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PARANACITY

Amigos e familiares prestam as
últimas homenagens a Elzina
Wandscheer na Igreja Adventista
do Sétimo Dia de Paranacity
PÁG. 4

FEIRÃO

Vereadores aprovam e prefeito
sanciona Lei que regulamenta
a realização de feiras
itinerantes em Nova Esperança
PÁG. 5
Fernando Razente

NOVA ESPERANÇA

Prefeito Moacir Olivatti avalia o
primeiro ano de governo como
positivo e cheio de desafios
No ano em que o País registrou crises das mais graves
de sua história nos aspectos econômico, político e
social, Nova Esperança chega ao final de dezembro com
perspectiva de construir coletivamente um próspero 2018

FERIADO: Agências bancárias fecham hoje e reabrem
quarta-feira, 03 de janeiro, em Nova Esperança. PÁG. 8

PÁG. 9

ALERTA

Presidente do Conselho de Segurança dá
dicas para quem pretende viajar nas férias
PÁG. 3
Alex Fernandes França

OPINIÃO

FUTEBOL

De férias em Nova
Esperança, Edilson
reencontra seu primeiro
treinador e fala sobre seu
futuro no Grêmio
PÁG. 7

Tchau 2017!
PÁG. 2

PINGOS E
RESPINGOS

Povo quer uma
Reforma da
Previdência em
todos os sentidos!
PÁG. 3

ARTIGO

Três passos
fundamentais
para planejar bem
2018 (e a vida)
PÁG. 5

ECONOMIA

Professor
de finanças
dá 5 dicas
financeiras
para começar
bem 2018
PÁG. 2

ESTADUAL

Governo
aumenta
em R$ 2,23
bilhões as
transferências
aos municípios
PÁG. 11
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Professor de
finanças dá 5 dicas
financeiras para
começar bem 2018
Tchau 2017

Estamos em contagem regressiva. O ano de 2017
daqui a algumas horas será lembrado apenas por
sentimentos que trouxemos até aqui. Como a maioria dos brasileiros, tivemos medo, preocupação, uma
série de incidentes e acidentes, protestos, fatos, boatos, confrontos, conflitos, sofrimentos, decepções e
tristezas.
Nosso país ganhou o noticiário mundial: impopularidade presidencial somada a duas denúncias
rejeitadas pela Câmara. Dinheiro na mala. Apartamento com mais de R$ 51 milhões em espécie. Descrédito financeiro de investidores, aumento da taxa
de desemprego, escândalos generalizados de corrupção. Aprovação da reforma trabalhista e diversos
assuntos relacionados a política envergonharam o
brasileiro neste ano.
Porém é momento de almejar novos dias. Esquecer o passado. Diferente das dicas supersticiosas para se ter um bom Ano Novo, tais como vestir
branco, amarelo, vermelho, ou qualquer outra cor, a
Bíblia Sagrada, livro que admiro muito deixa alguns
conselhos que são verdadeiros.
Primeiro, ao iniciarmos um novo ano o maior
desejo deve ser por sabedoria. Trazendo as palavras
do capítulo 1 de Provérbios para nossos dias, realmente “a sabedoria clama lá fora; pelas ruas levanta
a sua voz”, quantos protestos, manifestações, brigas
de trânsito e até mesmo mortes poderiam ter sido
evitadas caso as pessoas tivessem mais sabedoria ao
agir.
Segundo, procure viver 2018 com muita alegria,
pois o sábio Salomão ensinou que “O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o
espírito se abate.” (Provérbios 15:13), sendo um excelente ingrediente na prevenção e tratamento de
doenças – “O coração alegre é como o bom remédio,
mas o espírito abatido seca até os ossos.” (Provérbios
17:22).
Terceiro, lembre-se do conselho do apóstolo Paulo no livro de Filipenses 3:13, quando na segunda
parte do verso ele afirma: “mas uma coisa faço, e é
que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e
avançando para as que estão diante de mim”. Deixe o
passado, e prossiga sempre avançado rumo a novos
sonhos e objetivos de vida.
Mas tudo isso será em vão, se você não tiver Deus
a frente de cada um dos seus planos em 2018. Busque a Deus, e o encontre tal como está descrito em
Jeremias 29:13 – “E buscar-me-eis, e me achareis,
quando me buscardes com todo o vosso coração”.
A cada dia entendo que o segredo para uma vida
cheia de saúde, paz e felicidade está em coisas simples, reveladas por Deus há milhares de anos, e “descobertas” pela ciência, que tornam a vida melhor.
Que todas as dificuldades sofridas em 2017 tenham
nos proporcionado crescimento.
Que DEUS esteja à frente dos seus e dos meus
planos e propósitos de crescimento em 2018, sem
nenhuma complicação ou interferência de nossa
parte!

***
“Deus nos fez simples e direitos, mas nós
complicamos tudo”. Eclesiastes 7:29
(Bíblia na Linguagem de Hoje)
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O ABANDONO AFETIVO
– possibilidade de
indenização civil
É direito do menor ser amparado pela família de maneira plena, visto que sua formação
psicológica está diretamente ligada a esse período em que a presença dos genitores deve ser
real.
Assim, quando falamos em indenização
por abandono afetivo, é inevitável que não seja
questionado se essa seria a melhor maneira de
reparar o abandonado.
O dever de amor e cuidado deve ser crucial
na relação familiar sendo que legislação é ampla quando se trata de dano moral, não excluindo em momento algum o abandono afetivo.
Cabe aqui também, questionar o caráter
reparador dessa indenização. Sabendo que o
dever de amar é algo íntimo, o questionamento sobre o quanto a indenização será útil nesse
caso é mister.
A falta de convívio dos pais com os filhos por
ocasião do rompimento dos laços de afetividade pode gerar danos emocionais e psicológicos,
comprometendo o desenvolvimento saudável.
A omissão do genitor em cumprir os encargos decorrentes do poder familiar, deixando de
ter o filho em sua companhia, produz vários
danos emocionais que merecem reparação.
O filho que não tem esta referência está sendo prejudicado, quem sabe, para o resto de toda
a sua vida. Se a convivência, o afeto, o acompanhamento e cuidado dos genitores fossem opcionais, a lei não estabeleceria tais deveres.
Não se trata de dar preço ao amor, mas de
lembrar a esses pais a responsabilidades na formação da personalidade e na garantia da dignidade dos ﬁlhos.
O dano moral, salvo em casos especiais. dispensa prova em concreto, pois se passa no interior da personalidade e existe in reipsa.
Recentemente o Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, negou a pretensão indenizatória em
razão do abandono afetivo, argumentando que
“por óbvio, ninguém está obrigado a conceder
amor ou afeto a outrem, mesmo que seja ﬁlho”.
“Esse posicionamento jurisprudencial também
relegou o amor à esfera da moral individual
mostrando que o afeto e atenção não pode ser
exigido, nem gerar ressarcimento.
Mas questionar o dever de amar pode ser
mais doloroso do que o próprio abandono. A
indenização pelo abandono tem por objetivo,
reparar os resultados do desafeto.
No entanto, a indenização, se desejada, em
caso de dano deve ser pleiteada.
Neste sentido, devemos ponderar até onde a
indenização cumprirá seu caráter pedagógico
nesse tipo de ação e se o juiz terá a sensibilidade necessária para discernir se essa indenização
não gerará um novo dano.
A imposição legal de cuidar da prole, em
sendo descumprida implica em se reconhecer
a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de
omissão, pois a negligência atinge um bem juridicamente tutelado, ou seja, o dever de criação,
educação e companhia, de cuidado, e importa
em vulneração da imposição legal, surgindo daí
a possibilidade de se pleitear indenização por
danos morais por abandono psicológico.
Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um
dos genitores em relação à sua prole, existe um
núcleo mínimo de cuidados que para além do
mero cumprimento da lei venha garantir aos
filhos, condições para uma adequada formação
psicológica e inserção social, ao menos quanto
à afetividade.

Para começar o ano
fora do vermelho, é
importante se planejar

Com a chegada do fim do ano, vêm também as promessas de mudança, a renovação dos desejos para 2018 e os planos para transformar as diversas áreas da vida. E para que
isso seja realmente possível, é importante traçar estratégias,
principalmente financeiras. Por essa razão, o professor de
finanças do ISAE – Escola de Negócios, Aleksander Kuivyogi Avalca, listou cinco dicas que podem ajudar a começar o
ano de forma mais organizada.
1. CAUTELA COM FESTAS E FÉRIAS
Quando chega final de ano, as datas comemorativas
como Natal e Ano Novo, fazem com que as pessoas aumentem seus gastos, sem ter um planejamento detalhado. Pelo
fato de passarem por um ano complicado, acabam comprando muitos presente, muita comida, reservas de lugares legais
para passar as férias etc, querendo curtir e relaxar. Mas esses
gastos normalmente são exagerados e o orçamento, muitas
vezes, não está preparado para isso. Por essa razão, é importante fazer um planejamento de quanto se tem e quando se
pode efetivamente gastar nessa ocasião.
2. DINHEIRO DE FÉRIAS E 13º
Pra quem está endividado, com o cartão de credito estourado ou em cheque especial, é interessante utilizar esse
valor para quitar as despesas maiores. Mas deve haver muito cuidado para que isso não vire uma bola de neve. Isso
não deve ser padrão, pois esse dinheiro deve ser usado para
aproveitar as férias. Porém, se você está endividado, quite
todo o valor e se planeje melhor para o próximo ano.
3. PROMESSAS DE VIRADA DE ANO
Para muitas pessoas, a virada de um ano é um novo ciclo. Pensando em renovação, é importante a mentalidade e a
inteligência financeira, ou seja, saber como usar melhor dinheiro. Adaptar a vida com a nossa realidade e viver como
puder e não como quiser. É necessário se preparar para a
vida que se quer ter, por meio de reserva e investimentos,
buscando estudar sobre finanças pessoais. A promessa para
o novo ano deve ser: se comprometer a colocar como meta
de 2018 trabalhar a mentalidade financeira.
4. ANO DE ELEIÇÃO
Em um ano de eleição, o país sofre várias alterações. Esse
momento pode afetar os juros, inflação, o crescimento do
país etc. Por isso, é preciso estar preparado. Fazer uma reserva financeira é um ótimo plano para evitar ser pego desprevenido. Fazer investimentos, de forma que o dinheiro “trabalhe para você”, também é um passo importante. Isso serve
para qualquer tipo de pessoa. Tanto as que sabem muito
sobre assuntos financeiros, quanto as que não sabem nada.
É importante lembrar que investimento não é poupança.
Poupança é reserva. Investimento pressupõe CDB's, LCI, tesouro direto ou fundos de investimentos e ações.
5. PLANEJAMENTO FINANCEIRO
O ponto mais importante para que a receita esteja alinhada com as despesas é fazer um planejamento financeiro.
De acordo com Avalca, o ideal é fazer plano para os três meses seguintes. Colocar em uma planilha o quanto recebe, o
quanto a família recebe (se for casado, quanto o marido ou
a esposa ganha, se tem filhos que ajudam, quanto cada um
ganha etc). Depois disso, listar todas as despesas: aluguel,
prestação, seguro, condomínio, presentes de datas comemorativas, carnaval, férias. Se ao final do planejamento o saldo
estiver negativo, é necessário voltar nas despesas e começar
a fazer cortes. Dessa forma, é possível fazer ajustes para que
nos próximos três meses não haja prejuízo.
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Presidente do Conselho de Segurança dá
dicas para quem pretende viajar nas férias
Durante entrevista na redação do Jornal
Noroeste, Júlio César Carlos elencou 25
medidas que devem ser adotadas para
quem vai se ausentar neste período
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O

