns municípios do 
Litoral são comparáveis ao de 
países de Primeiro Mundo. A 
Sanepar está investindo R$ 250 
milhões para melhoria do sis-
tema de esgotamento sanitário 
de Matinhos e Pontal do Para-
ná. “Podemos perceber que já 
não existem mais indicativos de 
água imprópria para banho nas 
nossas praias”, ressaltou Richa.

27,5 MILHÕES – Durante 
os 62 dias de temporada, o Es-
tado investirá R$ 27,5 milhões, 
incluindo despesas gerais como 
pessoal, veículos, equipamen-
tos, locação de pousadas, diá-
rias, entre outros. Saúde e se-
gurança são as áreas de maior 
ênfase. Na semana passada o 
governo liberou R$ 4,3 milhões 
para que os sete municípios li-
torâneos reforcem as ações de 
Saúde.

Os recursos permitem que 
os municípios reforcem o qua-
dro de médicos e enfermeiros 
para atender às demandas da 
população, além da compra de 
material-hospitalar. Serão 5.445 
plantões extras nos principais 
hospitais e prontos-socorros do 
litoral.

O novaesperancense 
Edílson, jogador pro-
fissional do Grêmio, 

promoveu importante evento 
no dia 23/12, no campo da As-
sociação dos Servidores Mu-
nicipais de Nova Esperança 
– ASSERNE, onde foram arre-
cadados alimentos, doados aos 
organizadores do “Sopão do 
Bem”, que alimenta dezenas de 
pessoas, voluntariamente, no 
Salão da Vila Regina e também 
para a Comunidade São José, 
através de seu responsável, 
Sandro Brichi.

A famosa “pelada”, muito 
comum durante as férias dos 
jogadores de futebol, está se 
tornando tradição no municí-
pio, contando neste ano com 
a presença do lateral esquerdo 
do Santos, Zeca, e, do zagueiro 
da Inter de Milão e também da 
Seleção Brasileira, Miranda.

A organização do evento 
agradece a participação de todo 
público local, que prestigiou 
em grande número a partida, 
mas, principalmente, aos ali-
mentos doados, que ajudarão 
várias pessoas da comunidade.

A população contará com os 
serviços do Samu 192 para res-
gate e atendimento pré-hospita-
lar. Além das sete ambulâncias 
já existentes, outras duas foram 
destacadas. O serviço também 
conta com um helicóptero para 
salvamento no mar e outras si-
tuações de emergência.

O Centro de Recuperação de 
Afogados (CRA) vai operar em 
Matinhos, com equipe especiali-
zada em urgências aquáticas. O 
CRA já salvou dezenas de vidas 
desde a sua implantação. As po-
lícias Civil e Militar ampliaram 
o contingente na região para ga-
rantir a segurança e o governo 
locou mais 50 viaturas já desta-
cadas para a região.

O secretário de Estado da 
Segurança Pública e Adminis-
tração Penitenciária, Wagner 
Mesquita, explicou que a Ope-
ração Verão Paraná demandou 
uma organização das forças de 
segurança do Estado. “Os nos-
sos policiais e bombeiros estão 
plenamente preparados para 
esta operação. Como a popula-
ção aumenta de cerca de 200 mil 
para aproximadamente 1 milhão 
de pessoas, demanda uma ação 
coordenada”, disse. “Este ano 
estamos com um efetivo maior 
nas ruas e mais viaturas, sendo 
que metade delas são locadas, ou 
seja, não vão parar por circuns-
tância alguma e nem desfalcar 
outros municípios”, explicou.

O chefe da Casa Militar e 
coordenador estadual da Verão 
Paraná, coronel Adilson Castilho 
Casitas, afirmou que o principal 
objetivo da operação é garantir 
mais tranquilidade, segurança e 
bem-estar para quem aproveita a 
temporada no Paraná.

“Quando o veranista sai de 
sua residência e inicia a viagem 
já encontra reforços nas rodo-

vias. No momento em que chega 
no Litoral tem toda a infraes-
trutura necessária, uma água 
tratada com qualidade, limpeza 
da areia, reforço na segurança 
pública, os guarda-vidas dando 
orientações e zelando por sua se-
gurança”, destacou. “Na área da 
saúde, o governo deixa à disposi-
ção helicóptero e aeronave para, 
se houver a necessidade, fazer a 
remoção de pessoas a locais es-
pecializados”, completou.

