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DESDE MAIO DE 1995

"O casamento é um milagre 
segundo o qual a mesma 
mulher que te aquece os 

pés, esquenta tuas orelhas". 

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

A partir de hoje, sexta-feira, 01 de de-
zembro, o pedágio está mais caro em todo 
Paraná. O aumento foi homologado na 
terça-feira, 28 de novembro pela Agepar 
(Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados do Paraná).

Tão certo quanto o especial de fim de 
ano na Globo com o Roberto Carlos, as 
piadas sem graça no dia 31/12 dizendo que 
“só vejo você no ano que vem” ou as pro-
messas de Ano Novo é também o aumento 
do pedágio em 01/12. Os aumentos variam 
de 2,75% a 3,89%. 

O reajuste, porém será mais caro em 
quatro das seis concessões do Anel de In-
tegração que compreende uma malha de 
2.493 quilômetros de rodovias divididas 
em lotes interligados pelas concessioná-
rias Viapar, Econorte, Ecocataratas, Cami-
nhos do Paraná, Rodonorte e Ecovia.

Na Viapar, responsável pela praça de 
pedágio de Presidente Castelo Branco, 
o aumento chega a 8,06%, o maior entre 
as concessionárias, seguido por Econor-
te - 5,13%, Caminhos do Paraná - 4,37%, 
Ecovia – 3,83%, Rodonorte – 3,24% e Eco-
cataratas – 2,75%. Vale ressaltar que há ar-
redondamentos nos valores, para facilitar 
o troco nas cabines.

 O pedágio mais caro do Paraná fica em 
Jataizinho. Para passar pela cancela um 
automóvel pagará a tarifa de R$ 22,00. O 
segundo pedágio mais caro do Paraná está 
em São José dos Pinhais, caminho para 
milhares de turistas rumo ao litoral do Es-
tado, pagando nada menos que R$ 19,40 
para carro. Em Presidente Castelo Branco 
o custo para automóvel é de R$ 12,10.

Embora entidades empresariais de-
fendam as concessões porque sabem que 
trechos bem conservados reduzem custos 
logísticos, há consenso de que as tarifas 
são muito caras no Paraná, o que por con-
sequência reduz a competitividade do Es-
tado.

Pelo contrato de concessão boa parte 
das duplicações previstas não foi realizada. 
Uma pesquisa recente da Confederação 
Nacional dos Transportes (CNT) apontou 
que o conceito de “bom ou ótimo” corres-
ponde a 64,2% na opinião dos usuários 
das rodovias. Em 2013, esse número era de 
86,7%. O que demonstra insatisfação com 
os trechos privatizados.

A discussão sobre o pedágio que já foi 
bandeira de campanha política em anos 
anteriores voltará à tona na próxima elei-
ção. O contrato de concessão assinado em 
1997 vencerá em 2021, portanto o próxi-
mo governador do Paraná terá a missão de 
encarar essa briga.

As concessionárias justificam que as 
obras atrasaram devido à guerra judicial 
contra o Estado. Atualmente as ações estão 
suspensas por um acordo entre as partes.

No atual momento lutar para que o 
“pedágio, baixa ou acaba” é movimento 
em vão. A única solução é aguardar com 
paciência o vencimento dos contratos em 
2021, onde por força legal uma nova lici-
tação para concessão será aberta. Até lá, é 
aguardar pagando tarifas exorbitantes.

“O Pedágio baixa, ou acaba!”
Senador Roberto Requião (PMDB) durante vitoriosa 

campanha política ao governo do Estado 2002

***

Pedágio mais caro!

William Holman Hunt (1827- 1910) foi um 
pintor inglês, nascido em Londres. Em 1844, 
ele foi aceito como aluno para a Royal Acade-
my, onde pode conhecer Dante Gabriel Rossetti 
e John Millais. No seu período na academia ele 
dividiu estúdios com Dante e Millais. Ele e seus 
dois companheiros de estúdio tinham um certo 
desprezo comum pela arte contemporânea inglesa 
e suas regras, por isso fundaram juntos a Irman-
dade Pré-rafaelita, que visava restaurar a pintura 
inglesa.

Os Pré-rafaelitas procuravam devolver à arte 
a sua pureza e virtudes anteriores, que haviam se 
perdido no relativismo moral. Hunt acreditava 
que a renovação da arte deve envolver um retor-
no ao ideais morais, isso tornou-se o centro de 
seu trabalho, para tanto ele utilizou temas bíblicos 
para pintar seus quadros. Um dos seus quadros 
onde ele utiliza um tema bíblico é A Sombra da 
Morte. O quadro é uma pintura do interior de 
uma carpintaria, local este em que está Jesus em 
pé, seus olhos estão erguidos ao céu e sua expres-
são facial é uma mistura de dor e alegria. Um raio 
de luz do sol da tarde lança, na parede atrás de 
Jesus, uma sombra, que juntamente com a prate-
leira de ferramentas ao fundo, traz a aparência de 
uma cruz, as ferramentas na prateleira lembram 
os pregos e os martelos utilizados na crucifica-
ção romana. No quadro está também uma mu-
lher ajoelhada, suas mãos repousam em um baú 
que contém os presentes dos magos. Não é pos-
sível identificar quem seja, mas fica claro que é 
sua mãe Maria que mostra-se atenta a projeção 
da sombra. Historicamente falando, a imagem é 
fictícia, todavia, teologicamente correta. Os livros 
que constam no Antigo Testamento são conheci-
dos por sua linguagem figurada e simbólica, lan-
çando sombra sobre uma realidade que haveria de 
vir, por exemplo: a páscoa é sombra da ceia insti-
tuída por Jesus, os animais sacrificados são som-
bras de Cristo, que teria de morrer para remissão 
dos pecados do seu povo escolhido. Neste caso da 
pintura, a sombra de Cristo é a sua Cruz, a mor-
te de Jesus apontava para o centro da sua missão, 
a redenção dos eleitos de Deus. Na Cruz, Cristo 
leva nossas iniquidades e é punido pelo próprio 
Pai em nosso lugar. Certa feita, Jesus disse aos 
seus discípulos que era necessário que ele fosse 
morto, não compreendendo o porquê, Pedro, um 
dos discípulos, repreendeu-o, e Jesus o enfrentou, 
mostrando que quem não desejava a sua morte 
era satanás. Era o plano de Deus, que pela morte 
de seu Filho, o seu povo escravizado pelo peca-
do fosse liberto. A Cruz de Cristo é a vitória dos 
cristãos. Hunt pintou "A Sombra da Morte" entre 
1870 e 1873.

A Sombra da Morte de 
William Holman Hunt

ARTIGO

Por Fernando Razente *

* Fernando Razente é  acadêmico de História na SMG
fernandorazente997@gmail.com

Anibelli Neto apresenta 
emenda ao Projeto de 
Lei nº 557/2017 visando 

garantir os direitos 
de mais de 600 mil 
micros e pequenos 

empresários do Paraná 

O deputado Anibel-
li Neto apresentou a 
emenda de Nº 15 ao 

projeto de lei encaminhado 
pelo governo do Estado a As-
sembleia Legislativa (Projeto 
de Lei nº 557/2017) que visa 
adequar o Estado do Paraná 
à nova Legislação do Simples 
Nacional. O objetivo é manter 
os direitos das micro e peque-
nas empresas conquistados no 
governo do PMDB.

Segundo o deputado, a Lei 
15.562, sancionada pelo então 
governador Roberto Requião 
em 2007, estabelecia o regime 
tributário diferenciado, sim-
plificado e favorecido previs-
to na Lei Complementar nº 
123/2006.

Anibelli Neto destaca que 
por força da Lei Estadual 
15.562/2007, do governo do 
PMDB, empresas com arreca-
dação até 360 mil por ano são 
isentas de pagar ICMS. Com a 
nova legislação, proposta pelo 
atual governo, mantém-se a 
isenção para quem fatura até 
360 mil, mas com o aumento 
de arrecadação os impostos au-
mentam.

Na tabela do Simples que 
o governo do Estado pretende 
implantar não há previsão de 
descontos. A intenção do de-
putado Anibelli Neto é manter 
os avanços conquistados nos 
períodos de governo em que o 
PMDB impôs sua maneira de 
governar, isentando os micros 
e pequenos empresários de pa-
gar impostos, dando a eles mais 
força para investir e gerar em-
pregos.

Segundo Anibelli foi este 

modelo de governo que pro-
porcionou ao Paraná ser um 
estado competitivo. Se a lei for 
alterada e começar a taxar esses 
pequenos empresários, o ris-
co é que quem não falir parti-
rá para a informalidade o que 
seria algo muito ruim, já que 
estamos em meio a uma crise, 
alertou o deputado. 

 O deputado Anibelli Neto 
promoveu uma Audiência 
Pública para tratar do assun-
to com participação de várias 
entidades e o relator do Sim-
ples Nacional, o deputado fe-
deral paranaense João Arruda 
(PMDB). 

Durante a audiência pública 
foi apresentada uma pesquisa 
feita pelo SEBRAE que mostra 
que se a proposta do governo 
for aprovada 29% das empresas 
fechariam; 20% iriam para a in-
formalidade; e 18% reduziriam 
suas atividades. Isso sem contar 
que 95% das 51 mil pequenas e 
microempresas do Paraná se-
rão atingidas pela proposta do 
governo.