Presidente do Conselho
de Segurança de Nova
Esperança – CONSEG,
Júlio César Carlos, preocupado
com o a possibilidade de ocorrências envolvendo roubos a residências, elencou 25 dicas para quem
pensa em pegar a estrada e se ausentar de seu domicílio.
Segundo ele, “muitas famílias
estão planejando viajar no final
de ano, mas é meu objetivo levantar a seguinte preocupação: quais
providências de ordem preventiva
você está tomando para proteger
sua residência durante as férias?
Para proteger sua residência contra assaltos enquanto você viaja,
ou até mesmo para quem não vai
viajar é importante tomar alguns
cuidados”, salientou.
Confira dicas para deixar sua
casa mais segura e viajar tranquilo
nestas férias, pois nessa época do
ano o volume de furtos a residências aumenta substancialmente,
portanto vale ficar atento a algumas dicas de segurança:
1) Não divulgue no bairro a
notícia de sua merecida viagem.
Mantenha em segredo essa informação. Procure pelo menos dois

Povo quer uma Reforma da
Previdência em todos os sentidos!
Presidente Michel Temer pressiona os Congressistas para que votem a tal Reforma da Previdência,
sem uma discussão ampla com a sociedade, pois a principal intensão do
governo é privatizar o órgão, jogando
o povo para a Previdência Privada,
como já comentamos recentemente
nesta coluna. No atual texto da reforma, o governo não MEXE com:
• O Judiciário;
• O Ministério Público;
• Os Parlamentares;
• Com os Ministros;
• Com os Militares.
Mas MEXE com:
• Com os trabalhadores rurais;
• Com os Servidores Públicos;
• Com os Segurados do INSS.
Resumindo tudo isso, os verdadeiros privilegiados, os que recebem
altíssimos salários e gordas aposentadorias integrais estarão de fora da
tal reforma, penalizando aqueles que
ganham menos e se aposentam ganhando menos e com mais tempo de
contribuição. Essa é a verdade nua e
crua.
Maringá terá um Hospital Infantil com 160 leitos
Grande conquista para Maringá e região de um Hospital Infantil
com 160 leitos e 21 especialidades
que será construído no local do antigo Aeroporto, numa érea de 88,6
mil m2, no Novo Centro Cívico. O
hospital terá uma área de construção com cerca de 23 mil m2. Além
das especialidades, haverá um centro
de pesquisas e estudos para doenças
raras. Um trabalho conjunto entre o
prefeito da cidade Ulisses Maia, deputada Maria Victoria, Vice governadora Cida Borghetti, Secretário da
Saúde de Maringá, Jair Biatto, Jorge
Luiz Moreira da Silva, representante da União que fez a cessão de uso
do terreno por 20 anos, prorrogável pelo mesmo período do antigo
Aeroporto, diretor Corporativo do
Complexo Pequeno Príncipe, José
Álvaro Carneiro, e Ricardo Barros,
Ministro da Saúde. O município terá
até dois anos para executar a obra. Se
computarmos a área de abrangência
de Maringá, cerca de quatro milhões
de pessoas poderão ser beneficiadas

vizinhos de confiança e comunique
a data de saída e retorno. Peça para
que eles prestem atenção em barulhos estranhos e se algum veículo
desconhecido estacionou enfrente
sua garagem. Nesses casos a orientação é o acionamento da polícia
militar, através do fone 190, para
averiguação.
2) Nunca coloque as malas no
carro com o portão da garagem
aberto ou faça despedidas na frente da residência, isso deve ser feito
sempre da forma mais discreta
possível.
3) Suspenda a entrega de jornais e revistas que sua família assina durante o período que não
estiver em casa, ou peça para um
vizinho que entre com o carro na
garagem, limpe a calçada e recolha
qualquer correspondência acumulada.
4) Programe seu telefone fixo
para o modo "siga-me", assim qualquer ligação para sua residência
será transferida automaticamente
para o número telefônico que você
indicar.
5) Adquira o equipamento eletrônico que mantém as luzes da
frente de sua casa acesas à noite e
apagadas durante o dia, é simples
mas eficiente.
6) Durante o período que estiver viajando, procure não colocar

com este hospital com previsão de
ser entregue em menos de um ano.
Parabéns à Universidade de Maringá
( UEM ) de onde partiu a ideia dessa
grande obra. Parabéns também à todas as autoridades citadas que, num
esforço conjunto, possibilitou a vinda dessa grande obra para Maringá e
região, podendo aquela cidade estar
qualificando para um serviço de saúde de ponta.
Salários do PSS estão sendo
massacrados pelo governador Beto
Richa!
Profissionais da Educação estão irritados e protestando contra
os valores publicados em edital para
a contratação de novos professores
em regime temporário pelo sistema
Processo Seletivo Simplificado ( PSS
) no Paraná. Atos em todo o Paraná
continuam sendo feitos contrários a
redução de quase R$ 400 nos salários
de PSS e que terá impacto também
nas renovações contratuais de professores para 2018. A Associação dos
Professores do Paraná Sindicato vem
denunciando tais fatos, alertando as
autoridades sobre o absurdo da redução salarial. Esses professores de PSS
já são penalizados por não receberem
por especialização, titulação, etc. Essa
questão de PSS, foi uma fórmula que
os nossos governantes encontraram
para fazerem contrações de profissionais, sem vínculo empregatício, evitando os concursos públicos. Lamentavelmente, os professores aceitam
esse tipo de trabalho para não ficarem
parados, sem trabalharem, mas também não podem assumir quaisquer
responsabilidades financeiras, uma
vez que não tem garantia do serviço,
podendo ser dispensado a qualquer
momento.
Coisas do Cotidiano
• Agradeço e retribuo os votos de
Boas Festas à inúmeros leitores desta
coluna. Que no próximo ano estejamos juntos, dando melhores notícias
ao povo Brasileiro;
• Presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela, Delcy Rodriguez, considerou o Embaixador
Brasileiro, Ruy Pereira, “persona non
grata” na Venezuela por intromissão
em assuntos do governo de Nicolas
Maduro.. A presidente Delcy também

as fotos tiradas durante sua viajem
em redes sociais, pois podem ser
vistas por pessoas mal intencionadas e facilitar a invasão em sua residência. Deixe para publicar fotos
após seu retorno a sua residência.
7) Se você tiver animais de estimação, mantenha-os em casa,
mas desde que tenha alguém para
tratá-los. Os cães podem auxiliar
na defesa de seu patrimônio, principalmente quando os vizinhos conhecem seus hábitos e latidos.
8) Instale alarme residencial e
caso já tenha procure verificar se
todos os sensores e equipamentos
estão funcionando corretamente.
Sua função é identificar a invasão
de estranhos no interior de sua
propriedade e disparar forte sirene
e seu vizinho acionará a Polícia.
9) Câmeras de segurança podem provocar efeito inibitório e
desestimular a ação de bandidos.
As imagens devem ser gravadas
digitalmente. Se ligadas à internet
poderão ser monitoradas à distância pelos familiares.
10) Pessoas mal intencionadas
podem tocar a sua campainha ou
interfone para descobrir se tem
alguém em casa. Se possível, desligue!
11) Tenha o contato de seus
vizinhos para que vocês possam se
comunicar enquanto você viaja – e

expulsou da Venezuela o representante do Canadá prestar constantemente
fazendo críticas à Venezuela. O presidente Donald Trump vem impondo
severas sanções à Venezuela, obrigando-a a restituir a democracia no país;
• Produtores de leite reclamam
que o leite nesta época do ano está
custando 9% mais barato que no mesmo período no ano passado. O negócio funciona mais ou menos assim:
no inverno, as pastagens são fracas,
o gado produz pouco leite ou mesmo
que aumente a produção terá que ser
com ração. Aí o preço sobe. Chega o
verão, o preço cai porque há grande
oferta de leite, pois as pastagens estão
excelentes. Há muitos anos eu vejo a
questão do leite funcionar dessa maneira;
• Depois da regionalização do
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência, SAMU NORTE NOVO,
seus serviços aumentaram em 77%,
cujos os atendimentos são feitos por
ambulâncias e helicóptero que transportam pacientes de toda a região
para hospitais de referências;
• Em consequência do contribuinte estar exigindo o CPF na nota
de compra, cresce muito a participação no programa Nota PR, aumentando também a distribuição de
prêmios;
• Brasil é o terceiro país no mundo com a maior quantidade de presos.
Ultrapassa 726 mil presos, segundo
estudo feito pelo Ministério da Justiça;
• Houve uma boa redução nos
casos de Diabetes tipo 2 depois da
adoção por parte das pessoas ao fazerem uma dieta radical no consumo
de açúcar;
• Volkswagen do Brasil lançará
em janeiro de 2018, o sedã Vírtus,
para a América do Sul, América Central e Caribe. Outro dado da empresa
é que já está nas plataformas de montagem o Novo Polo;
Pingos e Respingos International
News from Brazil
*Venezuela set to expel top Brazilian and Canadian diplomats. The
Venezuelan government is preparing
to expel top diplomats from Brazil
anda Canada accusing them of meddling in the country`s politics. The
National Constituent Assembly President, Delcy Rodriguez, declared both
Brazil`s ambassador and Canada`s
charge d`affaires “as persona non grata” a move which does away with their
diplomatic credentials;
*Brazil – Seven in every ten Brazilian beachs unfit for bathing are in
urban áreas;
*IBGE – 11.8 million Brazilians
no illiterate, rate among blacks is double the rate among whites;
*As zika babies become toddlers

assim você poderá ficar mais tranquilo de que está tudo bem. Tome
cuidado para não comentar que a
casa ficará fazia com estranhos.
12) Caso a viagem seja de um
longo período (mais de uma semana, por exemplo), peça para
alguém de confiança visitar a casa
e abrir janelas, regar as plantas ou
entrar com um carro na garagem
e recolher jornais e revistas. Essa
movimentação mostra que a casa
não está abandonada e está sendo
monitorada.
13) Cuidado com os sinais externos de que a casa está vazia. Não
coloque cadeados no lado externo
do portão.
14) Pense como um assaltante: por onde é mais fácil invadir a
casa? Ao pensar assim, você deve
identificar quais são os locais que
estão mais vulneráveis a arrombamentos ou que estão sem tranca.
Por isso, procure fechar todas as
portas, janelas e trancas corretamente. Verifique todas, mesmo as
que são mais difíceis de alcançar.
15) Não deixe joias, dinheiro
ou objetos de valor dentro da casa,
muito menos à mostra, guarde
tudo em cofres.
16) Lembre-se de fechar o registro de água e gás, para que não
ocorram vazamentos durante sua
ausência.
17) Também é importante tirar
os aparelhos eletrônicos das tomadas, pois pode ocorrer superaquecimento e risco de incêndio, caso
haja uma queda de raio podem ser
danificados durante a sua viagem.
18) Se sua casa faz divisa com
um terreno baldio, instale uma

some can`t see, walk or talk. They are
2 years old, but developmentaly they
are 6 months old. The children most
severely affected by zika face a lifetime
of care, new research shows;
Words to the week: meddling/affaire/away/research/rate
“Life is like riding a bycicle. In
order to keep your balance, you must
keep moving.” ( Albert Eisnten – 18791955 - Physic and mathematical german. He was one of the best genius
of the world over Theory of Relativity
(Einsten`s ideas about space-time).
O indulto de Natal de Temer é
um insulto ao nosso povo!
Para o procurador Deltan Dallagnol, da Lava Jato, o indulto de Temer
para presidiário neste Natal foi nada
mais nada menos que “um feirão de
Natal para corruptos”. Indulto, significa extinção da pena que o governo
federal pode dar, geralmente no Natal, à aqueles presidiários que não
cometem crimes , crimes hediondos,
etc. Antes, o governo dava indulto à
aqueles condenados a 12 anos, sem
reincidência e que tivessem cumprido ¼ de pena. Este ano, Temer concedeu indulto à todos aqueles que
tivessem cumprido 1/5 da pena, sem
reincidência, independente de tempo
de condenação, sem pagar qualquer
multa. Se for reincidente, precisa ter
cumprido 1/3 da pena para o indulto.
Com isso, Temer acabou premiando os corruptos, sem dar bola para
a Lava Jato, Conselho, Ministério
Público, Transparência Internacional. O indulto divulgado pelo Diário
Oficial de 22 de dezembro último, é
um atentado a inteligência do povo
brasileiro pois o número de ladrões,
corruptos beneficiados, é brincadeira. A justificativa para tal atitude do
presidente Temer pode ser explicado
pelo fato de ser chefe de quadrilha
criminosa ( palavras do procurador
Rodrigo Janot) e por ser golpista, ladrão, não eleito pelo povo e corrupto
como os favorecidos pelo indulto.