INFRAESTRUTURA – Para 
o início do verão, o governo es-
tadual investiu na infraestrutura 
dos sete municípios do Litoral. 
Desde 2011, já foram destinados 
mais de R$ 57 milhões em obras 
e equipamentos, entre eles, 243 
mil metros quadrados de pavi-
mentação, 15 mil metros qua-
drados de recapeamento asfál-
tico e 77 mil metros quadrados 
de urbanização de calçadas, com 
rampas de acessibilidade.

No município de Matinhos, 
foi inaugurado em setembro 
deste ano o Ginásio de Esportes 
Vicente Gurski, o Cascatão, que 
estava com as obras paradas há 
16 anos. A orla de Caiobá tam-
bém foi revitalizada, entre a 
Avenida Augusto Blitskow. “O 
governador Beto Richa fez mais 
pelo Litoral paranaense, para 
Matinhos principalmente, do 
que todos os governos em 40 
anos. Isso em todos os setores”, 
afirmou o prefeito Eduardo Dal-
mora. “Estamos felizes em abrir 
mais uma operação Verão Para-
ná e ter a oportunidade de agra-
decer ao governador por nos ter 
apoiado e investido no Litoral”, 
declarou.

SEGURANÇA PÚBLICA 
- A Polícia Civil terá equipes 
prontas para atender os cidadãos 

da maneira mais eficiente nas 
delegacias dos municípios, além 
da prestação de serviços de iden-
tificação e investigação. Haverá 
reforço de policiais durante todo 
o Verão Paraná 2016/2017 para 
elucidar mais rapidamente casos 
criminais.

Já a Polícia Militar fará po-
liciamento nas ruas, pontos tu-
rísticos, praças e outros locais 
públicos, além da presença os-
tensiva na orla v. O policiamen-
to incluirá blitz educativas para 
alertar pedestres e condutores 
sobre a educação no trânsito. “É 
um momento de grande ativida-
de da Polícia Militar, focada no 
atendimento da nossa popula-
ção, que neste momento de fé-
rias escolares e festejos de final 
de ano se concentra no Litoral”, 
afirmou o comandante-geral da 
PM, coronel Maurício Tortato.

As atividades terão o reforço 
das unidades especializadas da 
PM, como o Batalhão de Polí-
cia Militar de Operações Aéreas 
(BPMOA) com um helicóptero 
que auxiliará tanto nas ativida-
des preventivas e repressivas de 
segurança quanto em resgates e 
remoções aeromédicas de pes-
soas que estejam com quadro de 
saúde grave.

O Instituto de Criminalísti-
ca terá dois postos (Guaratuba e 
Matinhos), criados especialmen-
te para atender a demanda do 
Verão Paraná 2016/2017 e refor-
çar o atendimento à comunida-
de com médicos, peritos e outros 
técnicos da área.

Nas rodovias estaduais o Ba-
talhão de Polícia Rodoviária es-
tará com efetivo reforçado nos 
postos para prestar orientações 
e fazer fiscalização do cumpri-
mento da legislação de trânsito, 
da documentação obrigatória 
e das condições dos veículos. 

Também haverá operações pon-
tuais com radares fotográficos e 
bafômetros e de Lei Seca.

A Patrulha do Sossego - bra-
ço da Ação Integrada de Fisca-
lização Urbana (Aifu) da Polícia 
Militar - também estará na ope-
ração com equipes para atuar 
especificamente em ocorrên-
cias de perturbação do sossego 
e da tranquilidade. Os policiais 
e bombeiros militares também 
farão a distribuição gratuita de 
pulseirinhas de identificação 
para as crianças em pontos que 
estarão disponíveis à comunida-
de durante todo o dia.

“Nossa participação aqui é 
determinante para que possa-
mos assegurar a segurança das 
pessoas que frequentam o nos-
so Litoral, assim como todos os 
locais do Estado em que há bal-
neários adequado para o uso das 
pessoas”, explicou comandante 
do Corpo de Bombeiros, coro-
nel Juceli Simiano Junior.

SAÚDE - O Governo co-
locará os profissionais da área 
à disposição dos cidadãos nos 
postos de saúde dos municípios 
litorâneos e também nas tendas 
distribuídas pela orla marítima, 
oferecendo gratuitamente testes 
rápidos, aferição de pressão ar-
terial, teste de glicemia e atendi-
mento de primeiros-socorros às 
vítimas de envenenamento por 
águas-vivas, entre outros servi-
ços.

Haverá ainda a distribuição 
de material educativo com di-
cas para que o banhista possa 
aproveitar o verão com atenção 
aos cuidados de saúde. Os ser-
viços auxiliam na identificação 
de doenças que ainda não apre-
sentaram sintomas aos pacien-
tes. Haverá também ações de 
combate à dengue e remoção de 
criadouros.