Hoje as micro e pequenas 
empresas representam 51% das 
empresas instaladas e registra-
das no Paraná sendo que 65% 
delas são isentas de ICMS.

A emenda foi elaborada a 
pedido das entidades que re-
presentam o setor e tem por 
objetivo adequar o simples do 
Paraná às mudanças estabeleci-
das pelo Governo Federal, mas 
sem prejudicar as micro e pe-
quenas empresas aqui situadas, 
fato que poderia inviabilizar a 
atuação de diversos empreen-
dedores na formalidade.

Assessoria de Imprensa

Deputado estadual Anibelli Neto 
quer assegurar os direitos de 

micros e pequenos empresários 
do Paraná conquistados no 

governo do PMDB

A intenção do deputado Anibelli Neto é manter os avanços con-
quistados nos períodos de governo em que o PMDB impôs sua 
maneira de governar, isentando os micros e pequenos empresá-
rios de pagar impostos, dando a eles mais força para investir e 
gerar empregos.
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Opinião do Blog
Reforma da Previdência Enxuta: 

ledo engano!
Diariamente temos inúmeras in-

formações  sobre a reforma da previ-
dência  apregoadas pelo governo de 
Michel Temer, sempre acusando que 
a previdência hoje está quebrada por 
causa dos inúmeros favorecimentos à 
população, por isso, por aquilo, etc. Só 
que ninguém, nem o presidente e nem 
o Congresso Nacional tocam no âma-
go da questão. Segundo levantamento, 
a previdência deve cerca de R$180 bi-
lhões. Só que os bancos devem cerca 
de R$ 170 bilhões à previdência, sem 
os juros. Os ruralistas devem mais de 
R$ 10 bilhões, divida essa recentemen-
te acordada com o  governo federal 
em troca dos votos para que Temer 
permanecesse no poder. Clubes de 
futebol e grandes empresários devem 
nem sei quanto e por aí  afora.  Que 
tal se esses grandes devedores pa-
gassem a previdência, a entidade já 
estaria com crédito. Outro problema 
intocável é essa questão das polpudas  
aposentadorias de familiares de ofi-
ciais militares, de congressistas, de ex 
congressistas como José Sarney (qua-
tro ou cinco aposentadorias) e outras 
categorias , continuarem recebendo 
várias  e polpudas aposentadorias por 
tempo indeterminado, sem uma justi-
ficação plausível e até uma fiscalização 
mais rígida do poder público?  O que 
você acha de um servidor receber R$ 
30 mil de salários e ainda auxílio mo-
radia, auxílio livro, auxílio alimenta-
ção e auxílio vestuário, enquanto um 
soldado recebe pouco mais de R$2,5 
sem  essas mordomias, trabalhando 
na linha de tiro a todo o momento? 
O que você acha de dar privilégios à 
guarda do Congresso Nacional? Pe-
didos de moratórias, postergação de 
juros das dívidas de Estados e Muni-
cípios, parcelamentos e coisas mais 
tem que acabar.  Fizemos aqui, apenas 
algumas citações pois o assunto é bem 
mais amplo e complexo. A Reforma da 
Previdência é um assunto muito sério 
e tem que ser amplamente discutida 
com sociedade como sempre defendeu 
a senadora Kátia Abreu (TO).  Acon-
tece que Temer quer entrar na galeria 
de presidentes como aquele que mais 
fez reforma, não importando  a ma-
neira, propondo agora, uma Reforma 
da Previdência Enxuta. Esses mesmos 

deputados hipócritas defensores da re-
forma da previdência (  PMDB, PSDB, 
DEM e Centrão ), em vez de  ajudar a 
equilibrar os gastos públicos e da pre-
vidência durante o governo de Dilma 
Rousseff, votaram e aprovaram  o fim 
do fator previdenciário, que provocou 
uma explosão dos gastos, prejudicando 
ainda mais o país. Agora esses mesmos 
parlamentares defendem o equilíbrio 
das contas públicas. Aqui no Brasil, 
Governo e Congresso Nacional admi-
nistram o país de acordo com os seus 
interesses e não da maioria que é o 
povo brasileiro.

Trechos do discurso do Senador  
Roberto Requião no Senado

Senador Roberto Requião 
(PMDB-PR), afirmou na Tribuna do 
Senado ser o primeiro senador a apoiar 
e a conclamar o apoio à Operação Lava 
Jato. Mas também foi o primeiro a de-
nunciar os equívocos e excessos da 
referida operação. Requião disse que 
a Lava Jato se apartou,  distanciou-se 
dos fatos da política e da economia do 
Brasil. Porque a Lava Jato acabou presa, 
imobilizada por sua própria obsessão, 
empanou os olhos e a compreensão 
dos heróis da operação ao ponto de 
eles não despertarem e nem reagirem 
à pilhagem criminosa,  desavergonha-
da do país. O Senador disse: "querem 
um exemplo assombroso, sinistro dessa 
fuga da realidade"? "Nunca aconteceu 
na história desse país um presidente 
e seu entorno durante o  mandato ser 
denunciado por corrupção. Nunca um 
presidente da República desbaratou o 
patrimônio nacional de forma tão aço-
dada, irresponsável e suspeita como 
o atual presidente. A venda de nosso 
patrimônio nacional é para comprar 
os parlamentares para se manter no 
poder.  Em um leilão da Petrobrás, esse 
governo corrupto  abriu mão de um tri-
lhão de reais de receitas. Foram  hum 
trilhão de isenções  graciosamente ce-
didas as maiores e mais ricas empresas 
do planeta Terra, injustificadamente. 
Sem qualquer amparo em dados eco-
nômicos, em projeções de investimen-
tos, em retorno de investimentos. Tal 
atitude tomada, foi sem apoio de estu-
dos sérios, confiáveis. Foi uma doação 
escandalosa. Uma negociata impudica. 
Um governo atolado, completamente 
submerso na corrupção. Abrimos mão 
de  dinheiro suficiente para cobrir to-

dos os alegados déficits orçamentários, 
todos os rombos nas tais contas públi-
cas. Abrimos mão do dinheiro essen-
cial, vital para a previdência, a saúde, a 
educação, a habitação e o saneamento, 
as estradas, as ferrovias, os aeroportos, 
portos e hidrovias para os próximos 
anos. Entre outras coisas, Requião disse 
que a véspera do leilão do pré-sal, ele 
achava que algum juiz intrépido ou 
procurador audacioso, iluminados, es-
petaculosos da Lava Jato, impedissem 
esse supremo ato de corrupção  pratica-
do por um governo corrupto. Entregar 
o precioso  pré-sal, o nosso passaporte 
para romper  com o subdesenvolvi-
mento, é ou não, a suprema, absoluta, 
imperdoável corrupção? É ou não ma 
corrupção inominável reduzir o salá-
rio mínimo e isentar as petrolíferas? 
Será, juízes,, procuradores, policiais 
federais,defensores públicos, ,as senho-
ras e  os senhores, são tão limitados, 
tão fronteiriços, são poucos dotados 
de perspicácia, patriotismo a ponto de 
engolirem essa roubalheira toda, sem 
pisca?  Mas como nada disso tinha a 
ver com os pedalinhos, triplex, sitio de 
Atibaia,as palestras, o  aluguel de apar-
tamento, nenhum juiz, nenhum pro-
curador, nenhum delegado da polícia 
Federal , e nem aquele rapaz do TCU 
tão rigoroso com a ex presidente Dil-
ma Rousseff, ninguém, enfim,  se lixou 
para o embrulho. Ah sim não estava 
presente no power point. Como pode 
um país  ser comandado por uma qua-
drilha de ladrões , clara, explicitamente 
uma quadrilha e tudo continuar como 
se nada estivesse acontecendo?"  É com 
tanto desencanto e o mais profundo de-
sânimo que pergunto: "por que Deus 
está sendo tão duro", questionou Ro-
berto Requião?

Coisas do Cotidiano
• Rede Social  comentando: " por 

que Temer foi parar no Hospital par-
ticular Sírio Libanês, em São Paulo, 
quando o Hospital de Base em Brasília 
já estava com uma maca no corredor 
aguardando o internamento do presi-
dente  pelo SUS, evitando gasto públi-
co? O próprio presidente desvalorizou 
a Saúde Pública no Brasil!

• E o Grêmio conquistou a Copa 
Libertadores da América. Time co-
peiro e de tradição na competição 
continental, o tricolor gaúcho derro-
tou o Lanus da Argentina nesta quar-
ta-feira pelo placar de 2x1 e vai repre-
sentar nosso continente no Mundial 
de Abu Dhabi nos Emirados Árabes. 
Se o Grêmio chegar à final do referido 
Torneio, tem grandes chances de se 
tornar campeão mundial mais uma 
vez, pois o Real Madri, provável fina-
lista, não está jogando nada nada. 

• A APAE de Nova Esperança rea-
lizou esta semana o Dia Especial de 
Natal sob o tema: Natal - tempo de paz 
e esperança e alem de diversas apresen-

tações artísticas teve também a venda 
de artesanatos produzidos na entidade. 
Parabéns a todos os organizadores.