Alex Fernandes França

“É importante tirar os aparelhos eletrônicos das tomadas, pois
pode ocorrer superaquecimento e risco de incêndio, caso haja
uma queda de raio podem ser danificados durante a sua viagem”, ressaltou o Presidente do Conseg, Júlio César Carlos

cerca elétrica ou alarme para desestimular a ação dos bandidos, e
solicite ao proprietário do terreno
que o mantenha sempre limpo
para que não sirva de esconderijo.
19) Os arrombamentos são
mais frequentes pelos acessos dos
fundos do imóvel. Por isso, janelas
e basculantes devem conter grades
sólidas.
20) Mantenha a parte externa
da casa bem iluminada até mesmo
com holofotes, pois os assaltantes
preferem casas com pouca ou sem
nenhuma iluminação externa.
21) Se você possui um portão
de garagem elétrico, desligue-o. Existem controles que podem
abrir sua garagem através de interferências ou até mesmo por estarem hackeados.
22) Cuidado ao chegar em
casa, tome muito cuidado com
algumas atitudes suspeitas, como
pessoas ou veículos parados ao redor ou em frente de sua residência.

23) Não entre em casa se desconfiou de alguma coisa. Dê a volta e ligue para alguém de casa para
saber se está tudo em ordem. Em
caso de arrombamento ligue para
Polícia Militar 190.
24) Nunca reaja se for assaltado, tenha em mente que o seu objetivo agora é que toda a ação seja
feita o mais rápido possível para o
bandido ir embora e você voltar a
não ter risco. Então, não reaja de
jeito nenhum.
25) O Programa VIZINHO
SOLIDÁRIO é uma ferramenta
muito útil no monitoramento de
sua residência através de seus vizinhos, com orientações via WhatsApp com os moradores, maiores
informações entre em contato com
CONSEG.

Catarina, principalmente em Florianópolis, o mar avançou de tal forma
que em algumas praias o avanço das
águas quase que engoliu totalmente
as areias. Pesquisadores estão estudando uma mudança na geografia
da Ilha de Florianópolis. Maré alta,
água que sobe, maré baixa, água
que volta para o mar. Acontece que
em Florianópolis isso não está sendo verdade pois há 2 anos as praias
encolheram. Segundo pesquisadores
esse fenômeno há vem acontecendo
há mais de 20 anos. Em consequência das ressacas. Na faixa dos ingleses a praia já encolheu 30 metros.
Canasvieiras também sofreu com o
problema. Não é possível fazer mais
campos de futebol naquela praia.
Para muitos, o culpado é o homem.
Vem dos rios boa parte das areias que
alimentam o fundo do mar e depois
as praias. O problema é que na cidade os cursos dos rios enfrentam cada

vez mais obstáculos. Esse bloqueio
tem a ver com as construções que o
homem tem realizado ao longo dos
rios e nas praias. Isso bloqueia a ação
natural da areia para chegar na praia,
explica o oceanógrafo Norberto
Horn Filho. Com isso o mar avança e
rouba cada vez mais areia das praias.
As ondas destroem as casas, muros,
etc. Os problemas não são somente
em Santa Catarina. Aqui no Paraná,
com menor intensidade, o mar engoliu alguns metros de nossas praias. A
verdade é que o fenômeno ainda não
tem uma explicação definida. Opinião do blog: será que com a globalização, mudança nas temperaturas
cada vez mais elevadas, não estão
influenciando em derreter as geleiras
da Antárdida, situada no sul da América do Sul, jogando mais água nos
mares? Como as águas do Atlântico
estão mais frias, tal explicação faz
sentido!

E aí, verificou tudo? Depois de
checar tudo isso com muita atenção, é só partir para curtir a viagem
e as férias! Boas Festas e Feliz 2018!

Mar está engolindo as praias de
Florianópolis
Até agora sem uma explicação
plausível, diversas praias de Santa

ENTRELINHAS

***Natal do passado e Natal do presente. Quando eu era criança, no Natal, a gente ficava na expectativa
de comer frango assado ou cozido com macarronada, acompanhado de um guaraná caçula. Com a barriga
cheia, ficávamos até tarde esperando o papai Noel. Como o sono era mais forte, deixávamos o sapato na
porta ou na janela para o velhinho deixar o presente. Ao acordar no outro dia, corríamos para ver o presente.
Que felicidade, que momento mágico. Qualquer presente era bem vindo. Os tempos mudaram. Hoje, com o
consumismo, as crianças escolhem um celular, um tablete e outros presentes pois não se contentam em ganhar
somente um presente. Muitos deles nem usam. Mas as crianças de minha época eram muito mais felizes que
as de hoje***”Tal como as montanhas, o homem guarda dentro de si riquezas ignoradas, que haverá de
descobrir e utilizar, se quiser atingir os elevados fins destinados à sua existência.” (Do livro Logosofia
Ciência e Método).
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Amigos e familiares prestam as últimas
homenagens a Elzina Wandscheer na Igreja
Adventista do Sétimo Dia de Paranacity
Aventureiros.
No velório, Elzina foi lembrada por todos pela forma
amável que tratava o próximo
e por estar sempre disposta a
ajudar a todos. Apesar da dor
da perda, Dona Elzina como
alguns a chamavam continuará sendo exemplo e inspiração
para os envolvidos na obra de
Deus através do trabalho com

Jaqueline Pissinati

Especial para o Jornal Noroeste

N

a manhã de quinta-feira, 28, amigos e
familiares prestaram
as últimas homenagens na
triste despedida de Elzina
Wandscheer na Igreja Adventista de Paranacity.
Elzina era conhecida por
muitas pessoas do município
pelos trabalhos humanitários
que desenvolvia. Desde o
início do ano de 2016, liderava o Clube de Aventureiros
Paranakids da Igreja Adventista de Paranacity e, através
do clube que reunia cerca de
40 crianças em idades entre 6
a 9 anos participou de campanhas em prol da cura do
câncer infantil e contra a violência doméstica.
Sempre gostou de trabalhar com crianças, no ano de
2017 ainda a frente do Clube
de Aventureiros, Elzina e sua
equipe promoveram a primeira investidura em lenço
do Clube Paranakids, oficializando a existência do Clube perante toda a sociedade
Paranacitense. Ainda em
2017, o Clube participou do
Aventuri realizado em outubro no Parque de Exposições
de Londrina. Para custear a
participação dos Aventurei-

crianças.
O Ministério dos Aventureiros existe desde 1989, criado pela Igreja Adventista do
Sétimo Dia é um programa
especifico para crianças de 6
à 9 anos não necessariamente
adventista trabalha o desenvolvimento de crianças através de um programa especifico composto por Classes

(onde as crianças dividem-se
por idades para realizar as
atividades) e Especialidades
(onde trabalham o desenvolvimento na sociedade).
Atualmente, segundo dados
da Igreja Adventista esse Ministério conta com 27.952
Clubes e cerca de 1.367.269
aventureiros em todo mundo.

EDUCAÇÃO

Piso do magistério
terá aumento de
6,81% no ano que vem
Dona Elzina faleceu na noite de terça-feira, 26 vítima de um acidente automobilístico na rodovia PR-463 próximo a Uniflor

ros no evento, o Clube composto com crianças de diferentes classes socais, contou
com a ajuda de comerciantes
do município que convidados por Elzina, apadrinharam
algumas crianças. Além do
empenho dos diretores e pais

de Aventureiros, para que a
participação no Aventuri fosse possível, o clube também
desenvolveu promoções que
ajudaram nas despesas com
a viagem. O Aventuri é considerado atualmente o evento de maior expressão para

ARTIGO

A qualificação profissional
e o mercado de trabalho
Por: José Francisco Lima Junior

O

ministro da Educação, Mendonça Filho, assinou esta semana a portaria que estabelece
um aumento de 6,81% para o piso salarial dos professores para 2018. O reajuste anunciado segue a Lei do Piso, que
estabelece a atualização anual do piso
nacional do magistério, sempre a partir
de janeiro.
Segundo o MEC, por estar acima
do índice de inflação previsto para este
ano, o piso nacional do magistério terá
um ganho real de 3,9% e um salário de
R$ 2.455,35, para jornada de 40 horas
semanais. Nos últimos dois anos, os
professores tiveram um ganho real de
5,22%, o que corresponde a R$ 124,96,
de acordo com a pasta.
Para o presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Heleno Araújo, o percentual está dentro do esperado, pois foi
calculado de acordo com o mecanismo
já utilizado nos últimos anos.

No entanto, ele alerta para o fato de
que faltam dois anos para o cumprimento da meta 17 do Plano Nacional de
Educação, que estabelece que até 2020
o salário médio dos professores deve
ser equiparado com o salário médio de
outras profissões. “Vai precisar de um
esforço maior do MEC, junto com estados e municípios para que essa meta
seja alcançada até 2020”, disse Araújo
à Agência Brasil.
O piso salarial dos docentes é reajustado anualmente, seguindo as regras
da Lei 11.738/2008, a chamada Lei do
Piso, que define o mínimo a ser pago a
profissionais em início de carreira, com
formação de nível médio e carga horária
de 40 horas semanais. O critério adotado para o reajuste desde 2009 tem como
referência o índice de crescimento do
valor mínimo por aluno ao ano do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb).