A Secretaria estadual da 
Saúde também disponibilizará 
o serviço de remoção aeromé-
dica com todos os equipamen-
tos para assistência e segurança 
no transporte de pacientes. As 
tripulações terão à disposição a 
UTI Móvel para os casos mais 
graves.

BALNEABILIDADE E 
MEIO AMBIENTE - Para ga-
rantir a segurança e a qualidade 
da água para o uso da população, 
o Instituto Ambiental do Paraná 
(IAP) fará boletins de balnea-
bilidade periodicamente para 
indicar quais locais apresentam 
riscos à saúde e os que permi-
tem o contato para atividades de 
lazer, não para consumo.

Equipes de profissionais 

estarão nas praias paranaen-
ses para analisar as condições 
da água por meio de testes de 
qualidade nos locais com maior 
concentração de pessoas e pon-
tos que podem ser foco de con-
taminação, como as saídas de 
galeria de águas pluviais e foz de 
rios no mar. Também foram fei-
tos investimentos na Ilha do Mel 
para a reconstrução de locais de-
vastados pelas fortes ondas que 
abateram a ilha.

ENERGIA E SANEAMEN-
TO - A Copel Telecom estará 
mais uma vez com o serviço de 
internet grátis na orla marítima 
com o sinal Wi-Fi disponível 
para os cidadãos, o qual será 
distribuído por 100 estações de 
transmissão em pontos de aces-
so. Para melhorar o atendimen-
to à população, a Copel investiu 
mais de R$ 8 milhões na expan-
são e modernização da rede elé-
trica.

A Companhia de Sanea-
mento do Paraná (Sanepar) fez 
investimentos na rede de esgoto 
de todo o Litoral, sendo que 500 
km já foram entregues e haverá 
mais 2,5 mil novas ligações de 
esgoto para contribuir com a 
balneabilidade das praias para-
naenses. Serão disponibilizadas 
ao cidadão as duchas ecológicas, 
muito elogiadas pela população, 
as tendas de educação ambien-
tal e de serviço, com entrega de 
materiais educativos e de orien-
tação sobre a utilização de caixas 
d'água, a importância da ligação 
correta de esgoto, pagamento de 
débitos e outros serviços. Tam-
bém haverá três cadeiras anfí-
bias para portadores de necessi-
dades especiais.

ESPORTE E TURISMO - A 
Secretaria de Estado do Esporte 
e do Turismo realizará ativida-
des recreativas, esportivas, de 
lazer e eventos esportivos, com 
ações promocionais nos balneá-
rios do Litoral paranaense. As 
atividades acontecem em dois 
postos fixos nos municípios 
de Matinhos (Caiobá) e Pontal 
do Paraná (Ipanema), além de 
equipes itinerantes atendendo 
diversos balneários do litoral 
paranaense.

PRESENÇAS – Participa-
ram da solenidade a secretária 
estadual da Família e Desen-
volvimento Social, Fernanda 
Richa; os secretários do Esporte 
e Turismo, Douglas Fabrício; e 
da Comunicação Social, Márcio 
Villela; o comandante da Polí-
cia Rodoviária Federal, Adriano 
Furtado; e prefeitos da região.



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 30 de dezembro de 2016

8 - GERAL JORNAL NOROESTE

MÁQUINA DE LAVAR-LOUÇAS: 
MITO OU REALIDADE?

Quando falamos sobre a máquina de lavar-louças, muitas 
pessoas já tem uma opinião formada sobre o assunto, 
algumas dizem que não lava direito, outros dizem que 

praticamente tem que limpar toda a louça antes de colocá-la 
na máquina. Mas quais são as verdades e os mitos sobre a lava-
-louças? Pois com toda certeza, se funcionar mesmo, a vida das 
Donas de Casa seria muito melhor, concorda? Vamos ver al-
guns pontos que podem te ajudar na decisão de ter ou não um 
aparelho desses na sua casa.

As máquinas mais antigas, de 25 anos atrás, talvez não 
executavam seus serviços com eficácia, em alguns modelos 
era necessário limpar toda louça com um papel ou até mesmo 
enxaguá-la antes de colocar na máquina, a maioria delas preci-
sava de um encanamento especial para aguentar a temperatura 
da água que aquecia para lavar. Realmente, o mito vem dessa 
época que era talvez mais trabalhoso colocar a máquina para 
funcionar do que lavar a louça! 