• E o PSDB sentindo a desaprova-
ção popular do Governo Temer decidiu 
abandonar o Governo. O partido quer 
continuar sendo protagonista e não 
mero coadjuvante como está sendo 
no Governo Temer, comandado pelo 
PMDB.

• A partir de hoje, sexta-feira, o pe-
dágio custará R$12,10 na Praça de Pre-
sidente Castelo Branco, um aumento 
de 8,06% em relação ao preço anterior. 
Somado ao novo aumento da gasolina, 
já está ficando caro se deslocar de carro 
até Maringá.

• Senadora Kátia Abreu (TO), foi 
expulsa do PMDB. Motivos: foi expulsa 
por não ter feito concessão a ética na 
política; foi expulsa por defender  po-
sições que desagradavam o governo; foi 
expulsa por ousar dizer não a cargos, 
privilégios e regalias do PMDB. Kátia 
queria que o seu partido defendesse os 
interesses do povo, ajudando os menos 
favorecidos. Como ela incomodava os 
caciques do partido com a suas ideias, 
acharam melhor mandá-la embora;

• Energia Elétrica de Nova Espe-
rança está um caos. Basta uma venta-
nia já esta faltando luz em vários locais 
da cidade. Final de semana último foi 
um caos na cidade. O jardim Los An-
geles, ao que parece, é o ponto crítico 
da falta de energia elétrica da cidade. 
Sábado último, quando chegava de 
Maringá, por volta das 20h30 min. es-
tava uma escuridão danada na parte de 
cima da Rocha Pombo. Na terça feira, 
ficamos 8hs sem luz no mesmo trecho. 
Várias e várias pessoas da cidade estão 
reclamando sem que haja qualquer 
providência. Estou sabendo que ape-
nas dois funcionários de plantão estão 
fazendo todo o serviço de manutenção 
na cidade, zona rural  e região. Algu-
mas vezes a equipe de  Paranavaí vem 
nos ajudar. Está passando da hora das 
autoridades locais  agirem em defesa de 
nossa gente, pois caso contrário,  novas 
indústrias jamais instalarão por aqui;

Pingos e Respingos International 
News from Brazil

• Cocaine and drugs were found in 
the waters of Santos´Bay;

• Brazil´s president Michel Temer 
spends weekend in hospital for heart sur-
gery. The president returned to his São 

Paulo home on Monday morning after 
spending the weekend in the hospital fol-
lowing an angiosplasty and the implan-
ting of two stents due to obstroction in 
two of his coronary arteries;

• Virginia (USA), a youth pastor 
was accused of killing his Family (wife 
and two others) at home on Thanksgi-
ving;

• Brazilians say Youth ends at 37 
and Old Age begins at 64;

• Cyber Monday is a marketing 
term that refers to the Monday after 
Thanksgiving. It was created to persuade 
Brazilian shoppers to buy online;

• Words of the week: due/killing/old 
age/cyber

• “I am not what happened to me. I 
am what I choose to become” (Carl Jung 
was a Swiss psychiatrist, psychoanalyst 
and who founded analytical psychology 
– 1875-1961)

Tecnologia dificulta convivência 
pais e filhos!

Saia desse celular, grita a mãe para 
o filho! E a frase que não sai da boca 
dos adultos diariamente. Mas há tam-
bém muitas questões a serem levanta-
das, com impactos negativos, para os 
pais e filhos.  O celular, por exemplo,  
foi uma grande invenção para a huma-
nidade, mas trouxe também uma série 
de problemas para as famílias. Segun-
do a pediatra e psicanalista Luci Pfeif-
fer, muitas consultas em seu dia a dia, 
refere-se  a queixas das próprias crian-
ças que afirmam que não conversam 
ou conversam pouco  com os seus pais  
pelo fato deles estarem conectados no 
celular, ignorando a presença do filho 
em casa ou mesmo ao seu lado. Muitas 
dessas crianças, afirmam Luci Pfeif-
fer, dizem que se pudessem, esconde-
riam  o celular de seus pais. Como as 
crianças estão hoje em dia também  
conectadas em celulares, eu não tenho 
a maior dúvida de que vivemos uma 
realidade de violência virtual, chegan-
do ao ponto que, segunda estatística, 
83% das crianças dizem que se sentem 
traídas pelo celular. E ainda 56% das 
crianças entrevistadas querem tomar o 
celular de seus pais. O convívio pai e 
filho é  extremamente importante em 
todas as fases da vida, principalmente 
até os seis anos , quando os filhos en-
tram naquela fase de herdar pratica-
mente tudo de seus pais, ou seja, um 
abraço, um beijo, um carinho, um colo, 

um costume, onde toda a atenção  é de 
suma importância.-

Michel Temer é internado por 
obstrução de coronárias!

Presidente Temer foi internado na 
semana passada no Hospital Sírio Li-
banês, em São Paulo, para desobstruir 
três artérias coronárias com coágulos 
de sangue e placas de ateroma, difi-
cultando a passagem do sangue em 
90%. As artérias coronárias são vasos 
responsáveis pela circulação sanguínea 
no coração e pela chegada de oxigê-
nio e nutrientes ao músculo cardíaco, 
o miocárdio. Sua obstrução por longo 
tempo poderá levar ao Infarto Agudo 
Miocárdio (IAM ou  parada cardía-
ca). As doenças cardiovasculares são 
responsáveis pelo elevado número de 
mortes no mundo e no Brasil chega a 
30%. Causa 1) as placas de ateroma nas 
paredes das artérias, principalmente 
das coronárias podem se romper, for-
mando coágulos de sangue que podem 
interromper abruptamente a passagem 
de sangue no local. 2)Outros fatores 
de riscos: Alimentação, histórico fa-
miliar, sedentarismo, pressão alta, co-
lesterol alto, stress, idade ( acima de 45 
anos no homem e 55 anos, drogas etc. 
Sintomas : vômitos, palpitações, disp-
neia, fadiga, sudorese, desmaios, alte-
ração da pressão arterial,etc.    Diag-
nóstico - História clínica, laboratorial 
com hemograma completo, dosagem 
de enzimas, ECG, cintilografia, tomo-
grafia computadorizada, ecocardio-
grama, teste ergométrico, cateterismo 
das coronárias, Rx de Tórax,etc. Tra-
tamento -  Quanto ao tratamento. In-
gestão de alimentos saudáveis, menos 
gorduras, praticar exercícios regulares, 
controle de pressão arterial, evitar o 
stress, controle de comorbidades com 
diabetes, não fumar, não beber, con-
trolar o peso, faça check up periódico, 
etc. Se necessário, usar medicamentos 
que reduzem o colesterol ou alteram a 
coagulação do sangue, relaxantes mus-
culares, medicamentos para ansiedade, 
etc.  Quando necessário, procedimento 
invasivo como cateterismo, abertura 
das coronárias com balão ou colocação 
de stent, ou ainda  cirurgia ( ponte de 
safena ou mamária. Prognóstico - É 
bom, mas poderá complicar com arrit-
mias,  insuficiência cardíaca, ruptura 
do músculo cardíaco que é fatal e pro-
blemas valvulares do coração.. 

ENTRELINHAS
***Mulheres nas mesmas condições de trabalho que os homens recebem salários 84% menor, segundo Ministério 
do Trabalho. ***Considera-se  jovem no Brasil quem tem até 37 anos. A partir de 64 anos é considerado 
idoso.***O apresentador de TV Luciano Huck, cujo o nome chegou a ser ventilado pelo PPS, já desistiu da 
candidatura. Mesmo sem ser candidato Huck já vinha  recebendo pressões dentro do PPS e de outros partidos. 
Aconselhado pelos amigos que ele iria embarcar numa gelada, pois  a maioria dos parlamentares brasileiros são 
corruptos, Huck caiu fora.*** "Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo.  Mas qualquer um pode 
recomeçar e fazer um novo fim" ( Chico Xavier - um  expoente do Espiritismo- 1910-2002 ).

Esporte
Nova esperancense Edilson conquista 
a Libertadores jogando pelo Grêmio e 

vai disputar o Mundial Interclubes
O lateral direito, que é 

um dos líderes do elenco, 
volta a atenção para o 

Mundial Interclubes que 
acontecerá este mês de 

dezembro  em Abu Dhabi, 
nos Emirados Árabes

A América do Sul co-
nheceu, esta sema-
na, seu representan-

te no Mundial Interclubes 
que acontecerá este mês nos 
Emirados Árabes. Jogan-
do um futebol que mescla 
técnica e raça, o Grêmio de 
Foot-Ball Porto alegrense se 
credenciou ao Mundial após 
vencer o Lanús da Argentina 
pelo placar agregado (jogos 
de ida e volta) de 3x1. 

Jogador experiente e um 
dos líderes do grupo, o la-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

teral direito, nova esperan-
cense Edilson Mendes Gui-
marães, Campeão Brasileiro 
pelo Corinthians em 2015 e 
dono de uma carreira vito-
riosa,  sempre se demonstrou 
confiante quanto à conquista 
da Libertadores, sabendo que 
ela viria com muito esforço e 
trabalho de equipe. 