FGV

Índice que reajusta
contratos de aluguel
tem deflação no
acumulado do ano

N

os dias de hoje,
depara-se com um
contrassenso no que
se refere a vagas de trabalho, uma vez que há grande
necessidade de mão de obra
qualificada, porém, há escassez de profissionais com qualificação suficiente disponível
no mercado.
Nota-se o apelo das empresas por candidatos com
perfil profissional diferenciado ou com maior qualificação
e experiência na área, o famoso perfil básico ou “arroz
com feijão” está perdendo lugar para aqueles que buscam
uma atualização curricular,
seja através de um Curso Técnico, Graduação ou até mesmo Pós-graduação.
O momento de atualizar-se é agora, independente de
idade ou condição social, deve-se buscar a qualificação ou
aperfeiçoamento profissional. Não apenas objetivando

a questão salarial, é obvio que
esse fator é de extrema importância, mas, o desenvolvimento pessoal e intelectual
também deve ser levado em
consideração.
Existem vários cursos de
profissionalização disponíveis no mercado, a exemplo
disso, o Colégio São Vicente
de Paula oferta cursos Técnicos profissionalizantes totalmente gratuitos, com diploma reconhecido pelo MEC.
Sendo ofertados na modalidade Integrado matutino,
junto com o ensino médio
e Pós Médio noturno, para
aqueles que já concluíram o
segundo grau.
O tempo ou até mesmo
recursos aplicados na formação e qualificação pessoal
não podem ser considerados
como gasto, mas sim com
investimento, tendo em vista que darão a possibilidade
de colher frutos positivos a

curto, médio e longo prazo,
destacando claro que, tudo
depende do esforço a afinco
dedicados para tal.
Não existe formula mágica para o sucesso, não há
atalhos quando o assunto é
ascensão profissional. As melhores vagas estão disponíveis
para os melhores candidatos,
por isso, busque o sucesso
sempre, seja proativo, empenhe-se em uma causa e use as
dificuldades como combustível para alcançar o sucesso.
Por fim, lembre-se, você é
o único responsável pelo seu
destino. Coloque-se sempre
em primeiro lugar. Sucesso e
paz a todos, fraternal abraço.
José Francisco Lima Junior é Professor
e Coordenador do Curso Técnico subsequente do Colégio Estadual São Vicente
de Paula EFMNPR, formado em Administração de empresas com complementação Pedagógica, Especialista em Finanças, especialista em Educação Especial e
Acadêmico de Direito.

O

Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou deflação de -0,52% no acumulado
de janeiro a dezembro deste ano. Segundo os indicadores divulgados hoje (28)
pelo Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (Ibre), em dezembro o índice teve alta de 0,89%.
Os alimentos foram os principais
responsáveis pela queda verificada neste ano. No acumulado de 12 meses, os
custos com alimentação tiveram retração de -0,48%. Enquanto as matérias-primas brutas registraram deflação de
-11,35% ao longo de 2017 e os produtos
agropecuários de -12,99%.
De acordo com o economista do
Ibre, André Braz, os preços relativos aos
alimentos e as commodities agrícolas
entraram em queda por causa das boas
safras deste ano. “A agricultura ajudou
bastante na redução desses índices de
preços. As safras foram muito bem sucedidas, houve uma regularidade maior
de chuvas. Isso contribuiu para o movimento de oferta e conseguente queda de
preços”, enfatizou.
Por outro lado, o economista disse

que o desemprego e a perda de renda
das famílias fazem com que os efeitos da
deflação não sejam tão percebidos pela
população. “A queda nos preços dos
alimentos ao consumidor não se torna
tão perceptível para algumas famílias,
porque a gente vive também um desemprego muito grande. Então, o preço ficou mais barato, mas isso adianta muito
pouco para aqueles que não tem renda
para consumir”, acrescentou.
A queda no índice de inflação não
foi maior em razão do impacto de itens
como os combustíveis, que apresentaram altas significativas. O diesel acumulou elevação de 9,55% no ano e o gás
liquefeito de petróleo de 46,09%.
Para 2018, Braz destacou que, com a
retomada da economia, que os valores
relativos aos serviços, que registraram
forte alta em 2016, podem pressionar
a inflação. “A parte dos serviços livres,
que são mais sensíveis à demanda – comer fora de casa, ir ao salão de beleza,
lavar o carro – não apresentaram queda
em 2017, mas apresentaram uma desaceleração profunda em relação a 2016.”
Agência Brasil
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FEIRÃO

Vereadores aprovam e prefeito sanciona Lei que regulamenta
a realização de feiras itinerantes em Nova Esperança
José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

F

oi aprovado na manhã
de quarta-feira, 20 de
dezembro, durante a
10ª Sessão Extraordinária da
Câmara Municipal de Nova
Esperança, o Projeto de Lei
nº 82/2017, de autoria do
Executivo Municipal que
regulamenta a realização de
feiras de venda de produtos
e mercadorias a varejo em
Nova Esperança.
Após a aprovação pela
Câmara o prefeito Moacir Olivatti sancionou a Lei
2.608 que foi publicada no
Jornal Noroeste, órgão oficial
do município, na edição de
sexta-feira, 22 de dezembro.
A Lei considera como feiras todos os eventos temporários cuja atividade principal seja a venda, diretamente
ao consumidor, de produtos
industrializados ou manufaturados com o fim comercial
ou não. Excluindo, portanto os eventos promovidos
por órgão representativo da
indústria e do comércio do
município, as feiras de artesanato promovidas por entidades sediadas em Nova Esperança e as feiras exclusivas
de produtos primários, in
natura, comercializados diretamente pelos produtores
do município, salienta ainda
os eventos promovidos por
entidades de cunho beneficente.
Pelo dispositivo legal a

NOVA ESPERANÇA

Feirão do Braz realizado em
agosto em Nova Esperança

concessão de licença para
realização das feiras é de
competência exclusiva do Poder Executivo Municipal.
Ainda ficou estabelecido
que a empresa promotora do
evento deverá disponibilizar
quatro módulos com no mínimo 8m2 cada, para as fiscalizações municipal, estadual,
INMETRO e órgão de defesa
do consumidor, dentre outras
exigências legais, tais como a
regularidade fiscal dos produtos e/ ou serviços comercializados no evento.
O início e término das
feiras somente será permitido no período distante de
no mínimo 30 dias antes de
grandes datas festivas tais
como: Ano Novo, Páscoa,
Dia das Mães, Namorados,
Pais, Crianças, Natal e outro,

não podendo a feira ultrapassar 3 dias.
A Lei deixa claro que a
promotora do evento deverá
comprovar com um prazo
mínimo de antecedência de
60 dias ofertou aos órgãos
representativos do comércio,
indústria e entidades locais
50% dos estandes da feira,
além de escritório para contato em Nova Esperança.
OUTROS PROJETOS:
Na mesma sessão foram
aprovados por unanimidade de votos o Projeto de Lei
nº 84/2017, de autoria do
Executivo Municipal, que
autoriza o Poder Executivo
Municipal a firmar Convênio
com o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, e dá outras
providências e o Projeto de

Recape sobre
pedra irregulares
abrangerá os
bairros Vila
Japonesa e Vila
Pompeia
Lei nº 85/2017, do Executivo
Municipal, que autorizou o
Poder Executivo Municipal
a alienar, mediante licitação
na modalidade concorrência,
o imóvel que menciona e dá
outras providências.
Já o Projeto de Lei nº
89/2017, também do Executivo Municipal, que dispõe
sobre alterações da Lei Complementar nº 2.561/2017 que
institui a Planta Genérica de
Valores para lançamento e
cobrança dos impostos imobiliários, disciplina fórmula
de cálculo, estabelece parâmetros e classificação das
edificações do Município de
Nova Esperança e dá outras
providência foi aprovado por
5 votos a 3, sendo contrários
os vereadores Bel Cardoso,
Carlos Roberto e Índio.

ARTIGO

Três passos fundamentais para
planejar bem 2018 (e a vida)

P

lanejar faz parte da
vida e é extremamente necessário. Definir
objetivos e, para alcançá-los, traçar caminhos e escolher ações, fazendo sempre
os ajustes, são fundamentais
para as atividades humanas.
Faz parte da vida.
No entanto, os homens,
constantemente, caem num
erro terrível quando fazem
seus planejamentos: Esquecem-se de Deus. Isso mesmo! Não há lugar para Deus
em suas agendas. Não pense,
caro leitor, que crentes não
cometem essa transgressão.
Não são poucos aqueles que
professam fé em Deus, mas
vivem como se ele não existisse. Chamamos isso de
ateísmo prático.
Tiago, em sua Carta, alerta cristãos que cometiam esse
tipo de erro. Eram negociantes que planejavam ir de um
lugar para outro fazendo negócios e ganhar dinheiro (Tg
4.13). Não são culpados por
isso. O problema, na verdade, é que todo aquele planejamento era feito sem pensar
em Deus. Não submetiam
nada à vontade de Deus e, ao
ignorar o Criador e Redentor,
eles mostravam arrogância
e soberba (v.16). Leiamos o
texto bíblico:
Tiago 4.13-17: (13) Escutem, agora, vocês que dizem:
“Hoje ou amanhã, iremos
para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos ne-

gócios, e teremos lucros.” (14)
Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida
de vocês? Vocês não passam
de neblina que aparece por
um instante e logo se dissipa.
(15) Em vez disso, deveriam
dizer: “Se Deus quiser, não
só viveremos, como também
faremos isto ou aquilo.” (16)
Agora, entretanto, vocês se
orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho
semelhante a esse é mau. (17)
Portanto, aquele que sabe que
deve fazer o bem e não o faz,
nisso está pecando.
O autor sagrado corrige
aqueles irmãos empreendedores nos ensinando também
algumas verdades fundamentais para um bom planejamento de vida. A saber:
Em primeiro lugar, considere que você nada sabe sobre o amanhã - v.14. A esse
respeito, um sábio afirmou
com precisão: “Não te glories
do dia de amanhã, porque
não sabes o que trará à luz”
(Provérbios 27.1). O que espera você em 2018? Reconheça: só Deus sabe.
Perceba que toda confiança em si mesmo é reduzida
a nada diante dessa simples
realidade: O homem nada
sabe sobre o futuro, não pode
vê-lo, nem controlá-lo. Mas
Deus sabe, vê, e o tem sob
seu controle, conforme sua
vontade soberana. Sobre o
amanhã, o homem pode propor, mas Deus é quem dis-

põe, porque nossas vidas e o
futuro estão nas mãos d’Ele.
A vida é incerta para nós, é
verdade, porém, jamais será
incerta para Deus. É sábio reconhecer isso.
Em segundo lugar, considere a brevidade da vida –
v.14. Tiago usa uma imagem
muito interessante. Ele compara a vida humana a uma
neblina, que rapidamente
aparece e desaparece, para
nos ensinar uma verdade facilmente verificável: A vida é
frágil e passageira.
O esquecimento desse
aspecto tão básico da nossa
existência faz com que nossa caminhada seja arrogante e vaidosa. Por outro lado,
homens que levam a sério a
efemeridade da vida, e procuram buscar no Senhor Deus
qual é o sentido e o significado de suas breves peregrinações neste mundo, fazem
investimento de suas vidas
na eternidade com Deus, por
meio de Jesus Cristo.
Finalmente, considere a
vontade de Deus para sua jornada – v.15. Tiago nos ensina
que Deus é soberano sobre
nossa vida, sobre nossa agenda. Se Deus quiser, faremos
isso ou aquilo. Se Ele não quiser, não faremos, nem mesmo
viveremos.
Em nossos planos, ações
e realizações devemos reconhecer nossa submissão
a Deus. Coloque-o em primeiro lugar. Pergunte para o

seu Criador como você deve
investir seu curto, porém precioso tempo e quais devem
ser suas prioridades e os objetivos que verdadeiramente
importam. Aliás, saiba que
a Bíblia Sagrada tem as respostas. Ela é lâmpada para
nossos pés (Salmo 119.105).
Nela, o Senhor Deus revelou
sua vontade para os homens,
e tem tudo que precisamos
saber sobre o próprio Deus,
sobre nós mesmos e sobre a
salvação pela fé em Cristo Jesus.
A partir dessas considerações apresentadas por Tiago,
veja quanta insensatez é ignorar a vontade de Deus no planejamento da vida! É como
navegar em águas totalmente
desconhecidas sem bússola,
ou, ainda, como abandonar o
guia que nos conduz num labirinto. É dar as costas àquele
que nos criou e nos sustenta
e para o qual nossas vidas foram feitas e encontram sentido, porto seguro, beleza,
significado e alegria. Planejamento sem Deus é totalmente
perigoso.
Feliz ano novo, se Deus
quiser!