Mas, e hoje? As máquinas ganharam um design e funções 
mais modernas, o princípio é o mesmo, mas hoje podem se 
adaptar em qualquer espaço. Deve se considerar antes de ad-
quirir uma, primeiramente o local em que será colocada, se 
sua cozinha é pequena, você pode colocá-la na área de servi-
ço (lavanderia), em apartamentos já mobiliados essa é uma 
boa opção. Segundo, considere o tamanho da máquina para a 
quantidade de pessoas que moram na casa, uma de 6 serviços é 
considerável para duas pessoas e que não fazem todas as refei-
ções em casa. Uma de 8 serviços é ideal para duas ou três pes-
soas que fazem todas as refeições em casa. Para quatro pessoas 
seria indicado uma de 12 serviços. Pesquise as marcas, veja os 
comentários das pessoas que compraram, isso ajuda muito nas 
decisões sobre custo x benefício. A Brastemp Ative 8 serviços, 
possui o preço médio de R$1.300,00. Ela tem uma função in-
teressante que é de “Aquaspray”, isso permite você colocar a 
louça do café da manhã e do almoço, dar um “spray” de água 
para eliminar um pouco da sujeira, e pode esperar até o jantar 
para colocar o restante da louça e fazer uma única lavagem. 

A máquina realmente lava muito bem, sem precisar ficar 
enxaguando a louça antes ou limpando, é claro que você deve 
jogar os restos de alimentos no lixo, como faria se fosse lavar 
manualmente. Lava panelas? Sim, panelas com sujeira média: 
cozimento de arroz, de feijão, refogados, sujeiras grudadas de 
alimentos queimados ou frituras ela não irá lavar com eficiên-
cia. Lava qualquer tipo de louça? Sim, mas ela mancha alumí-
nios devido ao líquido secante que deve ser utilizado corre-
tamente para poder secar a louça, então não é recomendado 
lavar alumínios, mas inox, vidro e plástico lava perfeitamente. 
É mais econômica do que lavar manualmente? Não, o sabão 
em tabletes ou em pó e líquido secante vai sair mais caro que 
um detergente. Economiza tempo? Com certeza, em 3 minu-
tos você coloca tudo dentro dela e aperta o botão, depois é só 
guardar a louça. Tem manutenção? Sim, é recomendado tirar 
uma grade na parte inferior que pode ter sujeiras de alimentos 
e lavar todas as vezes que for utilizada, é bom fazer uma lava-
gem dela vazia com sabão (próprio) uma vez na semana para 
que fique limpa e sem cheiro ruim. 

Para concluir, vale a pena ter uma Máquina de Lavar-Lou-
ças? Sim, desde que você use a seu favor! Sentirá os benefí-
cios usando todos os dias, porém deve colocar as louças bem 
encaixadas (veja o manual) para ter um bom resultado. Você 
terá mais tempo para descansar e fazer o que você gosta! Use a 
tecnologia a seu favor e Simplifique!

As tendências 
empreendedoras 

para 2017

Um estímulo à competitividade 
da indústria brasileira

Especialistas traçam um panorama 
dos maiores desafios e segmentos 

mais promissores para o próximo ano

A chegada de um novo 
ano motiva muitos 
e m p r e e n d e d o r e s 

a tirarem ideias do papel e 
darem continuidade a seus 
projetos. Mas investir em um 
novo negócio ou segmen-
to exige conhecimento de 
mercado e um planejamen-
to detalhado. É preciso estar 
atento ao comportamento do 
consumidor e as mudanças 
e demandas demográficas e 
tecnológicas.

 Para Adriano Tadeu Bar-
bosa, supervisor do curso 
de Empreendedorismo do 
Centro Europeu, de Curitiba 
(PR), o segredo é se relacio-
nar com outros empreende-
dores, elaborar e seguir um 
plano e ter um entendimen-
to claro de qual é o objetivo 
do negócio. ”O cenário em-
preendedor brasileiro tem 
ótimas perspectivas para o 
ano de 2017. O empreen-
dedor que compreender o 
mercado e oferecer soluções 
ágeis, eficientes e inovadoras 
tende a crescer e se destacar”, 
afirma o especialista.

 Entretanto, um dos maio-
res desafios de empreender 
no Brasil está relacionado 
ao preparo e capacitação. O 
país abre milhares de novos 
negócios anualmente, mas 
apenas uma baixa porcenta-
gem destes empresários pro-
cura informações concretas 

A não competitividade da in-
dústria brasileira pode se 
transformar no maior obs-

táculo para o progresso do agrone-
gócio brasileiro. O Brasil é conside-
rado um dos países mais fechados 
no mundo, um grande protetor da 
sua indústria.