O Mundial Interclubes 
da Fifa deste ano  mudou 
de sede e não será feito no 
Japão. Os Emirados Árabes 
Unidos serão o país anfitrião 
e seu campeão participará do 
Torneio que começará em 6 
de dezembro e termina 10 
dias depois, quando a final 

correspondente é disputada, 
em Abu Dhabi. A mesma 
sede foi designada para 2018 
também.

Os primeiros jogos do 

torneio já são conhecidos. O 
sorteio foi realizado no dia 9 
de outubro em Abu Dhabi. 
O Real Madrid enfrentará 
o vencedor entre o Urawa 

Reds, campeão asiático, e 
Al Jazira ou Auckland, que 
abrem o torneio no dia 6 de 
dezembro.

Enquanto isso, o Pachuca 

enfrentará o Wydad Casa-
blanca, antes de enfrentar o 
Grêmio, campeão da Copa 
Libertadores, na semifinal 
do dia 12.

Dono de uma carreira vitoriosa, o nova esperancense Edilson volta as atenções para o Mundial Interclubes que vai acontecer este 
mês em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes

VITÓRIA
Campeonato Baiano: 2005

PONTE PRETA
Campeonato Paulista do Interior: 2009

GRÊMIO
Campeonato Gaúcho: 2010

Copa do Brasil: 2016
Copa Libertadores: 2017

BOTAFOGO
Taça Guanabara: 2013

Taça Rio: 2013
Campeonato Carioca: 2013

CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro: 2015

Títulos já conquistados 
pelo atleta
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Essa semana eu poderia fa-
lar sobre Jogos Mortais: 
Jigsaw ou sobre o Expresso 

do Oriente, pois ambos estrea-
ram ontem, mas estamos a vinte 
e cinco dias do Natal e o clima de 
festividade e fim de ano já toma 
conta de todos, por isso deixei 
essas grandes produções de lado 
para dar espaço a algo mais sim-
ples, mas que tem tudo a ver com 
esse período especial que estamos 
vivendo, a animação A Estrela de 
Belém.

Esse não foi um ano muito 
positivo para as animações, pois 
tivemos poucas estreias e quase 
nenhuma digna de ser lembrada 
após a sessão, mas todos sabem 
que esse é um filão bastante lu-
crativo e que possuí um público 
ávido por novidades. Não apenas 
por isso, mas também para seguir 
um padrão que foi cunhado nos 
últimos anos (a Sony Pictures tem 
investido muito em filmes com 
temática religiosa) chegou às telo-
nas uma história universalmente 
conhecida narrada em forma de 

animação e que parece ser uma 
grande sacada.

A Sony buscou em sua nova 
animação A Estrela de Belém, 
recontar a história do nascimen-
to de Jesus, mas sobre um pon-
to de vista bem diferente, o dos 
animais, principalmente do bur-
rinho envolvido diretamente na 
história.

Deixando de lado o tom épi-
co e solene dos filmes religiosos, 
essa animação investe forte em 
bom humor e numa narrativa di-
dática para tornar acessível para 
as crianças essa encantadora his-
tória. Nesse sentido, os humanos 
se tornam coadjuvantes dando 
espaço para que um grupo im-
provável de amigos formado por 
um burro, um pombo e uma ove-
lha ajudem (às vezes atrapalham 
mais que ajudam – risos) na via-
gem que antecede o nascimento 
de Jesus.

Um ponto forte do filme é o 
desenvolvimento de seu protago-
nista, que é carismático e capaz de 
despertar logo de cara a simpatia 

e a empatia do público. Bo, o bur-
rinho, é um personagem que faz 
rir com as suas trapalhadas e aven-
turas, mas que emociona a todos 
no momento mais importante do 
filme. Outro personagem que cha-

ma a atenção ao longo da história 
é o papel da mãe de Jesus, Maria, 
suas ações calmas e sua forma de 
agir despertam no público um ca-
rinho especial pela sua figura.

As questões técnicas colabo-

ram para que tudo se dê conforme 
o esperado nessa animação, com 
destaque para as cores, a textura, 
e os cenários, tudo é muito bem 
feito e tem um visual encantador, 
agradando adultos e crianças. A 
trilha sonora também dá show, 
trazendo melodias em estilo gos-
pel que se enquadram perfeita-
mente na narrativa da história. 
Um ponto não muito positivo é o 
fato de que as canções não foram 
traduzidas, o que dificulta o en-
tendimento das crianças para esse 
recurso como meio narrativo.

Há quem critique o roteiro 
pelo fato dele manter um claro 
maniqueísmo no ar, ou seja, o 
bem e o mal são muito bem defi-
nidos na história, mas essa crítica 
é vazia quando levamos em con-
sideração o público alvo do filme, 
as crianças. Para elas as coisas ten-
dem a ser maniqueístas, por isso 
gerar complexidade numa histó-
ria como essa, seria praticamente 
uma heresia. 

Utilizando com muito bom 
gosto todas as liberdades artís-
ticas e as licenças poéticas que a 
trama permite, o diretor Timothy 
Reckart entrega ao público um 
filme digno, cheio de mensagens 
positivas e que ressalta os valores 
cristãos mais sublimes, como o 
respeito, o perdão e a amizade. 

Vamos à trama! Bo é um jo-
vem burro que está cansado de 

ficar aprisionado em um es-
tábulo, onde sempre anda em 
círculos para fazer com que o 
moinho funcione. Incentivado 
pelo pássaro Davi, seu melhor 
amigo, ele consegue escapar e, na 
fuga, esconde-se em meio a uma 
festa de casamento. Ao término 
do evento, ele é encontrado pela 
recém-casada Maria, que carrega 
no ventre aquele que será conhe-
cido como o filho de Deus. Ini-
ciando uma jornada por causa 
de um recenseamento, ele logo se 
alia à Ruth, uma ovelha adorável 
que se perdeu de seu bando. Jun-
to com três camelos sábios e ou-
tros animais de um estábulo, Bo e 
seus novos amigos seguem uma 
misteriosa estrela e se tornam he-
róis improváveis na história que 
fundamenta a fé de milhões de 
pessoas ao redor do mundo.

Por que ver esse filme? Por 
que em época de Natal ir ao ci-
nema assistir a filmes com essa 
temática é algo sempre muito 
prazeroso, além disso, esses fil-
mes causam um encantamento 
impar nas crianças. Essa anima-
ção pode ser considerada como 
uma grande surpresa nessa tem-
porada, tornando-se uma exce-
lente dica de filme para toda a 
família. Deixe o espírito natalino 
tomar conta de você e vá conferir 
essa animação nos cinemas. Boa 
sessão!

Sicredi entrega certificados em Alto 
Paraná, Paranavaí e Nova Esperança

Presidente da Sanepar visita Nova Esperança 
para assinar contratos de execução de projetos

Na noite de terça-feira 
(28), às 19 horas, foi 
realizada a entrega de 

certificados do Programa In-
clusão Digital da Sicredi União 
PR/SP para alunos de Alto Pa-
raná/PR. O evento aconteceu 
nas instalações da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Alto Paraná (Aciap), que fica 
na Rua Soares Raposo, 1291, 
e reuniu estudantes, parceiros 
do Programa e autoridades 
convidadas. 

Na quarta-feira (29), a ce-
rimônia foi em Paranavaí/PR, 
na unidade do Rotary que fica 
na rua Pernambuco, 1.595. E 
na quinta-feira (30) a progra-
mação de entrega de certifica-
dos reuniu os alunos de Nova 
Esperança/PR, no Ninho da 
Águia - Rua Barão do Cerro 
Azul, 913.

Neste segundo semestre, 
130 alunos de sete municípios 
do Paraná se formaram no 
curso de informática básica. 

Vinte participantes do distri-
to de Graciosa/PR já recebe-
ram o certificado. A partir de 
sexta-feira (1º de dezembro) 
os representantes da Sicredi 
ainda percorrerão Floraí, São 
Lourenço - distrito de Cianor-
te (dia 4 de dezembro) e Terra 
Boa (5 de dezembro).

No primeiro semestre deste 
ano, a Sicredi entregou certifi-
cados para 65 alunos, sendo 23 
de Graciosa, 10 de Alto Paraná, 
8 de Terra Boa, 17 de Florai e 7 
de Nova Esperança. Portanto, 
somente em 2017 quase 200 
pessoas foram capacitadas. Em 
quatro anos de funcionamento 
do programa, a instituição fi-
nanceira cooperativa formou 
cerca de 500 alunos nos Cen-
tros de Inclusão Digital. 

PROGRAMA
Lançado em 2013, o Pro-

grama Inclusão Digital foi ini-
ciado no distrito de Graciosa 
e, atualmente, está presente 

O Presidente da Sanepar, 
Mounir Chaowiche 
esteve em Nova Es-

perança na última sexta-feira 
(24), para Assinatura de Or-
dem de Serviço entre os Poços 
5 e 6 e Assinatura da Ampliação 
da Rede Coletora de Esgoto do 
Jardim Garça. A previsão é de 
que as obras comecem dentro 
do primeiro semestre do próxi-
mo ano.