Rev. Azael Araújo
Servo de Jesus
Cristo, Pastor na
Igreja Presbiteriana
de Nova Esperança
Contato: azaellino@
hotmail.com

A

Prefeitura de Nova Esperança está empenhada
em melhorar a condição dos bairros da cidade.
A demanda de cada um deles foi colocada num
planejamento e a partir disso, o prefeito e os vereadores
buscaram angariar recursos para que as obras possam ser
executadas dentro dos próximos meses e anos.
Entre as conquistas estão mais de 730 tubos para galerias de águas pluviais que atenderá o Jardim das Flores,
R$1 milhão a fundo perdido que garantirá o asfalto do
Jardim Shangri-lá e duas emendas dos Deputados Federais, Enio Verri e Rubens Bueno para realização de recape sobre pedras irregulares que atenderão ao todo 9 ruas
dos bairros Vila Japonesa e Vila Nova Pompeia.
O recape sobre as pedras irregulares demanda alguns
cuidados mínimos antes da liberação do recapeamento.
Entre eles, o nivelamento das pedras, correções de meio-fio, manutenção dos bueiros, podas de árvores e outros
cuidados que já começaram a ser executados, na última
quarta-feira (27) na Vila Japonesa. Após a conclusão de
todo este processo, a empresa que for licitada deverá iniciar o recapeamento das ruas previstas.
Da mesma forma, a Vila Nova Pompeia deverá passar
por todo este processo que se iniciará logo após a finalização dos trabalhos na Vila Japonesa, ainda no primeiro
trimestre do próximo ano. Todas as obras serão executadas na medida em que os recursos forem sendo depositados em conta.
ASCOM

Pauta da 10ª Sessão
Extraordinária da
Câmara Municipal
de Nova Esperança
DATA: 20/12/2017
HORÁRIO: 09:00H
- PROJETO DE LEI EM 2ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei nº 82/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da
realização de feiras de venda de produtos e mercadorias a varejo, e dá outras providências.
2) Projeto de Lei nº 84/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio com o Consórcio Intergestores
Paraná Saúde, e dá outras providências.
3) Projeto de Lei nº 85/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal
a alienar, mediante licitação na modalidade concorrência, o imóvel que menciona e dá outras providências.
4) Projeto de Lei nº 89/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre alterações da Lei Complementar nº 2.561/2017 que institui a Planta Genérica
de Valores para lançamento e cobrança dos impostos
imobiliários, disciplina fórmula de cálculo, estabelece
parâmetros e classificação das edificações do Município de Nova Esperança e dá outras providências.
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Celebre o ano
novo em alto estilo
Renovar o afeto por meio da decoração da mesa
posta e do cardápio faz destas festas tradicionais um
acontecimento ainda mais especial e cheio de criatividade. Receber em casa é uma chance que você tem
de criar relacionamentos profundos, de fortalecer os
laços com sua família e amigos.
E a festa de Reveillon é uma boa oportunidade para
isso, celebrar com quem amamos o Ano Novo. Minha
sugestão de mesa para a virada de ano é nos tons branco, cinza com dourado e prateado.
A decor da festa de Ano Novo pede luz e brilho. O
pisca-pisca de Natal pode ser reaproveitado na mesa
principal. Os tons de prata e dourado são sugestões
para serem usados nos balões e velas em castiçais improvisados, como em taças com correntes de bolinhas
prateadas.
Fica a dica também para quem quer deixar seu espaço externo da piscina com charme e elegância, com
luzes de velas e luminárias, que trazem todo o aconchego para uma noite inesquecível. Podendo pendurar
as velas e arranjos de flores mosquitinho branco através de cordas rústicas.
Vamos ousar e criar na noite da virada e aproveitar
cada momento. Feliz Ano Novo!

Odailson Volpe de Abreu no Monumento aos
descobrimentos, em Belém, Lisboa. #tônonoroeste

Faz o seu de forma justa que Deus honra.
Galera do mergulho. #tônonoroeste

Colaboradores do Supermercado
Bom Dia Gazolla. #tônonoroeste

Unespar abre 101
vagas para professores
colaboradores

A

Universidade Estadual
do Paraná (Unespar)
está com as inscrições
abertas do teste seletivo para
contratação temporária de 101
professores. Os candidatos devem inscrever-se até 15 de janeiro de 2018 em formulário
eletrônico disponível, exclusivamente, no site www.unespar.
edu.br/concursos.
O recolhimento da taxa de
inscrição, no valor de R$ 100,
deverá ser efetuado até 16 de
janeiro, em qualquer agência
da rede bancária ou casas lotéricas credenciadas pela Caixa
Econômica Federal.
De acordo com o edital
divulgado pela Comissão Permanente de Processo Seletivo
(CPPS), as vagas estão divididas entre 80 disciplinas e
atenderão os sete câmpus da
instituição. Além das informações detalhadas no documento, contatos adicionais sobre o
processo só podem ser realizados pelo e-mail cpps.reitoria@
unespar.edu.br.
A maioria das vagas é para
carga horária de 20 ou 40 horas. Considerando a tabela de
vencimentos, os salários poderão variar de R$ 811,45 a R$
8.208,58 conforme a carga horária disponível e titulação dos
aprovados.
O processo é constituído
de prova escrita, didática e de
títulos. A prova escrita será
aplicada no dia 20 de fevereiro
de 2018, às 8h30, com duração
de 4 horas e os locais serão divulgados em edital após a homologação das inscrições.
VAGAS E ÁREAS - As 14

vagas disponíveis para o câmpus de Apucarana contemplam as áreas de Ciência da
Computação, Contabilidade,
Ciências Econômicas, Sociologia, Direito, Psicologia, Libras
e Letras (Língua e Literatura
Inglesa, Língua Espanhola).
Para o câmpus de Campo
Mourão está prevista a contratação de 16 colaboradores nas
áreas de Ciências Contábeis,
Matemática, Letras (Latim e
Língua Portuguesa), Geografia, Administração, Turismo,
Engenharia de Produção e Pedagogia.
As áreas contempladas no
câmpus de Curitiba I (Embap) são Música (canto, percussão, composição, etc), Artes Visuais, Libras e Educação
que no total somam 14 vagas.
O câmpus de Curitiba II
(FAP) tem 16 vagas que estão
divididas entre Libras, Música
e Musicoterapia (instrumentos
de sopro, bateria e percussão,
canto, metodologia, etc), Cinema (direção, produção e roteiro), Teatro e Dança.
As cinco vagas do câmpus
de Paranaguá são para História, Letras (Língua e Literatura
Inglesa) e Libras.
Em Paranavaí estão em
oferta 26 vagas para Enfermagem, Pedagogia, Matemática,
Informática, Letras (Literatura
em Língua Portuguesa e Língua Inglesa), História, Geografia e Ciências Biológicas.
Por fim, o câmpus de União
da Vitória prevê a contratação
de 10 professores para as áreas
de Filosofia, Libras, Pedagogia,
Química e Matemática.Agência Estadual de Notícias

Faça da sua vida aquilo que
sempre sonhou. Você pode!
Registro de Sônia Bonadio.

#tônonoroeste

As pessoas não fazem as viagens, as viagens é que fazem as pessoas... Sentimento de
extrema gratidão a Deus por esses momentos. Recado da Aline Chaves. #tônonoroeste

Aquele pedido tão
esperado e registrado
por Jéssica Fernanda.

O Eduardo
Alves também
eternizou o
momento em
Cabo Frio-RJ.

#tônonoroeste

#tônonoroeste

Você está acostumado a ir a eventos ou mesmo 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 ou seu dia a dia colocando sua
foto gratuitamente no Jornal Noroeste. Para participar é muito fácil, você só precisa escrever #tônoNoroeste, tirar
uma foto, dizendo onde está e postar no Facebook ou Instagram. As primeiras fotos da semana serão publicadas!!!
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Esporte
De férias em Nova Esperança, Edilson
reencontra seu primeiro treinador e
fala sobre seu futuro no Grêmio
Fotos: Alex Fernandes França

O atleta destacou o ano maravilhoso
com o Grêmio com a conquista da
Libertadores e a vice colocação no
Mundial Interclubes. Propostas de outros
grandes Clubes começaram a surgir.
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O

jogador
Edilson,
cujos familiares residem em Nova Esperança recebeu na manhã
de quarta-feira (27) a reportagem do Jornal Noroeste,
oportunidade em que falou
sobre seu futuro no Grêmio
e sua ligação afetiva com a
cidade. O atleta enalteceu
seu primeiro treinador, José
Albino e ambos se emocionaram ao relembrar o início da carreira do até então
desconhecido garoto de 14
anos de idade. Os dois pegaram o ônibus e se dirigiram
até Gaspar – Santa Catarina
onde, no Tupi, time da cidade, deu seus primeiros passos na agora já consagrada
carreira.
Sobre 2017, o jogador
salientou: “foi um ano maravilhoso. Estamos orgulhosos
com o trabalho que foi feito
e o título de campeão da Libertadores e vice no Mundial, ambas competições
difíceis, além da campanha
boa no brasileiro e Copa do
Brasil, coroaram este ano
perfeito que tivemos”, disse
o atleta.

FUTURO
Muito embora o contrato do atleta com o Grêmio
vencerá apenas em meados
de 2019, Edilson vem sendo
sondado por outras grandes
equipes do futebol brasileiro
e, ao que parece, seu destino
poderá ser o Cruzeiro, da
cidade de Belo Horizonte –
Minas Gerais. “É normal no
mundo do futebol que quando o time vai bem, o elenco
se valorize e haja especulações sobre os jogadores.
Cruzeiro e outros dois times

grandes são possibilidades
reais. Quero curtir minhas
férias e o destino está sendo
traçando”, salientou.
Sobre a final entre Grêmio e Real Madrid, ele destacou: “foi um sonho de todo
atleta disputar um jogo desta
magnitude. “sofremos um
gol bobo, num lance isolado,
o que nos custou o Campeonato. Serviu de aprendizado,
mas saímos de cabeça erguida, sabendo que fizemos nosso melhor, tanto que a torcida nos recebeu muito bem
em Porto Alegre.”, frisou.
Sobre seleção brasileira e
a Copa do Mundo que acontecerá dentro de 6 meses, o
jogador foi enfático: “se eu
tivesse vivido essa fase há um
ano atrás, creio que minhas
chances seriam mais reais em
termos de convocação. Mas
enquanto houver chances,
há esperança. Existem jogadores de altíssimo nível na
minha posição, dentre eles
Daniel Alves, mas o ano maravilhoso que tive no Grêmio
podem abrir sim as portas.
O Tite me conhece, pois já
trabalhamos juntos no Corinthians e sabe do meu potencial”, disse.
Sobre seu primeiro técnico, o nova esperancense José
Albino, Edilson destacou:
“fiz questão de que ele estivesse aqui para esta entrevista, pois foi o cara que desde o
início me incentivou e me levou ao meu primeiro Clube.
Existem pessoas que nunca
fizeram parte da minha vida
em Nova Esperança e falam
que me ajudaram. Respeito
todo mundo, mas a grande
verdade é que o grande incentivador de fato foi o José
Albino”, desabafou.
Edilson relembrou a tragédia com a Chapecoense,
ocorrida no fim do ano pas-

“Existem pessoas que
nunca fizeram parte da
minha vida em Nova
Esperança e falam que me
ajudaram. Respeito todo
mundo, mas a grande
verdade é que o grande
incentivador de fato foi o
José Albino”, desabafou.