Uma pesquisa da Heritage Foun-
dation dos Estados Unidos, que ava-
lia os países quanto a defesa da sua 
livre iniciativa, diz que estamos no 
134º num ranking que congrega 186 
países, ou seja, um dos piores níveis 
de liberdade comercial no mundo.

Nossa balança de pagamentos 
está hoje totalmente dependente do 
agronegócio e, dentre nossos maio-
res clientes internacionais está exa-
tamente a China.

Em um ano como 2017, onde se 
prevê redução do movimento do co-
mércio internacional, as guerras co-
merciais serão fortemente valoriza-
das nas relações entre quem compra 
e que também quer vender.

As políticas desastrosas indus-
triais, mais voltadas ao curto prazo 
e com forte foco político eleitoreiro, 
como vimos nos setores automobi-
lístico, eletroeletrônicos, gás e petró-
leo, nos colocaram nos últimos anos 
num forte viés ideológico protecio-
nista, num mundo de fortíssima 
necessidade de integração global, 
cadeia de valor extrafronteiras, e ne-
cessidade de competitividade mun-
dial a níveis de custos globalizados. 
Resumindo, condições competitivas 
de custos que resistam aos compe-

tidores internacionais  e inovação e 
tecnologia comparada, positiva.

No dentro da porteira, o Brasil 
tem revelado ser um agente compe-
titivo de valor. Mesmo prejudicado 
pelas condições tributárias e estru-
turais distantes dos demais compe-
tidores. Mas doravante, para vender 
precisaremos comprar, e um setor 
industrial não competitivo e prote-
gido poderá vir a ser um dos maio-
res obstáculos para nos transformar-
mos no maior provedor mundial de 
alimentos, fibras e agroenergia.

Agronegócio e setor industrial 
brasileiro precisam progredir jun-
tos, caso contrário, o protecionismo 
do Brasil se transformará num gra-
ve obstáculo para as vendas do agro 
nacional.

sobre o mercado, a atividade 
e a forma correta de gestão 
antes de investir. “É muito 
importante instruir-se e se 
manter atualizado, quanto 
mais o empreendedor viven-
ciar e estudar o segmento em 
questão, mais condições ele 
terá de resolver os problemas 
e atender as necessidades do 
público com qualidade”, afir-
ma especialista em objetivos 
empreendedores, liderança e 
coaching Emanuelle Araújo 
Mendes.

 
CRIATIVIDADE É 

FUNDAMENTAL
 Para o empresário Au-

gusto Köech, empresário 
curitibano proprietário da 
marca de acessórios Guto 

Koëch, vencedor do Prêmio 
Jovem Brasileiro 2016 na ca-
tegoria “empreendedorismo 
de moda”, a criatividade e a 
busca por diferenciais são 
fundamentais para afastar 
os problemas da crise eco-
nômica. “A cada ano que 
passa, empreender se torna 
uma tarefa mais desafiado-
ra, pois o mercado, cada vez 
mais competitivo, seleciona 
aqueles que entendem a im-
portância de pensar fora da 
caixa e se reinventar. Pensar 
em produtos e serviços no-
vos, realmente inovadores”, 
destaca Köech.

 Segundo Adriano Tadeu 
Barbosa, conceitos como 
sustentabilidade, qualidade 
de vida, mobilidade, cola-

boração e consumo esperto, 
com destaque para a econo-
mia compartilhada, onde o 
experenciar é melhor que o 
ter, continuarão fortes. Pro-
dutos e serviços com foco na 
beleza masculina devem dar 
ao Brasil, até 2019, o título de 
líder mundial no segmento.

 “É importante, tam-
bém, que os empreendedo-
res olhem com carinho para 
novas demografias, como a 
crescente terceira idade e os 
solteiros. Nichos bem especí-
ficos, como o do mercado de 
luxo, também estão abertos 
para novidades, principal-
mente por serem diretamen-
te relacionados com exclu-
sividade e customização”, 
completa Barbosa. 