Na oportunidade, Mounir 
falou sobre a importância dos 
projetos e reforçou o bom tra-
balho que a companhia de sa-
neamento vem desenvolvendo 
ao longo de sua história. “Água 
tratada e rede coletora de esgo-
to é sinal de saúde”, enfatizou o 
presidente. Ele também falou 

do enorme carinho que tem 
por Nova Esperança, destacan-
do os prefeitos que sempre es-
tiveram na sede da companhia 
em Curitiba para solicitar me-
lhorias à cidade.

O Prefeito Moacir Olivatti, 
em sua oportunidade de dis-
curso agradeceu o Presidente 
Mounir Chaowiche pela aten-
ção a ele dispensada em todas 
as vezes que esteve em Curiti-
ba. Também destacou a aten-
ção e dedicação da equipe que 
se empenha bastante para aju-
dar o nosso município. Moacir 
Olivatti também aproveitou 
o momento e pediu a atenção 
da companhia para promover 
a execução de rede coletora de 
esgoto na Vila Regina. O presi-

em sete municípios. O curso é 
gratuito tem duração de quatro 
meses e é realizado duas vezes 
por ano, de março a junho e 
de agosto até novembro, com 
duas aulas por semana. Nesse 
período, os alunos aprendem 
informática básica, que inclui o 
sistema office e internet. 

A iniciativa é voltada para 
associados da Sicredi União e 
familiares, e abrange todas as 
faixas etárias - desde crianças 
até pessoas na terceira idade. O 
objetivo é levar conhecimento 
a quem não tem acesso, pro-
movendo a inclusão digital. 
Para isso, a instituição finan-
ceira cooperativa disponibiliza 
equipamentos e sete instruto-
res, já os parceiros providen-
ciam o local para a realização 
do curso. 

Entre os parceiros, estão o 
Rotary Club de Terra Boa, As-
sociação das Senhoras de Ro-
tarianos de Paranavaí, Amafil 
Alimentos de São Lourenço, 

Associação Ninho da Águia de 
Nova Esperança, e Associação 
Comercial e Industrial de Alto 

Paraná (Aciap). 
Confira o cronograma 

de entrega de certificados do 

Programa Inclusão Digital da 
Sicredi União PR/SP, neste se-
gundo semestre:

dente Mounir, atenciosamente 
acatou a ideia e pediu ao gerente 
regional que elabore um estudo 
aprofundado sobre o local e um 
projeto. Nenhum prazo foi defi-
nido, mas a ambição é de que as 
obras já comecem antes do final 

de 2018.
Notícias boas também che-

garam para Aparecido Donize-
te Diniz, o Cido da Sanepar. O 
presidente da companhia, ao 
saber que ele coordena volunta-
riamente a fanfarra municipal, 

se comprometeu a colaborar o 
projeto social.

Os projetos ultrapassam a 

casa dos R$2 milhões e já tem 
datas definidas para o início da 
execução das obras. ASCOM
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Encontro de veículos antigos acontece neste 
fim de semana e reúne vários expositores

Prefeitura e Poder Judiciário 
de Alto Paraná unidos em 

prol da recuperação de vidas

VERDADEIRAS RELÍQUIAS

O evento, que está na sua 16ª edição, é promovido pelo Clube dos 
Amigos Reliqueiros.  Área de Camping, Parque de diversões,  Mercado 

de Pulgas e Praça de Alimentação são alguns dos muitos atrativos.

Acontece neste fim de 
semana, sábado (02) 
e domingo (03) o 16ª 

Encontro de Veículos Antigos 
de Nova Esperança. O evento 
já se tornou tradição e é sem-
pre muito aguardado pelo 
público visitante.  O charme e 
o glamour dos veículos anti-
gos estarão à mostra gratuita-
mente para todos que gostam 
de uma verdadeira viagem no 
tempo. 

O evento faz parte das 
comemorações do 65º ani-
versário de Nova Esperança e 
deverá atrair um público su-
perior a 15 mil pessoas, entre 
visitantes e expositores.

Durante os dois dias do 
Encontro serão expostas, no 
Espaço Cívico, Esportivo e 
Cultural (em frente ao Está-
dio Municipal), verdadeiras 
relíquias, carros de marcas 
nacionais e importadas, mo-
tos e jipes, que fascinam pelo 
excelente estado de conser-
vação e por toda uma impo-
nência e nostalgia que envol-
ve naturalmente os veículos 
antigos. 

De acordo com o regu-
lamento, somente podem 
participar veículos com 30 
anos ou mais de uso, limpo e 
em bom estado e contempo-
râneos (menos de 30 anos) 
somente em bom estado de 
conservação, além do que é 
proibida a execução de som 
em volume alto e fazer borra-
chões bem como a prática de 

O Poder Judiciário e o 
Poder Executivo de 
Alto Paraná, reuni-

ram-se para traçar estratégias 
de aperfeiçoamento e exten-
são do Projeto Voo de Águia, 
implantado na Comarca por 
meio da Diretoria de Progra-
mas de Prevenção ao Uso de 
Drogas, Álcool e Saúde Men-
tal, com atuação da senhora 
Sandra Parra.

Por meio do Projeto, mui-
tas vidas são resgatadas e re-
inseridas em suas famílias 
e na sociedade, o que só se 
tornou realidade pela efetiva 
participação da Administra-
ção Pública Municipal, que 
disponibilizou e impulsionou 
a Diretoria, que desempenha 
atividade através da diretora 
funcional, Sra. Sandra Parra, 
sendo incentivado o uso por 
parte dos munícipes.

O Projeto é aplicado aos 
presos provisórios e aos con-
denados por crimes sem vio-
lência contra a pessoa e que 
pratiquem os crimes, em 
decorrência de dependência 
química ou até mesmo para 
manter o vício. A eles é dispo-
nibilizada consulta com mé-
dico psiquiatra, o qual atesta 
a existência ou não de depen-
dência química e o tratamen-
to adequado, o que também 
é disponibilizado pela Admi-

nistração Municipal.
O mencionado Projeto 

possui o intento de consagrar 
o princípio constitucional da 
Dignidade da Pessoa Humana 
(art. 1°, inciso III, da Consti-
tuição Federal), ou seja, a se-
gregação preventiva não pode 
se tornar antecipação de pena.

Destaca-se que o Proje-
to realiza internamentos em 
centros especializados de tra-
tamento, os quais possuem 
acompanhamentos técnicos e 
profissionais da área da psico-
logia e saúde.

A finalidade da reunião 
é estender a implantação do 
Projeto aos indiciados com 
envolvimento no uso de dro-
gas e, principalmente, aos 
adolescentes que necessitem 
de auxílio.

Assim, toda a comunidade 
de Alto Paraná é beneficiada 
pelo Projeto, já que uma vida 
resgatada, salva muitas vidas 
que deixam de ser vítimas dos 
mais variados delitos e ainda 
que terão no recuperado, um 
cidadão de bem a contribuir 
com a sociedade.

Com bem destacou o 
Prefeito Municipal, Sr. Miro 
Santana, o Projeto trata de 
questão humanitária, pois a 
superlotação carcerária gera 
um vírus insanável para a so-
ciedade e, a atuação preven-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O presidente do Clube dos Amigos Reliqueiros Maurício Gaona, que esteve na redação do Jornal 
Noroeste destacou: “o evento faz parte do calendário do turismo do Paraná e é um adorável pas-
seio no passado automobilístico”

Carros antigos de várias marcas e modelos vão estacionar nes-
te fim de semana em Nova Esperança

direção perigosa. Geralmen-
te, quem mantém um carro 
antigo, além de ser um hobby, 
é uma volta ao passado, a rea-
lização de um sonho de ad-
quirir um carro de determi-
nado modelo e que marcou 
sua infância ou adolescência. 

Segundo o Presidente do 
Clube dos Amigos Reliquei-
ros,  Maurício Gaona,  “o 
evento faz parte do calendá-

rio do turismo do Paraná, 
e, é um adorável passeio no 
passado automobilístico, com 
presença de carros, motos, 
tratores, bicicletas e tudo isso 
é comemorado com um ver-
dadeiro encontro de amigos, 
onde acontece uma troca de 
ideias, sugestões, amizades, é 
um evento para todas as ida-
des e classes sociais. Também 
haverá o Mercado de Pulgas, 

oportunidade para se encon-
trar peças para os veículos an-
tigos”, frisou. 

Todos os participantes se-
rão premiados, com destaque 
para o reliqueiro mais idoso, 
o que percorreu a maior dis-
tância e o mais novo. 

EMPENHO
“A exemplo de edições 

anteriores, o empenho da di-

retoria e o apoio de impor-
tantes parceiros são impres-
cindíveis, para o sucesso deste 
evento que já se tornou tradi-
ção”, lembrou Gaona. 