sado: “perdi grandes amigos.
Foi muito difícil naquele
momento absorver o impacto. Uma semana depois tivemos uma grande decisão.
Foi muito complicado. Participei recentemente de um
jogo beneficente em prol das
famílias das vítimas. Foi um
sentimento misto entre a solidariedade e a dor da saudade por tão significativas perdas. Temos que estar bem, ao
lado de quem amamos, pois
a vida é muito passageira”, se
emocionou o atleta.
FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL
Nas suas considerações
finais, o jogador pediu que
fossem feitos mais investimentos no Esporte do município tanto na infraestrutura quanto na formação de
um time para representar a
cidade nas competições regionais. “O futebol e outros
esportes tiram os garotos das
ruas e são importantes ferramentas de inserção social. O
pensamento não é apenas de
se tornarem jogadores profissionais e sim de dar um direcionamento, tornando-os
pessoas de caráter, bons pais
de famílias e acima de tudo
que vivam de forma digna e
honesta, longe do caminho
das drogas e da marginalidade. Passo pelo estádio e
mal entro naquele local. A
situação de abandono é triste. Que no próximo ano em
que aqui voltar, o quadro seja
diferente.”, solicitou Edilson. Em seguida ele colocou
as medalhas de campeão da
Copa Libertadores e do vice
Mundial no peito daquele
que, junto a ele, sonhou seus
sonhos: Zé Albino.
Por sua vez, Zé Albino
disse: “falar do Edilson é algo
que muito me alegra. Sempre

Como forma de honrar seu primeiro treinador e grande incentivador, Edilson colocou no peito de
José Albino as medalhas de Campeão da Libertadores e do vice-campeonato Mundial Interclubes

foi um cara batalhador e falo
a respeito dele para os garotos com os quais trabalho.
Com ele não tinha tempo
ruim. Sempre foi focado em
seus objetivos. Não gostava
muito do trabalho físico puxado, mas quando entrava
em campo, jogava com uma
raça e técnica incomparáveis.
Nunca gostou de perder.
Sempre quis ser um vencedor e é isto que ele se tornou:

vitorioso. Quando o levei
para Gaspar, junto com outros dois jogadores ele disse
que iria pra lá para se tornar
um profissional e disse que
não seria caso lhe quebrassem as duas pernas, pois se
o fizessem apenas com uma
seguiria jogando”, lembrou o
primeiro treinador do atleta.
“Todos os títulos que
conquistei foram maravilhosos, mais eu quero mais.

Sempre imaginei chegar longe em minha carreira. Trabalhei e lutei para alcançar
um sonho de criança. Agradeço aos amigos do Jornal
Noroeste pela oportunidade
e sempre estarem divulgando meu trabalho. Feliz 2018
a todos de Nova Esperança e
região bem como aos meus
amigos e familiares”, finalizou o lateral direito Edilson
Mendes.

Zeca visita Alto Paraná

Edilson exerceu marcação implacável contra o melhor jogador do Mundo Cristiano Ronaldo. Português acabou dando o título ao Real Madrid em lance de bola parada

N

a quinta-feira, 21 de
dezembro, o lateral esquerdo Zeca, campeão
Olímpico com a Seleção Brasileira de Futebol em 2016, esteve

na cidade de Alto Paraná, participando do duelo entre Amigos
de Alto Paraná e Amigos do Pedrinho Neves, de Paranavaí que
aconteceu no Campo do Seixas.

A partida terminou em 4x4,
porém, o que valeu mesmo foi
a confraternização entre os atletas e a famosa resenha pós clássico.
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Agências bancárias fecham
hoje e reabrem quartafeira em Nova Esperança
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Com informações da Agência Brasil

A

s agências bancárias
estarão fechadas hoje,
sexta-feira (29) ao
público e funcionarão apenas
para serviços internos, informa a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban). Elas voltarão a funcionar na próxima terça-feira (2), porém, em
Nova Esperança, por conta
da compensação do feriado
municipal de Aniversário da
Cidade (14 de dezembro), as
agências, a exemplo de todo
o comércio, abrirão apenas na
quarta-feira.
A Febraban lembra que as
contas de consumo (água, luz,
telefone e TV a cabo), bem
como os carnês que estiverem
com vencimento nas datas em
que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no
primeiro dia útil depois do
feriado, sem a incidência de
multa por atraso.

Comércio também reabrirá apenas na
quarta-feira (03), por conta da compensação
do feriado de aniversário da cidade
Alex Fernandes França

A entidade lembra ainda
que os tributos já vêm com
data ajustada em relação ao calendário de feriados (federais
estaduais e municipais).

&

Futebol
Memória

Os clientes podem utilizar
os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking,
banco por telefone e correspondentes (casas lotéricas,

agências dos Correios, redes
de supermercados e outros
estabelecimentos comerciais
credenciados) para fazer operações.

FALA LEITOR!

Dr. Robertson da Costa Santos, Wagner Ribeiro, Ercílio
Kreling, Silvio Name, Ubirajara Milanez, dr. Sérgio Lanzone, dr.
Elio Duarte Dias, Pedro Arthur Sampaio, Zanataro, dr. Aguiar

• Sabia que você também pode colaborar
com a administração?
O cidadão é o primeiro responsável pelo bem público, cabe a cada um de nós cuidar e zelar por aquilo
que já foi conquistado. Os serviços públicos também
dependem do envolvimento direto dos cidadãos para
serem mais bem realizados, efetivos e com economia
de recursos. É muito importante que a cidadania se
aproxime da política e vice-versa, para que juntos,
seja possível produzir cada vez mais e com mais qualidade.
• Como posso ajudar?
Todo cidadão pode contribuir com a sua cidade
começando pelo próprio lar; a importância de cuidar
do seu quintal ou terreno, separar corretamente o lixo
domiciliar e zelar pela manutenção de sua calçada. A
rua da sua casa também precisa de atenção, ao identificar iluminação pública acesa durante o dia, procure
a empresa que consta na sua conta de luz para realizar
a reclamação, ela é contratada pela Prefeitura para fazer a manutenção dessa finalidade. Outras denúncias
e reclamações também podem ser realizadas através
de requerimentos nas secretarias, setor de fiscalização, tributação e outros.
Acompanhar o Portal da Transparência também é
um ato de exercer cidadania e está à disposição de todos no site da Prefeitura: www.novaesperanca.pr.gov.
br. As boas ações, o diálogo, ideias e sugestões para
melhorias e execução de projetos são sempre bem-vindas e podem ser enviadas também pelo site da
prefeitura ou pelo e-mail ouvidoria@novaesperanca.
pr.gov.br. Juntos, podemos construir uma cidade melhor para todos.

SEPARADOS NA
MATERNIDADE

PLANTÃODASEMANA
Visita ilustre mais esquecida...

Av. 14 de Dezembro, 575 | Fone: 3252-2435
30/12/2017 ATÉ 05/01/2018

DATA: 28/12/2017
- AUXILIAR DE PADEIRO
- BORRACHEIRO
- CLASSIFICADOR DE GRÃOS
- ELET RICISTA DE CAMINHÃO
- ELET RICISTA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
- FARMACÊUT ICO
- INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE INT ERNET
- MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
- MECÂNICO DE CAMINHÃO
- OPERADOR DE MÁQUINA DOBRADEIRA
- SECRETÁRIA
- VENDEDOR INT ERNO

Nos tempos de Capelinha início dos anos 50 a cidade promissora contava para alfabetizar as crianças
apenas com a Dona Dalva, a cidade estava aumentando muito e todos os dias pioneiros desembarcavam na
rodoviária e entre eles a família Mello e Resende. Nessa família havia uma menina que gostava de ensinar
seus irmãos a ler e escrever e logo a sua chegada veio
o convite para assumir a segunda classe do Grupo Escolar Capelinha.
Assim Maria Aparecida Mello se tornou a mais
nova Professora do Grupo e junto com dona Dalva
alfabetizaram as crianças da época.
Mariazinha como era conhecida alfabetizou até
1958, ano que se casou e mudou se para São Paulo
onde vive até hoje.
Poucos sabem que em uma reunião com o Primeiro Prefeito da Cidade o Doutor José Teixeira da
Silveira, na casa do Tio José Resende na esquina da
Igreja Matriz, foram responsáveis pela mudança do
nome do grupo para Grupo Escolar Nova Esperança,
fazendo assim parte da história do nosso município.
Filha do seu Melquiades Toledo Mello, é irmã de
um dos moradores mais antigos da cidade o seu Onofre Toledo Mello mais conhecido como Nofrinho carpinteiro.
Assim essa história esquecida se revive nessa visita
ilustre.
Pena que damos pouco valor as nossas origens.
Professor Ronaldo Rodrigues Mello

JIM CARREY - ATOR

RODRIGO GARCIA - REPRESENTANTE POLO CLIMA
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NOVA ESPERANÇA

Prefeito Moacir Olivatti avalia o primeiro ano
de governo como positivo e cheio de desafios
No ano em que o País registrou crises das mais graves de sua história nos
aspectos econômico, político e social, Nova Esperança chega ao final de
dezembro com perspectiva de construir coletivamente um próspero 2018
Fotos: Alex Fernandes França

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

O

prefeito de Nova Esperança, Moacir Olivatti (PPS), recebeu
em seu gabinete a reportagem
do Jornal Noroeste na tarde
de terça-feira, 26 de dezembro. Durante uma conversa
de aproximadamente uma
hora, Olivatti destacou as
conquistas do primeiro ano
de mandato, os desafios com
a queda de receitas e assegurou que em 2018, Nova Esperança será transformada em
um canteiro de obras.
“Estamos chegando ao final do ano, no geral, tenho a
consciência tranquila de que
fiz o que era correto durante
o ano todo. Vamos entrar no
novo ano com uma diferença muito grande em relação
ao que assumimos”, analisou
Olivatti.
Perguntado sobre qual
seria a diferença, o prefeito explicou, “algumas coisas
diferentes já acontecerão na
área de infraestrutura a partir
de 2018. Esse ano que passou
foi muito difícil, tínhamos
muitos problemas na área
financeira, talvez o mais grave, além de infraestrutura,
com uma frota que não tem
capacidade de suprir 20% da
demanda. No setor de informática, o servidor do município estava desatualizado o
que ocasionava problemas até
mesmo na emissão de notas
fiscais das empresas da cidade. Fizemos um reaparelhamento para melhor atender.
Não tínhamos controle de
ponto para os funcionários.
Estamos instalando serviço
de monitoramento com câmeras e tenho certeza que
começaremos um ano diferente”.
Na área financeira, Moacir garantiu que conseguiu
equilibrar as finanças, “conseguimos o principal, tínhamos
um excesso de gastos com
pagamentos de servidores,
horas extras, chegando ao
patamar de 60%. Em setembro, depois de muitos cortes
e o ajuste necessário conseguimos baixar para 51%”. A
Constituição Federal e a Lei
de Responsabilidade Fiscal
impõem vedações aos municípios que ultrapassam os
limites de gasto com pessoal.
“Precisamos governar a
cidade para 30 mil pessoas e
não apenas para um grupo”,
comentando sobre o descontentamento de pessoas que
perderam os benefícios de
horas extras.
POLÊMICA:
A reportagem ainda questionou o prefeito sobre a polêmica mudança que aconteceu
em 2017, com fechamento
do Posto de Saúde Central.
“Mesmo passando por várias
adequações, o Posto de Saúde
Central ainda apresentava diversos problemas estruturais,
prejudicando o atendimento
da população. O prédio com
mais de 60 anos é do Governo
do Estado. A área de abran-