Por José Luiz Tejon Megido

ARTIGO
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Especialista explica a 
associação entre radiação 

solar e vitamina D e 
alerta para os riscos da 

exposição excessiva ao sol

VERÃO

Exposição não intencional 
de cerca de 5 a 10 minutos 

pode oferecer os níveis 
diários de vitamina D 

necessários ao organismo

A exposição solar é a principal fonte de 
suprimento diário de vitamina D - que 
tem entre suas principais funções auxi-

liar o organismo a manter os ossos saudáveis. O 
tempo de exposição solar necessário para o orga-
nismo começar a produção da vitamina depende 
dos níveis de radiação (UVB), do tipo de pele e da 
quantidade de áreas expostas ao sol.  Mas é preciso 
atenção: longas horas de exposição não ajudam o 
organismo a produzir mais vitamina - pelo contrá-
rio: apenas aumentam o risco para doenças, como 
o câncer de pele.

É o que alerta o médico Ronaldo Silva, onco-
logista do Grupo COI (Clínicas Oncológicas Inte-
gradas). “Aumentar a exposição ao sol não eleva os 
níveis de vitamina D e acaba aumentando os riscos 
de envelhecimento da pele, de câncer de pele e de 
danos aos olhos. A exposição não intencional du-
rante as atividades do dia a dia já é suficiente para 
satisfazer a dose diária de vitamina D em jovens e 
adultos de pele clara. No Brasil, onde a intensidade 
de radiação UVB é alta praticamente em todas as 
regiões durante o ano inteiro, uma exposição in-
cidental diária de cerca de 5 a 10 minutos, no pe-
ríodo entre as 10h e as 15h, parece ser suficiente”, 
aponta o médico.

Incrementar o tempo de exposição à radiação 
solar não é uma boa opção nem mesmo para in-
divíduos com risco de deficiência ou com carên-
cia comprovada de vitamina D. “Para pessoas com 
déficit, o indicado é o uso de suplementos e a in-
gestão de alimentos ricos em vitamina D, seguindo 
orientação médica”, explica o especialista.

O médico também ressalta que, nas exposições 
intencionais e de longa duração, o uso de protetor 
solar deve ser acompanhado por outras medidas 
de proteção. “Nos períodos de maior intensidade 
de radiação solar, o recomendado é conciliar o 
uso do protetor com apetrechos, como camisas de 
manga longa, chapéus de aba larga, barracas e ócu-
los escuros, além de abrigar-se na sombra”, orienta.
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“Digo-lhes verdadeira-
mente que, se o grão de trigo 
não cair na terra e não morrer, 
continuará ele só. Mas se mor-
rer, dará muito fruto.”  João 
12:24

Morrer para não ficar só.
Morrer para dar frutos.
Jesus Cristo fala de si mes-

mo.
Jesus Cristo fala do processo 

pelo qual deveria passar. 
Era preciso morrer para sal-

var o mundo.
Era preciso morrer para a 

salvação de cada um de nós.
Assim sabemos que Jesus 

morreu para nos dar a vida.
Um só morreu para dar 

muitos filhos ao Pai.

Esse é o mesmo processo 
pelo qual cada um de nós deve 
passar.

Quem morre para si mes-
mo, vive para os outros.

Quem morre para si mes-
mo, dá vida aos outros.

Morrer para si mesmo sig-
nifica não deixar que nosso “eu” 
nos domine, significa deixar-se 
guiar pelo Espírito Santo que 
mora em nós.

Morrer para si mesmo é dei-
xar de tomar todas as decisões 
por mim mesmo para assumir 
as decisões que Deus toma para 
mim.

É fácil?
Não, não é fácil. Porque sig-

nifica a morte do “eu”. E morrer 
não é fácil. 

Somos muito prepotentes e 
consideramos que nós mesmos 
somos capazes de tomar deci-
sões sábias para nossa vida. Mas 

aí é que reside o engano.  

Jesus disse: “Sem mim vo-
cês não podem fazer coisa al-
guma.” João 15:5

Leiam as palavras de Paulo: 
“Quero conhecer a Cristo, ao 
poder da sua ressurreição e 
à participação em seus sofri-
mentos, tornando-me como 
ele em sua morte para, de al-
guma forma, alcançar a res-
surreição dentre os mortos.

Não que eu já tenha obtido 
tudo isso ou tenha sido aper-
feiçoado, mas prossigo para 
alcançá-lo, pois para isso tam-
bém fui alcançado por Cristo 
Jesus.

Irmãos, não penso que eu 
mesmo já o tenha alcançado, 
mas uma coisa faço: esquecen-
do-me das coisas que ficaram 
para trás e avançando para 

as que estão adiante, prossigo 
para o alvo, a fim de ganhar o 
prêmio do chamado celestial 
de Deus em Cristo Jesus.” Fili-
penses 3:10-14

O objetivo de Deus é ser-
mos aperfeiçoados, transfor-
mados, santificados.