Serão expostos mais de 
300 veículos neste evento que 
se supera anualmente, que-
brando recordes tanto de par-
ticipantes quanto de visitan-
tes oriundos de várias cidades 
como Paraíso do Norte, Pa-
ranavaí, Maringá, Londrina, 
Mandaguaçu, Floraí, Parana-
city, Colorado, Uniflor, Cas-
calvel, Campo Mourão, Man-
daguari, Marialva, São João 
do Caiuá, Presidente Castelo 
Branco, Terra Rica, Atalaia, 
Arapongas, Apucarana, Alto 
Paraná, Tupã-SP, Presiden-

te Prudente- SP, Osasco –SP, 
Campo Grande – MS, Ivi-
nhema – MS, Maracaju – MS, 
Anaurilândia – MS, entre ou-
tros que ainda estão confir-
mando presença. 

“Nossa expectativa é con-
solidar cada vez mais o mu-
nicípio de Nova Esperança 
como o melhor Encontro de 
Carros antigos do Noroeste 
do Paraná e futuramente o 
melhor do Estado. Isto é bom 
porque além de divulgar a 
cidade, ajuda a movimentar 
também o comércio, seto-
res como oficinas, lava-jatos, 
postos, hotéis, restaurantes e 
outros. Todos estão convida-
dos a participar do Encontro”, 
finalizou Gaona.

DivulgaçãoJosé Antônio Costa

tiva, certamente trará muitos 
benefícios ao nosso povo, 
pois propiciará um futuro sa-
dio a toda a comunidade, em 
razão disso, externa o Prefeito 

seus agradecimentos à firme 
atuação do Poder Judiciário e 
da Diretora Sra. Sandra Parra, 
para o sucesso do Projeto.

Assessoria de Imprensa

• Limpeza urbana é responsabilidade de todos!
Uma cidade limpa e bem cuidada começa por você. Atitudes 

simples como separar o lixo orgânico do reciclável, colocar o lixo 
nos dias certos de coleta, varrer a área fronteiriça a sua residência e 
não acumular entulhos em frente a sua casa é um grande passo. O 
lixo disposto de forma irregular causa inúmeros transtornos como 
a proliferação de pragas, impedimento do passeio público e entupi-
mento de bocas de lobo.

Fazer a sua parte é fundamental, pois a limpeza urbana começa 
com você aí na sua residência. A Prefeitura continuará realizando 
os mutirões de coleta de pequenas quantidades até que seja fina-
lizada a instalação do ecoponto, mas para isso, é importante que 
os moradores tenham consciência de depositar os inservíveis da 
forma e na data correta. Não serão recolhidos grandes quantidades 
de resíduos volumosos e restos da construção civil – a destinação 
desse material deve acontecer por meio de contratação de caçam-
bas, como previsto na lei.

Por que as ruas estão com tanto acúmulo de resíduos volu-
mosos?

Ao saber do mutirão nos bairros, as pessoas colocaram para 
fora de suas residências tudo aquilo que não tinha mais nenhuma 
utilidade e estavam a acumular água e pragas em seus quintais. 
Infelizmente, mesmo com os informativos na internet e avisos 
realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde de casa em casa 
sobre as datas de coleta e orientações sobre a disposição do lixo, 
muita gente deixou para fazer o descarte depois da passagem do 
caminhão de coleta. Outras pessoas aproveitaram a oportunidade 
para se desfazer de ‘tudo’, somando grande quantidade de entulhos 
e outros resíduos volumosos; ultrapassando assim, o limite de pe-
quenas quantidades previsto na lei que é de 1 (um) metro cúbico.

Advertências, multas e penalidades
Constituem atos lesivos à limpeza urbana, o ato de depositar, 

lançar ou atirar em quaisquer áreas públicas ou terrenos edificados 
ou não, de propriedade pública ou particular, resíduos sólidos de 
qualquer natureza. É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer 
meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, pas-
seios e caminhos públicos sob penalidade de advertência, multa 
simples e diária.

Quaisquer dúvidas pertinentes à disposição dos resíduos da 
construção civil ou resíduos volumosos, o cidadão pode recorrer 
ao Setor de Fiscalização do município para esclarecimento das 
mesmas. Este texto foi embasado nas Leis 2.497/15, 1.821/08 e Có-
digo Tributário. 

A Juíza de Alto Paraná, Dra. Rita e o prefeito Miro, durante ato 
simbólico de formalização de parceria em prol da recuperação 
de vidas
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Formandas da Escola Normal 
São Vicente de Paula, turma 
1975 promovem reencontro

No sábado, 25 de no-
vembro, reuniram-se 
em Nova Esperança, 

um grupo de formandas da 
Escola Normal São Vicente de 
Paula. 

 O motivo do encontro foi 
o de comemorar os 42 anos de 
formatura, ocorrido em 1975. 

 Das quarenta professo-
ras, compareceram vinte delas, 
vinda de vários cantos do país: 
Curitiba, Fortaleza, Maringá, 
Goiânia, São Paulo, Ponta Porã, 
Mandaguaçu, Presidente Cas-
telo Branco, Alto Paraná e seis 
ainda residentes em Nova Es-
perança. Uma delas reside em 
Portugal.

 A reunião compreendeu um 
passeio pela Av. 14 de dezembro 
e depois um almoço e café da 

Alguns jovens de 
nossa igreja com 
irmãos/amigos 
em Cristo que nos 
visitaram no culto de 
recepção de novos 
membros e posse 
da nova diretoria da 
UMP. Deus abençoe 
ricamente essa 
juventude! Igreja 
Presbiteriana do Brasil 
de Nova Esperança. 
#tônonoroeste

tarde na Imperatriz Eventos.
 Durante o encontro pude-

ram relembrar o tempo de esco-
la, resgatando momentos vivi-
dos na juventude.

Estiveram presentes no en-
contro: Anaceli Cizauri Fusco, 
Aparecida Rufino de Souza, 
Cleidinéia Jardim, Edna Ma-
ria Cavallini, Ivete Joana Cripa, 
Jamile de Sá Riechi, Lidia Nao-

mi Minasse, Lourdes Moreira 
da Silva, Maria Alice Bonadio, 
Maria Aparecida Ribeiro, Ma-
ria Aparecida Urbano, Maria 
Mazzucco, Marilene de Oliveira 
Modesto, Neiva Arnaut de Tole-
do, Neusa Aparecida Bonadio, 
Neusa Maria Soares, Silvia Bo-
nifácio, Terezinha Dava Faccin, 
Tissato Shimbori e Vera Lucia 
Sanchez. 
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L.Única foi reconhecida  com o troféu 
"Selo Referencia do Comércio" pelo Sebrae

A empresária Leonilda 
Benalia e sua gerente 
Silvana Ciccheto esti-

veram em Curitiba na quarta-
-feira, 22 de novembro, na 
sede do Sebrae, participando 
juntamente com demais em-
presários de todo o estado 
do Paraná, para receberem o 
concorrido troféu "Selo Refe-
rencia do Comercio" instituí-
do pelo Sebrae e Fecomércio. 
Na ocasião, a L.Única foi con-
templada com o troféu série 
Ouro, o mais top das três ca-
tegorias. 

Idealizado pelo Sebrae Pa-
raná e pelo sistema Fecomér-
cio Sesc Senac Paraná, o selo 
referência do comércio valida 
o modelo de gestão das micro 
e pequenas empresas de vare-
jo de bens e serviços com foco 
em sua maturidade e práticas 
que permitem maior capaci-
dade de competitividade, sus-
tentabilidade e compromisso 
ético de atuação. Durante o 
processo de avaliação para a 
concessão do selo, foi possível 
verificar o avanço em várias 

Marcelo, gestor do projeto do varejo da região noroeste, Silvana, Leonilda e Paula Polizeli consultora  em markting do Sebrae

Colaboradores 
comemoram a 
conquista

Silvana, com 
José Gava 

Neto, diretor 
financeiro 
do Sebrae  

Paraná.

Leonilda e Silvana, orgulhosas exibem o troféu

áreas, principalmente no que 
refere a inovação de produtos 
e serviços oferecidos pelas em-
presas paranaenses que ade-
riram ao programa. Os níveis 
da concessão do selo foram 
definidos conforme requisitos 

atendidos pela empresa, nas 
seguintes categorias: Bronze, 
prata e ouro.

 Na categoria ouro a empre-
sa conquistou a pontuação aci-
ma de 60 pontos, na avaliação 
do modelo de excelência em 
gestão é maior ou igual a 80% 
das questões do DLS - Diag-
nóstico de Loja Sebrae avalia-
das com o critério "ótimo".

L.Única uma empresa séria 
e confiável, com potencial de 
crescimento, trazendo sempre 
as últimas novidades dos gran-
des centros para Nova Espe-
rança e região

Empresários de todas 
as regiões do Paraná, 
participaram do evento

Fotos: Osvaldo Vidual
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O CONTROLE SOCIAL 
ESTÁ EM PAUTA

Esta semana, aconteceu em 
Maringá o IV Fórum de 
Controle Social, promo-

vido pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, tendo como 
público alvo os Observatórios 
Sociais, Conselhos Municipais e 
demais cidadãos interessados no 
Controle Social. O ONESP esteve 
presente, assim como alguns con-
selheiros e funcionários munici-
pais de Nova Esperança, inclusive 
a Controladora Interna do Muni-
cípio e isso foi muito bom, porque 
dá um indício que tanto a socie-
dade como a administração estão 
interessadas em fazer um controle 
efetivo da Administração Pública.