Olivatti está otimista com relação a 2018, “conquistamos o asfaltamento do Shangri-la, galerias
do Parque Cidade Alta e Distrito de Barão de Lucena”, comemorou.

gência do Posto Central tem
em média 4.500 pessoas, sendo que 1.100 passaram a ser
atendidas na Unidade Básica
de Saúde (UBS) da Vila Regina e outras 900 o atendimento
foi direcionado a UBS Manoel Goana no Jardim Novo
Horizonte, que entrou em
funcionamento em novembro. Outras 2.500 pessoas que
são atendidas pela equipe de
médicos, enfermeiros, auxiliares e agentes comunitários
do Posto Central, passaram
a ser assistidas pelos mesmos
profissionais na UBS Adelino
Pasquini na Vila Garça. Além
disso, foi feito um trabalho de
georeferênciamento e a Secretaria de Saúde identificou que
quase 60% dos munícipes que
eram atendidos na unidade
central, residiam próximos a
outros postos de saúde da cidade e foram readaptados a
eles”, esclareceu.
OBRAS
Olivatti está otimista com
relação a 2018. “Temos vários projetos cadastrados no
Siconv (Sistema de Gestão
de Convênios e Contratos de
Repasse do Governo Federal).
Para malha viária temos diversas emendas, já garantido
está o asfalto do Shangri-lá,
um dos bairros mais antigos
no valor de R$ 1 milhão, além
de recape asfáltico em trechos
críticos da cidade. Asseguramos ainda as galerias e asfaltamento do Jardim das Flores.
Conquistamos também as
galerias para o Parque Cidade
Alta e o Distrito de Barão de
Lucena. Na Assembleia Estadual temos o apoio do deputado Tião Medeiros, que é um
amigo de Nova Esperança e
tem trabalhado muito, na esfera federal, temos o apoio e a
liberação de recursos do Ministro Ricardo Barros, além
dos deputados Edmar Arruda, Rubens Bueno, Nishimori
e Verri,” analisou.
“Hoje vejo a viabilidade
das coisas acontecerem. No
Plano Diretor constam diversos imóveis que estão parados
ou sem destinação pelo município, temos a possibilidade
de vendê-los utilizando os recursos arrecadados em obras
de infraestrutura, a exemplo
do asfaltamento do Salvaterra”.

Graças a recursos liberados pelo Ministro da Saúde,
Ricardo Barros, no próximo
ano o Hospital Municipal
também passará por reformas
e adequações. “Já está cadastrado o recurso de R$ 1,5 milhão. Será uma reforma para
melhorar o aspecto funcional,
estrutural e principalmente o
atendimento as pessoas. Vamos trocar as esquadrilhas
de ferro de todo hospital,
ampliar em alguns pontos.
A entrada de alimentos será
adequada. Ainda na saúde aumentaremos os atendimentos
especializados graças a inauguração do novo Cisamusep
que tem uma maior capacidade de atendimento além do
transporte para Curitiba que
agora é feito em melhor condição pelo Garcia Saúde”.
Como desafio o prefeito
elencou a adequação de mais
de 200 quilômetros de estradas rurais, a recuperação da
malha viária danificada pelas
últimas chuvas, melhorias na
educação com novas salas na
Escola Nice Braga e um novo
projeto para a Escola Tancredo Neves. Combate ao foco
de erosão existente no Parque
das Grevíleas, conserto de três
emissários rompidos, instalação do Almoxarifado Central
no antigo barracão da Cooperativa Cotia e um trânsito
mais humano, voltado para o
pedestre. “O trânsito tem que
ser pensado e construído para
favorecer o pedestre e não os
veículos” frisou Moacir ao
falar da necessidade da instalação de semáforos nos cruzamentos das avenidas São José
e Brasil e também da travessia
elevada próximo ao cemitério.
Todas as obras de mobilidade
urbana estão sendo realizadas
com recursos vinculados ao
trânsito recebidos através do
repasse estadual derivado da
receita de multas.
Questionado sobre as novas mudas de Palmeira Imperial plantadas nas avenidas
Rocha Pombo e Santos Dumont o prefeito disse que não
onerou o caixa do município,
“Sem custos de produção e
mão de obra aos cofres do
município, todas as mudas
replantadas foram produzidas no Viveiro Municipal,
que voltou a ser exemplo de
produção, e nossa meta é re-

urbanizar toda a cidade demonstrando o nosso amor e
cuidado com o meio ambiente, um dos muitos compromissos desta administração”.
CEMITÉRIO:
O Cemitério Municipal
que durante esse ano passou
pelo processo de recadastramento gratuito de túmulos
e jazigos, será ampliado em
2018 e terá uma taxa simbólica anual de manutenção.
Com o apoio da Câmara de
Vereadores, o Projeto de Lei

“Estamos chegando ao final do ano, no geral, tenho a consciência tranquila de que fiz o que era correto durante o ano
todo”, enfatizou o prefeito Moacir Olivatti.

de permuta de terreno foi
aprovado e atualmente a área
pertencente a AABB será
anexada ao Cemitério, “teremos uma ampliação de 100%
da atual capacidade, com um
novo modelo que permitirá a

construção de três novas sepulturas no mesmo jazigo.”
Finalizando o prefeito Moacir Olivatti desejou a todos os
munícipes um ano de 2018
muito próspero, com saúde e
as bençãos de Deus.

Semáforo no cruzamento das avenidas São José com Brasil visa garantir maior segurança ao
pedestre. Obra é executada com recurso destinado ao trânsito.

Dicas para manter seu
animal seguro durante
queima de fogos

10 - GERAL

JORNAL NOROESTE
www.jornalnoroeste.com

Sexta-feira, 29 de dezembro de 2017

PUBLICIDADE LEGAL

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

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

Condenado
do mensalão,
Pizzolato
consegue
liberdade
condicional
pelo STF

Henrique Pizzolato cumpre pena de 12 anos e
7 meses de prisão, além de multa que ele vai
parcelar.

C

ondenado a 12 anos e 7 meses de
prisão, além de multa, pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro na Ação Penal
470, o processo do mensalão, o ex-diretor
de Marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato passará, agora, a cumprir
o restante da pena em liberdade condicional. A decisão foi tomada hoje (27)
pelo ministro Luís Roberto Barroso, do
Supremo Tribunal Federal (STF), que entendeu que Pizzolato cumpriu todos os
requisitos objetivos e subjetivos do artigo
83 do Código Penal para a concessão do
benefício.
Em maio, também por decisão de Barroso, Pizzolato, que cumpre pena na Penitenciária da Papuda, no Distrito Federal,
progrediu do regime fechado para o semiaberto. Na decisão de hoje, o ministro
do STF lembrou que o livramento condicional aos condenados a pena privativa
de liberdade igual ou superior a dois anos
é possível desde que atendidos os critérios objetivos do cumprimento de mais
de um terço da pena. Pizzolato começou
a cumprir a pena em regime fechado em
2015, depois que foi extraditado pelo governo italiano, para onde fugiu após ter
sido condenado, em 2012, pelo STF.
“O atestado de pena expedido pelo
Juízo delegatário desta execução penal dá
conta de que o sentenciado implementou
o requisito objetivo necessário à concessão do livramento condicional”, disse
Barroso em sua decisão. O ministro ressaltou ainda que Pizzolato é réu primário
e tem bons antecedentes e não conta contra ele cometimento de falta disciplinar
de natureza grave ou notícia de que tenha
mau comportamento carcerário.
Ao conceder liberdade condicional
ao ex-diretor de Marketing do Banco do
Brasil, o ministro do STF lembrou que,
em maio, Pizzolato progrediu de regime,
no entanto, considerado o inadimplemento da pena de multa, a progressão ficou condicionada ao início do pagamento das prestações.
De acordo com Barroso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional informou
que o débito da multa foi inscrito em dívida ativa da União “havendo o sentenciado comprovado a adoção das medidas
necessárias à formalização do acordo de
parcelamento do débito”. O benefício está
condicionado ao cumprimento das condições a serem impostas pelo juiz da Vara
de Execuções Penais do Distrito Federal,
em especial à prestação de garantias exigida pela Fazenda Nacional e a manutenção do regular pagamento das parcelas da
multa.
Agência Brasil
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Governo aumenta em R$ 2,23 bilhões
as transferências aos municípios

R

epasses voluntários,
para obras e ações urbanas, aumentaram
185%. Os valores empenhados até dezembro alcançam
R$ 1,68 bilhão, ou R$ 1,09 bilhão a mais do que em 2016.
Em relação às transferências
legais, o aumento foi de R$
919 milhões de um ano para
outro.
O Governo do Estado aumentou em R$ 2,23 bilhões
o volume de recursos repassados aos 399 municípios
paranaenses em 2017, na
comparação com o exercício
anterior. Até o fim de dezembro a estimativa da Secretaria
da Fazenda é de que as transferências alcancem R$ 11,86
bilhões, ante R$ 9,63 bilhões
de 2016. O valor representa
um crescimento de 23% de
um ano para outro.
Neste ano, houve um salto de 185% nas transferências voluntárias, que são os
repasses feitos a municípios
e entidades por meio de convênios, acordos ou ajustes,
com a finalidade de realizar
obras e serviços. Os valores
empenhados até dezembro
alcançam R$ 1,68 bilhão,
contra R$ 591 milhões em
2016, uma diferença de R$
1,09 bilhão.
“Neste ano, ampliamos a
capacidade de investimento
do Estado e formalizamos
parcerias quase que semanalmente com as prefeitu-

ras, atendendo praticamente
todos os municípios com
recursos para obras e ações
para melhoria da qualidade
de vida da população”, afirma o governador Beto Richa.
“Conseguimos destinar este
volume de recursos graças ao
ajuste fiscal iniciado há dois
anos”.
O maior montante, cerca de R$ 500 milhões, foi
transferido para infraestrutura urbana, que abrange
investimentos e manutenção
nos municípios. Os recursos
foram usados em obras de
pavimentação e recape, calçamento, postos de saúde e
praças, além de aquisição de
equipamentos. O incremento
na área foi de 366%.
A saúde também recebeu
atenção especial, com repasses de R$ 457 milhões, 88%
mais que em 2016. Os valores foram transferidos como
forma de auxílio aos fundos
municipais e foram empregados na atenção básica à saúde, além de assistência hospitalar e ambulatorial, suporte
profilático e terapêutico e vigilância epidemiológica.
Na área de infraestrutura e logística o aumento nas
transferências
voluntárias
foi de 815% - passou de R$
31,7 milhões para R$ 289,8
milhões – e os recursos foram destinados para obras
em estradas. Houve também aumento de 3.643% nas

Divulgação

Governo aumenta em R$ 2,23 bilhões as transferências aos municípios.

transferências para a área de
esporte e turismo, 1.036%
para a de cultura, 464% para
meio ambiente, 388% para segurança pública e 183% para
desenvolvimento social.
LEGAIS – Em relação às
transferências constitucionais
e legais (veja box), os valores
devem chegar a R$ 9,13 bilhões de janeiro a dezembro
de 2017, o que representa
crescimento de 11% sobre os
R$ 8,21 bilhões repassados
em 2016. A diferença para
mais será de R$ 919 milhões.
O repasse extra de ICMS
feito pelo Governo do Paraná em janeiro, no valor de

R$ 431,2 milhões, contribuiu para o resultado. Além
disso, as transferências para
o Fundeb Municipal cresceram 26% em 2017, passando
de R$ 828,4 milhões, no ano
passado, para R$ 1,045 bilhão
em 2017, um aumento de