Para isso é preciso conhecer 
a Cristo, participar de seus so-
frimentos para alcançar a res-
surreição.

Temos um alvo a alcançar e 
para esse alvo devemos prosse-
guir.

Nosso alvo é ganhar um 
prêmio.

Esse prêmio é o “chamado 
celestial de Deus em Cristo Je-
sus”.

Deus nos abençoe, queridos 
irmãos!

Deus nos abençoe no decor-
rer de toda a nossa vida. Amém!

TEMPO COM MEU DEUS:  
UM ALVO A ALCANÇAR

Maria Lúcia Zapata Lorite | Serva do Senhor
Autora do livro Tempo com meu Deus

No facebook: Visite a página TEMPO COM MEU DEUS

FALA LEITOR!

ESCOLA SEM PARTIDO
Por Victor Hugo Felipe

Escola sem-partido? Quero ver é falarmos de amor par-
tidário! Aquele primeiro amor de escola, d'aquele amor 
ingênuo e simplista. Do sorriso para a(o) menininha(o). 
Amor não pode ser burocrático, cheio de leis e teses. Amor 
é só sentir: jamais fingir. Amor não tem lado liberal ou con-
servador: o amor tem escola! O amor tem partido: partido 
da amizade, do conhecimento, do respeito, do amadure-
cimento. Escola sem-partido? Que desamor, que desacato, 
que sem sentido! Escola tem que ter partido: da compreen-
são, do afeto, das ideias, das amizades. Amor e escola? Pre-
firo a escola do amor, onde todos são livres como numa 
democracia, e são partidários para com o seu coleguinha."

O PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Abusca do conheci-
mento continua sen-
do o maior objetivo 

do homem no planeta. Cien-
te disso, a natureza nos pre-
senteou com determinadas 
faculdades que se explora-
das plenamente, em nosso 
processo de aprendizagem, 
podem reconduzir a raça 
humana ao paraíso natural 
perdido.

Em um primeiro plano, 
mais externo, temos nossos 
cinco sentidos. É com eles 
que nos relacionamos direta-
mente com o acaso do meio 

que nos circunda. Mas, por 
mais que eles sejam conscien-
tes e funcionais, não perce-
bemos claramente os efeitos 
das sensações oriundas desse 
enlace, e assim não consegui-
mos internalizar seus reais 
efeitos em nossa dinâmica 
de aprendizes, a ponto do es-
critor inglês Aldous Huxley 
assim profetizar: “ Quando 
as portas da percepção fo-
rem limpas, tudo será infinito 
como é”.

Aristóteles, famoso filóso-
fo grego, ensinava seus discí-
pulos através de um método 

chamado peripatético, que 
de certa forma exercitava 
também os cinco sentidos 
envolvidos no ato do conhe-
cimento. Por esse método, 
o mestre passava os ensina-
mentos aos aprendizes ao ar 
livre, andando, enquanto lia 
ou dava explicações filosófi-
cas, sob as árvores que cerca-
vam o caminho trilhado. Em 
minha jornada de acadêmico 
submetido ao sistema de en-
sino convencional adotado 
pela modernidade, em sala 
de aula, me deparei com um 
professor que tinha um com-
portamento interessante. Ele 
não saia da sala de aula, mas 
andava de um ponto para 
outro, não parava enquan-
to explicava ou respondia às 
questões aventadas. Uma vez 
lhe perguntei qual era o moti-
vo dessa performance. Ele me 
respondeu que era para rela-
tivizar a verdade, encontrada 
por diversas vezes dependen-

do do referencial, do pon-
to em que ele se encontrava 
em sua trajetória. Mesmo se 
tratando de uma aula de psi-
cologia analítica, comecei a 
aprender e pensar “quantica-
mente”.