Nessa oportunidade, mem-

bros do Tribunal Contas passaram 
ensinamentos sobre os caminhos 
a seguir para que o Controle So-
cial aconteça, como p.ex. sobre 
a COFAP – Coordenadoria de 
Fiscalização de Atos de Pessoal, 
que fiscaliza a Gestão de Pessoas, 
ou seja, do funcionalismo. Dei-
xou claro que, desde o concurso, 
deve haver um critério rígido de 
contratação, com aplicação de 
provas e testes, que demonstrem 
a real aptidão do candidato àque-
la função, sem direcionamentos 
políticos, assim como após a con-
tratação deve haver uma avaliação 
objetiva e criteriosa durante o es-
tágio probatório para a efetivação 
no cargo e em caso de inaptidão, 

exonerar o funcionário. Porém, 
mesmo após adquirir estabilida-
de, deve ser continuada a avalia-
ção dos funcionários, pois aqueles 
inaptos ou desidiosos ou com des-
vio de conduta, entre outros mo-
tivos constantes em lei, podem ser 
exonerados, mediante criterioso 
processo administrativo. Também 
ensinou como fazer o “caminho 
do dinheiro”, através da folha de 
pagamento, das diárias, recibo de 
pagamento de autônomos e das 
terceirizações. 

Mas também indicou como 
boas práticas a criação de metas 
e indicadores de produtividade, 
bem como que em cada Secretaria 
Municipal seja feito lista de ser-
vidores e seus horários e afixado 
em local visível aos contribuintes, 
para que esses possam fazer o con-
trole externo. Para o mesmo fim, 
sugeriu que fosse feito listagem de 
servidores comissionados e seus 
cargos e a criação de Lei definindo 
a quantidade máxima de cargos e 
a qualificação profissional mínima 
necessária para ocupar os cargos 
comissionados, ficando aqui a 
dica.

Num segundo momento foi 
falado sobre a fiscalização das Lici-

tações e dos Contratos realizados 
entre a Administração Municipal 
e Empresas Privadas, como por 
exemplo para a coleta de lixo, lim-
peza urbana, transporte escolar, 
compra de medicamentos, com-
bustível, alimentos, etc., para o 
fim de evitar direcionamento do 
contrato a determinada empresa, 
sobrepreço, superfaturamento, 
reajustamento irregulares, prorro-
gação indevida do prazo do con-
trato, etc.

Outro ponto de alta relevân-
cia que foi abordado, foi quanto 
à construção de obras públicas, 
mostrando a importância do 
acompanhamento das mesmas 
desde o edital de licitação, da reali-
zação dos projetos de engenharia e 
arquitetônico, da avaliação da ido-
neidade da construtora vencedora 
da licitação, da visitação in loco, 
análise do material utilizado, da 
qualidade da mão-de-obra, etc. E 
falou sobre a responsabilidade dos 
profissionais, tanto da empresa 
contratada, como do fiscal do mu-
nicípio encarregado de acompa-
nhar a obra e do seu mandatário. E 
sabemos que em nosso Município 
existem obras recém construídas 
ou reformadas, que já contam com 

graves problemas, gerando prejuí-
zos ao erário e a utilização precária 
do prédio.

Falou-se também na neces-
sidade de acompanhamento das 
Transferências Voluntárias feitas 
às ONGs e Entidades Sem Fins 
Lucrativos, que são valiosas auxi-
liares da Administração Pública 
na prestação de determinados ser-
viços à população e da necessidade 
de transparência nesses repasses e 
da sua utilização, com prestação 
de contas dos serviços prestados.

Muito falou-se sobre Trans-
parência dos atos públicos, pois é 
a partir dela que é possível fazer o 
Controle Externo e os locais onde 
podemos acessar as informações, 
como o Portal da Transparência 
do Executivo e do Legislativo, o 
PIT (Portal de Informação para 
Todos) encontrado no site do 
TCEPR, a utilização da LAI (Lei 
de Acesso à Informação), fazendo 
requerimentos direito ao órgão 
que tem a informação desejada, 
entre outros meios.

Também explicou o acesso à 
Ouvidoria do TCE, para o caso 
de Reclamações, Solicitações, Su-
gestões e Elogios e para o caso de 
denúncias se dirigir ao TCE ou ao 

Ministério Público.
Ou seja, o Tribunal de Contas, 

o Observatório Social, os mem-
bros da Lava Jato, como o juiz 
Sergio Moro e o procurador Del-
tan Dalagnol, vem externando a 
importância do Controle Externo 
sobre a Administração Pública e 
a necessidade da Participação Po-
pular. Estamos vendo uma mobi-
lização nesse sentindo, mas ainda 
é tímida e precisamos ser mais 
incisivos e atuantes, pois esse é o 
caminho para as mudanças que 
queremos.

Caso tenha alguma dúvida ou 
informação conflitante, procu-
re primeiro acessar o site oficial 
do município, a sua fanpage ou 
a ouvidoria municipal e no caso 
de não ser resolvida sua dúvida 
ou atendido sua solicitação, pro-
cure os meios que informamos 
anteriormente para a solução do 
seu problema, como a ouvidoria 
do TCEPR, porque nossa atitude 
deve ser positiva, no sentido de 
resolver nosso problema, pois ape-
nas queixar-se ao vizinho ou em 
mídia social não resolverá nossos 
problemas. Precisamos ser efetivos 
e por isso o ONESP faz esses escla-
recimentos.

ESCOLA MUNICIPAL 
DO CAMPO PADRE 
LADISLAU BAN

O ACESSO AO JORNAL NOROESTE O JORNAL COMO FERRAMENTA DE RECORTES

ESCOLA MUNICIPAL 
DO CAMPO PADRE 

LADISLAU BAN
PROFESSORA: Sandra Cristiane Fratini de Castro
COORDENADORA: Márcia Aparecida Calvazara 
Malacrida
DIRETORA: Tânia Cristina R. Bertonselli Toná

PROFESSORA: Célia do Amaral Polsachi
COORDENADORA: Márcia Aparecida Calvazara 

Malacrida
DIRETORA: Tânia Cristina R. Bertonselli Toná 

O acesso ao Jornal Noroeste, de uma for-
ma interativa entre os alunos e o professor 
complementa atividades pedagógicas com 
maior enriquecimento, possibilitando a ex-
pressão de ideias, sentimentos e opiniões. 
As informações sobre vários assuntos e a di-
versidade de gêneros textuais, contribui para 
a formação de leitores, possibilitando aos 
alunos conhecer a realidade social, regional 
e nacional. Desta vez os alunos foram desa-
fiados a encontrarem os tópicos que o Jornal 
Noroeste trás consigo, onde resolveram expor 
em forma de acróstico, finalizando assim o 
trabalho deste ano letivo com o mesmo que 
contribuiu muito para que compreendessem 
a importância dessa ferramenta de aprendi-
zagem e que é do nosso município.

A professora apresentou para os alunos uma técnica de riscagem, recorte e 
colagem de imgens sobre o jornal montando vários objetos: árvore de natal, car-
rinhos, animais e flores. Depois todos expuseram os trabalhos na sala de aula.

ALUNOS 5ºANO A: Ana Júlia, Camili, Éric, Gabriela, Gabriel, Giovana, Haiumilli, Jordana, 
Marcelo, Maria Educarda, Mônica, Nicolas, Paulo Henrique, José Augusto, Mariana. ALUNOS: Cláudia, Dominique, Kaique, Kauan Elias, Kauan Araujo, Lindomar, Rafael, Thalis , Luciano.

Pauta da 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nova Esperança
- PROJETO DE LEI EM 

2ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei nº 

65/2017, de autoria do Ve-
reador Brayan Oliveira Pas-
quini, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da publica-
ção da ordem da Fila de es-
pera das Creches no Portal 
da Transparência do Muni-
cípio de Nova Esperança e 
estabelece outras providên-

cias.

- PROJETO DE LEI EM 
1ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei nº 
51/2017, de autoria do Ve-
reador Carlos Roberto da 
Silva, que dispõe sobre a re-
gulamentação das conces-
sões de Título de Utilidade 
Pública no Município de 
Nova Esperança e dá outras 

providências.
2) Projeto de Lei 

nº77/2017, de autoria do 
Executivo Municipal, que 
autoriza o Poder Executivo 
Municipal a instituir ser-
vidão administrativa sobre 
parte ideal dos lotes que 
menciona, declarados de 
utilidade pública pelo De-
creto 4.720/2017 e dá ou-
tras providências.

- INDICAÇÕES:
1) Indicação nº 

204/2017, de autoria do 
Vereador Carlos Rober-
to da Silva, requer, após a 
tramitação regimental, que 
seja encaminhado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, a 
seguinte indicação: solici-
tando a limpeza constante, 
assim como a manutenção 

do Jardim Salvaterra.
2) Indicação nº 

204/2017, de autoria do Ve-
reador Carlos Roberto da 
Silva, requer, após a trami-
tação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a se-
guinte indicação: solicitan-
do que seja feito no Distrito 
de Ivaitinga um arrastão 
para limpeza e manutenção 

do mesmo.