26% milhões.
“Todas as áreas foram beneficiadas e, em um ano difícil, esses valores ajudaram os
prefeitos a manter as contas
em dia”, avalia o secretário
da Fazenda, Mauro Ricardo
Costa. “O ajuste fiscal fei-

to pelo Governo beneficiou
também os municípios, porque parte do que o Estado
arrecada é transferido para
eles”, acrescenta, citando que
50% do IPVA e 25% do ICMS
são repassados aos municípios. Agência Brasil

Transferências legais e constitucionais
- ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
- IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores)
- IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
- Cide (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico)
- Fundeb Municipal (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica)

A Serra Pelada das moedas digitais (bitcoin)

A

disparada de preço de
determinado
"ativo"
gera uma corrida pelo
lucro rápido, fácil. Ficar rico sem
trabalhar é algo que faz sentido
no subconsciente humano. E aí
as pessoas pagam o equivalente
a um apartamento por alguma
coisa inútil (como 1 Bitcoin, que
não serve para nada).
O cenário brasileiro anda
agitado com a valorização meteórica da mais famosa das
cryptomoedas (bitcoin)! Até a
Câmara dos Deputados está perdida e correndo contra o tempo
para tentar regulamentar o uso
de moedas digitais, devido ao
teor das discussões da audiência
pública que ocorreu no dia 19 de
dezembro de 2017.
Os debates nas redes sociais
não são menos acalorados, muitas vezes beirando a revolta, tanto dos que apoiam quanto dos
que a odeiam. A polarização
quanto a "ser um bom negócio",
"ser uma moeda" ou "ser um
ativo", tem chegado as arraias
do debate às vezes até desrespeitoso. Os "early adopters" xingam qualquer um que critique a
moeda: retrógrado, atrasado ou
defensor do status quo dos bancos.
Do outro lado, economistas
e analistas (alguns de peso, outros nem tanto!), fundamentam
seus temores e alertas. Buscam
suas análises em fatos históricos
e cíclicos da economia mundial,
na maioria as vezes sem sucesso! Não que seus fundamentos
sejam inválidos: a multidão de
"crentes" nas cryptomoedas
simplesmente nega, em trocadilho gramatical, "o outro lado da
moeda", literalmente.
Entre discussões e debates,
venho tentando formar uma
opinião sobre as cryptomoeda.

*Por Vinicius Carneiro Maximiliano

E sobre elas, de forma geral, já
cheguei às minhas conclusões.
Eu não acredito em bolhas…
mas que elas existem, existem!
Tulipomania é a mais famosa
delas, mas tantas outras já se
mostraram arrasadoras em mercados muito estruturados. Um
detalhe: não é porque um investidor de credibilidade e peso
adere ao ativo, que isso torna o
ativo seguro, capisce?
Mas com relação ao bitcoin,
especificamente, ainda tenho
buscado entender alguns movimentos de mercado para formar
meu convencimento. Portanto,
esse momento em que escrevo
essas linhas, acredito que o que
deixarei aqui é o que tenho até
agora. Certamente, com toda
essa dinâmica que vemos, isso
vai mudar! Em suma: é apenas
mais um ativo, no caso digital,
para investimentos.
Dinheiro e moeda, certamente, não o é. E isso não tem
relação alguma com defesa aos
bancos ou a conservadorismo.
Isso é lógica pura (a qual tem
faltado muitas vezes nos debates sociais) sobre a forma em
que o dinheiro (efetivo) circula
em função da aquisição e venda
da moeda digital. Não é porque
os cryptopunkers disseram que
isso é uma desmonetização do
dinheiro que isso é uma desmonetização.
Aliás, chamá-la cryptomoeda a mim parece muito mais
uma bela sacada de marketing,
estruturada em um fantástico
storytelling da "lenda do seu
criador anônimo", do que efetivamente um meio monetário.
Prefiro o termo "ativo digital
fantástico" (porque realmente
é!), que atende nesse momento
minhas conclusões e evidências
sobre essa nova onda.

A bitcoin, bem como as demais cryptomoedas, padece de
um dos maiores problemas do
mundo moderno: falta de liquidez! Dinheiro que é dinheiro,
está disponível de imediato, na
mão ou virtualmente, para adquirir bens e serviços. E essa é
uma das maiores barreiras que
as moedas digitais (atualmente!) sofrem. Sim, sim, eu sei que
isso é fácil de resolver… mas enquanto não for resolvido, é um
limitador.
Some-se a isso os custos de
transação. Certamente nem
todo mundo (ou quase ninguém!) entende como funciona
a famosa "mineração" das moedas. E a grande sacada delas está
nesse processo. Certamente, por
essa razão chamei este post de
"Serra Pelada" das moedas digitais. Vemos um batalhão de pessoas buscando ganhar dinheiro
com o "ouro digital" que brota
das CPU e GPUs mundo afora,
em uma busca insana pela "pepita" (bloco de dados) mais pesada e mais brilhante, e que pague
mais!
Não me diga que você não
sabia que os mineradores podem escolher quais "blocos" minerar, em função dos melhores
pagamentos? Essa é uma das
razões pelas quais algumas transações entre carteiras demoram
horas… e outras alguns minutos! A coisa não é tão democrática assim…
Atrele a isso tudo que o algoritmo criado pelo lendário
desenvolvedor da moeda, vive
alardeando que em dois mil e
alguma coisa, será minerado o
ultimo bitcoin… praticamente
uma mina de "ouro" que, com
o tempo, se esgotará, e todo o
"produto" que foi minerado ficará circulando no mundo em

uma quantidade estável, porém
com uma cotação totalmente
instável. E que venham as especulações!
Assim, vemos pessoas nos
mais recônditos cantos do mundo investindo em placas de processamento, hardware, usinas de
energia portáteis, hipoteca da
casa, empréstimos em bancos
(tradicionais!) para viabilizar
a tão sonhada mineração! Se
pensarmos bem, em nada difere dos mineiros que, buscando
o enriquecimento, largaram famílias país afora para ir viver em
condições precárias em Serra
Pelada, em busca de uma vida
melhor. Se alguma vez você ler a
história do Tio Patinhas, vai ver
que, antes dele ficar quaquilhonário, se endividou em bancos e
perdeu diversas "minas de ouro"
em razão dos empréstimos para
adquirir os materiais de mineração…
As "fazendas de mineração"
não tem tanto glamour como
pensamos! A imagem que se tem
é de uma central hiper resfriada,
com controles e luzes piscando e
todo aquele charme do Vale do
Silício. Faça uma busca simples
no Google e verá que esse romantismo é bem longe da realidade dos mineradores da vida
real. Famílias estão ficando malucas com seus adolescentes que
montam verdadeiras centrais
em casa e consomem a energia
do bairro todo.
Ainda temos o alarde mundial (que confesso não saber se
é verdadeiro) que o consumo
de energia está aumentando assustadoramente para as mineradoras, e que isso pode causar
um colapso energético, ou coisa
do tipo! Vejam, é o mesmo caos
de um impacto ambiental de
uma mineradora de ouro, não é?

Uma perfeita Serra Pelada, com
toda sua glória e suas mazelas!
Na prática, o que mudou foi
o instrumento e o formato: ao
invés de picareta, precisamos de
um laptop e placas potentes de
processamento; ao invés da terra
e mercúrio, utilizamos energia
elétrica aos "tubos" e cryptografia decodificada; no final, de
uma tonalada de barro (blocos
de dados para serem descryptografados), sai 1 biticoizinha…
ou quando não, um centésimo
de milésimo de uma bitcoin.
E esse é outro detalhe: moeda, em sentido estrito, é uma
unidade de medida com referencial definido. Moeda digital
fez com que "um inteiro", fosse
dividido aos milhares dos milhares, chegando ao ponto de
uma pessoa adquirir ou receber
0,000001 de bitcoin, pode?
Entre essas e outras características, que as moedas digitais
ainda possuem desafios grandes
para serem socializadas e aceitas pelo mercado corrente. Sim,
existe um lobby fortíssimo dos
bancos e outros meios de pagamento para que isso tudo seja
barrado. É sim um dos maiores
impactos no sistema financeiro
mundial. Porém, tais limitações
ainda dificultam que o ativo seja
facilmente transacionável por
pessoas comuns. Fora as acusações de lavagem de dinheiro e os
esquemas de pirâmide usando
moedas digitais.
Como tudo nesse mundo
capitalista em que vivemos,
quem tem dinheiro, tecnologia
e conhecimento, pode operar
facilmente com moedas digitais,
pagando com cartão de credito,
ou transferências internacionais.
Porém, traga isso ao mundo real,
do dia a dia, da compra do pão
na padaria aos quilos de carne

no açougue… é quase que ressuscitar a URV… quem se lembra?
Sou um entusiasta dessas
inovações e acredito fortemente
que o blockchain, que é a tecnologia que permite essa corrida do ouro, veio para ficar. Mas
confesso que essa euforia com
a bitcoin é mais um modismo
digital. Veja-se os choques anafiláticos que pessoas tem sofrido
mundo afora quando a moedinha dá um sustinho e cai uns
90% em meia hora… Imagina!
Costumo dizer que bitcoin
é para os fortes… de bolso! Se
você tem dinheiro para perder e
não vai passar necessidades, invista! Ainda dá para ganhar um
bom dinheiro… e para perder
um tanto bom também. Contudo, dinheiro e moeda não estão
nem perto do que é um bitcoin,
uma grande sacada de ativo digital dos tempos modernos. E
por fim: quer saber quando uma
bolha está chegando ao seu limite ou querendo estourar? Preste
atenção aos movimentos de "liquidez" de grandes investidores
no ativo… se começarem a vender, tem coisa por ai!
Vinicius Carneiro Maximiliano é advogado corporativo e gestor contábil.
Com MBA em Direito Empresarial pela
FGV e especialista em Direito Eletrônico
pela PUC/MG, atuou como advogado de
Propriedade Intelectual no Brasil para
a Motion Picture Association (MPA),
Associação de Defesa da Propriedade
Intelectual (ADEPI) e também para a
União Brasileira de Video (UBV). Em seguida, foi gestor de projetos especiais na
Associação Brasileira das Empresas de
Software (ABES) - e Business Software
Alliance (BSA). Nomeado pela OAB/SP
para a Comissão de Mercado de Capitais e Governança Corporativa. É diretor
executivo da Etecon Contabilidade, escritório especializado em questões fiscais
e contábeis para empresas tradicionais e
da nova economia digital. Autor do livro
"Dinheiro na Multidão" – Oportunidades
x Burocracia no Crowdfunding Nacional", obra em que analisa o mercado
de financiamento coletivo no Brasil e as
questões fiscais e burocráticas que podem
impactar esse segmento de mercado.
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Filho do meu amigo
de saudosa memória
Guido, proprietário do
restaurante MEIN HAUS
em Paranavaí, com
classificação reconhecida
pela Revista Quatro
Rodas, Rodrigo Preuss
e sua esposa Fabiane
Batista Preuss, ela,
novaesperancense,
estão à frente do
empreendimento, com
a mesma qualidade,
cordialidade no
atendimento e eficiência.

Comemorando
40 anos de feliz
união, o casal

Creusa Cardia
e Clóvis de
Brito, muito

querido
em nossa
sociedade,
recebendo os
parabéns de
filhos, netos,
parentes,
amigos e deste
colunista.

Feliz 2018...
São os votos do Jornal Noroeste, aos amigos, anunciantes,
fornecedores, lideranças políticas, sociais e comunitárias