Ao lado dos sentidos, essa 
“ponta do iceberg” do proces-
so de conhecimento, temos 
entrâncias mais profundas em 
nosso interior, como os pen-
samentos, os sentimentos e a 
intuição. Nossos pensamen-
tos são os mais conscientes 
e foi através deles que o Ho-
mem acreditou ter atingido a 
supremacia do planeta, o que 
é um grande engano. Existem 
basicamente duas formas de 
pensamento: o abstrato e o 
vivo. O primeiro afastado da 
lição dos sentidos, e o segun-
do decorrente da experiência 
do homem na Terra, conse-
quência natural da interação 
do sujeito com os objetos. 
Nossos sentimentos são par-
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cialmente conscientes, pois 
uma parte deles ainda está 
submersa no inconsciente de-
vido a vários motivos de foro 
íntimo, que impedem sua 
manifestação objetiva. Entre-
tanto, sua elaboração é fun-
damental para o autoconhe-
cimento e o conhecimento do 
mundo. Por fim, a parte mais 
inconsciente e pouco  pesqui-
sada, é a intuição, porque não 
dominamos sua manifesta-
ção. Ela que pode vir repenti-
namente através de uma ima-
gem, uma visão, uma idéia ou 
mesmo através de um sonho. 
Nesse ponto não podemos 
deixar de citar a experiência 
do químico alemão Kekulé 
que descobriu a fórmula dos 
anéis de benzeno com a aju-
da de um sonho que teve com 
uma cobra mordendo a pró-

pria cauda. Dessa maneira, 
a disposição dos átomos na 
molécula de benzeno seria 
semelhante a imagem da co-
bra mordendo sua cauda, ou 
seja, formaria um ciclo de 
forma hexagonal.

É pela interação har-
mônica dessas faculda-
des, através do processo de 
aprendizagem, em busca do 
conhecimento, que podemos 
fazer evoluir o ser humano e 
a natureza, com vistas à uma 
naturalização do homem e 
uma humanização da natu-
reza.

“ Nunca fales dos limites 
do conhecimento do ser hu-
mano,

Mas apenas dos seus pró-
prios limites”. (Rudolf Stei-
ner - filósofo austríaco).

Prefeito Gerson inaugura obras na saúde
O prefeito de Nova Espe-

rança, Gerson Zanusso 
(PSD) inaugurou na 

quarta-feira, 28 de dezembro no 
período da manhã e tarde cinco 
obras na área da saúde sendo elas: 
a Unidade de Urgência e Emer-
gência “Armando Lima Uchôa” 
(Ao lado do Hospital Municipal), 
Unidade Básica de Saúde “Jair Ze-
ferino” (Posto Central), Unidade 
de Saúde “Maria Rosa Zacarias” 
(Shangri-lá), Unidade de Saúde 
“João Polizelli” (Santo Antônio) 
e Unidade de Saúde “Silvino José 
Pereira” (Ivaitinga). Já na quinta-
-feira, 29, pela manhã, foi a vez 
de entregar a Unidade Básica de 
Saúde “Manoel Gaona Garcia”, no 
Conjunto Novo Horizonte. Todas 
as obras foram frutos de emendas 
parlamentares.

Em cada inauguração foi 
feita uma leitura da história do 
homenageado junto ao municí-
pio. Os nomes foram escolhidos 
por uma comissão formada pela 
equipe da Saúde de Nova Espe-
rança e aprovada pela Câmara 
Municipal. 

O secretário da saúde, Tuna 
Basso enfatizou a importância 
das obras e a força do trabalho 
coletivo. “Durante esse tempo 
frente a Secretaria, trabalhamos 
para melhorar o atendimento da 
saúde em nosso município, ofe-

Unidade de Urgência e Emergência “Armando Lima Uchôa” (Ao lado do Hospital Municipal) foi 
toda reformada e recebeu novos equipamentos

 Unidade de Saúde “João Polizelli” (Santo Antônio)

 Unidade de Saúde “Maria Rosa Zacarias” (Shangri-lá)

 Unidade de Saúde “Silvino José Pereira” (Ivaitinga).

Unidade Básica de Saúde “Jair Zeferino” (Posto Central) foi ampliada 
com a construção de sala para inalação e gabinete odontológico.

Unidade Básica de Saúde “Manoel Gaona Garcia”, no Conjunto Novo 
Horizonte. Novo prédio construído para atender a demanda daquela re-
gião que engloba o Conjunto Jaime Canet e demais bairros adjacentes.

recendo mais conforto, comodi-
dade e qualidade”.

O prefeito Gerson Zanusso 
discursou enfatizando o trabalho 
sério da equipe da saúde do mu-
nicípio e de todos os secretários 
e funcionários da administração. 
“Sou feliz por estar inaugurando 
essas obras que levam nomes de 
pessoas que foram importantes 
em sua época e fizeram história 
em Nova Esperança. A nossa saú-
de vai bem porque cuidamos e 
amamos as pessoas. A todos que-
ro lembrar dos pilares que sempre 
destaco: Deus, família e amigos, 
tenham isso em sua vida e vocês 
serão felizes”, finalizou emociona-
do o prefeito Gerson Zanusso.

UBS foram renomeadas:
Fotos: Walter Regiani
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