- PROJETO DE LEI 
DANDO ENTRADA

1) Projeto de Lei nº 
76/2017, de autoria do Ve-
reador Carlos Roberto da 
Silva, que cria o programa 
municipal de práticas res-
taurativas no município de 
Nova Esperança e dá outras 
providências.
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TOC - transtorno 
obsessivo compulsivo

ARTIGO

Dr. Gabriel Cunha Bezerra

TOC, ou transtorno obsessivo-compulsivo, é conside-
rado um distúrbio psiquiátrico de ansiedade, o qual sua 
principal característica é a presença de crises recorrentes 
de obsessões e compulsões.

Entende-se por obsessão: pensamentos, ideias e ima-
gens que invadem a mente da pessoa insistentemente, sem 
que ela queira. Como um "disco riscado" que se põe a re-
petir sempre o mesmo ponto da gravação, eles ficam pati-
nando dentro da cabeça e o único jeito para livrar-se deles 
por algum tempo é realizar o ritual próprio da compulsão, 
seguindo regras e etapas rígidas e pré-estabelecidas, que 
ajudam a aliviar a ansiedade. Alguns portadores dessa 
desordem acham que, se não agirem assim, algo terrível 
pode acontecer-lhes. No entanto, a ocorrência dos pen-
samentos obsessivos tende a agravar-se à medida que são 
realizados os rituais e pode transformar-se num obstáculo 
não só para a rotina diária da pessoa como para a vida da 
família inteira.

Em geral, os rituais se desenvolvem nas áreas da lim-
peza, checagem ou conferência, contagem, organização, 
simetria, colecionismo, e podem variar ao longo da evo-
lução da doença.

SINTOMAS:
Repetir rituais constantemente, como andar sempre 

na mesma calçada; pensamentos disfuncionais; obsessão 
por organização; preocupação excessiva com a limpeza e 
higiene pessoal; medo de que a qualquer momento algo 
ruim vai acontecer se não fizer um determinado ritual; 
necessidade de alinhar os objetos; sentir-se desconfortável 
caso não pratique um determinado ritual; checar as coisas 
compulsivamente.

CAUSAS:
Ainda não há certeza sobre as causas do TOC. Porém, 

alguns estudos sugerem que seja um transtorno com ori-
gem genética. Outra possibilidade está relacionada aos fa-
tores psicológicos como crenças distorcidas.

CONSEQUÊNCIAS:
Quem sofre de TOC pode demorar a reconhecer que 

sofre desse transtorno. Por isso, geralmente eles só procu-
ram tratamento quando a doença já afetou suas relações 
familiares, afetivas, sociais e ocupacionais.

TRATAMENTO:
Quando diagnosticado com TOC, o paciente deve ter 

um tratamento especializado pois, por tratar-se de um 
transtorno, é importante ter ferramentas e auxílio profis-
sional para mudar o padrão de comportamento e, assim, 
voltar a ter uma vida mais tranquila e saudável. O trata-
mento é feito por terapia e medicamentos.

Apesar de maior acesso e informações a respeito da 
doença, ainda há muito estigma em relação à ela, e muitas 
pessoas até confundem o que é considerado TOC; com 
isso listaremos abaixo o que é mito e o que é realmente 
verdade:

TODO MUNDO TEM UM POUCO DE TOC
MITO: Embora o TOC seja comum, não significa que 

todos tenham. Esta expressão de que todos têm um pouco 
de TOC está ligado ao estigma de que é só uma pessoa 
gostar de organização ou limpeza significa que ela sofre 
da doença. Na verdade, este transtorno está relacionado às 
emoções e as obsessões são formas de aliviá-las.

TOC PODE SURGIR EM QUALQUER IDADE
VERDADE: Não há idade para aparecer os sintomas 

de TOC. A doença pode se manifestar desde crianças, ge-
ralmente a partir dos três anos de idade, até na terceira 
idade. No entanto, há indícios de que os primeiros sinto-
mas se manifestam antes dos 18 anos, mesmo que o TOC 
seja diagnosticado na fase adulta.

TOC É COISA DE GENTE FRESCA OU LOUCA
MITO: O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) é 

uma doença de origem emocional caracterizada por pen-
samentos repetitivos que causam uma enorme ansiedade 
e angústia. Essas sensações só são acalmadas (mesmo que 
temporariamente) por alguns comportamentos específi-
cos, as chamadas compulsões.  Os rituais são formas de 
alívio, não de frescura ou loucura.

O TOC NÃO TEM CURA
VERDADE: O TOC não tem cura, porém, tem trata-

mento no qual é eficaz para descobrir os gatilhos emocio-
nais que leva uma pessoa a fazer os rituais característicos 
do transtorno e, através da terapia cognitiva-comporta-
mental é possível criar estratégias e reprogramações para 
lidar com os problemas.

Dr. Gabriel Cunha Bezerra
Médico Psiquiatra
CRM-PR 33.327 / RQE 18.273

Atendimento na:

Rua Lord Lovat, 681 - Nova Esperança
Telefone: 3252-3099 / 99834-1614
www.dimartini.com.br
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Presidente Castelo 
Branco comemora 52 anos 

com show na Avenida

Praça Mello Palheta e Avenida 14 de Dezembro 
recebem iluminação especial de Natal

O município de Presi-
dente Castelo Branco 
comemorou na terça-

-feira, 28 de novembro, seus 52 
anos de emancipação política. 
Na noite de aniversário, a po-
pulação foi para a Avenida Ju-
lio Faccin, cantou e se divertiu 
ao som da Banda Fonte Lumi-
nosa.

A prefeita Gisele Faccin pa-
rabenizou a todos os muníci-
pes, “Nossos agradecimentos a 
cada um que construiu e cons-
trói essa história contribuindo 
para o bem estar da maioria. 
Nosso respeito sincero a cada 
cidadão. Obrigada aqueles que 
contribuíram para o show com 
a banda Fonte Luminosa: equi-
pe da prefeitura, Câmara de ve-
readores, a todos prestigiaram 
e a banda. Muito obrigada. 
Que Deus abençoe nosso mu-
nicípio e guarde nossas famí-
lias. E que prosperemos. Que 
assim seja”, ressaltou a prefeita.

Está previsto para o iní-
cio da noite de hoje, 
sexta-feira, 01 de de-

zembro a inauguração da 
iluminação especial de Na-
tal da Praça Mello Palheta 
e também da Avenida 14 de 
Dezembro.

A ação é uma iniciativa 
da Associação Comercial e 

A Banda Fonte Luminosa fez show a população na Avenida Julio Faccin

Com alegria, a prefeita Gisele agradeceu a cada um que cons-
truiu e constrói a história do município contribuindo para o bem 
estar da maioria.

Industrial de Nova Esperan-
ça – Acine tendo o apoio da 
Prefeitura Municipal com o 
objetivo de trazer ainda mais 
encanto e magia ao Natal de 
Nova Esperança.

“Além da Vila Esperan-
ça, na Concha Acústica que 
terá apresentações culturais 
a partir do dia 18 se esten-
dendo até o dia 22, a Praça 
Mello Palheta terá o Espaço 
Criança que contará com 
brinquedos, pipoca, Papai 
Noel, Michey e Minnie, gra-

Iluminação de Natal da Praça Mello Palheta terá novidades

Atualmente o município vive 
um bom momento de expansão. 
A duplicação da BR 376 está na 
fase urbana e mesmo causando 
alguns transtornos momentâ-
neos a população castelo-bran-
quense será beneficiada com 
um trânsito mais seguro devido 
à construção de dois viadutos e 
uma passarela.

Soma-se ainda aos investi-
mentos no município, a unidade 
da Dispec do Brasil – Produtos 
Veterinários que está construin-
do uma fábrica de ração ‘pet’ 
para cães e gatos. A unidade 
será transferida da cidade de 
Maringá para Presidente Cas-
telo Branco com uma previsão 
inicial de geração de emprego 
em torno de 150 vagas.

A cidade ainda está na imi-
nência de nos próximos anos 
praticamente dobrar a quanti-
dade de domicílios e propor-
cionalmente o número de habi-
tantes devido investimentos da 
Loteadora C.S.J. ligada ao Gru-
po Sandri Empreendimentos 
através do Jardim Braga, loca-
lizado  às margens da Rodovia 
BR-376. 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

tuitos para a população. Já o 
tradicional Expresso Espe-
rança (Trenzinho) estará em 
circulação com ingressos 
sendo vendidos na bilhete-
ria instalada próximo a Vila 

Esperança. Lembrando que 
no dia 14, acontece a che-
gada do Papai Noel às 20h 
no Campão (Estádio Mu-
nicipal)”, finalizou Rodrigo 
Picoli, presidente da Acine.
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Social
Osvaldo Vidual

Comemorando idade nova na segunda-feira 
(27), o empresário e suplente de deputado 
estadual Eduardo Pasquini, recebeu os 
cumprimentos de familiares, amigos e da 

esposa Luciana. A ele, votos de felicidades.

Família tradicional de nossa sociedade, 
o casal Neiva e Osmar Vicentini 

comemorou 50 anos de feliz união. A Bodas 
de Ouro do casal foi comemorada por 

familiares e amigos com recepção dia  11 
de novembro na AABB de Nova Esperança.


