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JORNAL NOROESTE
VIVA O NOROESTE!

NOVA ESPERANÇA

PÁG. 8

Câmara aprova Projeto de Lei 
que regulamenta abertura de 

Supermercados aos domingos e feriados  

LAZER

ESTADUAL

PÁG. 15

PÁG. 12

PÁG. 15

Festa do 
Padroeiro 
começa 

nesta sexta-
feira com 
diversas 
atrações

Cida destaca 
importância 
do turismo 

para 
economia 
estadual

Governo 
autoriza 
recursos 

para obras 
em 74 

municípios

PÁG. 3

POLICIAL

Foragido de Marília SP é preso no distrito de Barão 
de Lucena acusado de matar homem a marretadas

COMÉRCIO: Associação Comercial elege nova direto-
ria e homenageia pioneiro durante evento de posse. PÁG. 7

PRES. CASTELO BRANCO: Município intensifica 
ações da política de resíduos sólidos. PÁG. 10

OPINIÃO

PÁG. 2

O Mar e as praias 
de plástico!

PINGOS E 
RESPINGOS

Caminhoneiros 
esperavam 
mais apoio do 
povo brasileiro!
PÁG. 3

Parcerias garantem continuidade dos 
atendimentos no Hospital “do Sindicato”

Convênios entre o 
município e o Hospital serão 
celebrados, garantindo parte 
de suas receitas.  Reformas 
e a chegada de 06 médicos 
especialistas estão previstas 

para os próximos meses

O município interme-
diou as negociações de ma-
neira sigilosa e à medida que 
estas evoluíram, decidiu tor-
nar público, minimizando a 
preocupação gerada diante 
de um possível fechamento. 

“Tivemos a felicidade, den-
tre algumas propostas surgi-
das, a de um grupo de mé-
dicos de Paranavaí que vai 
conduzir os serviços do hos-
pital”, comemorou o prefeito 
Moacir Olivatti. PÁG. 10

Foto: José Antônio Costa
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DESDE MAIO DE 1995

Diante dos últimos acontecimentos no país, o ci-
dadão tem experimentado a elevação de preços de 
vários produtos e bens de consumo,  pois muitos 
comerciantes se valem da situação atual para elevar 
abusivamente o preço, não só de combustíveis, mas 
ainda dos alimentos.

Nós como cidadãos, devemos exigir o cumpri-
mento dos nossos direitos,  pois a elevação abusi-
va dos preços viola princípios básicos de defesa ao 
consumidor e constitui prática abusiva, podendo 
ser aplicada sanção administrativa

O Código de Defesa do Consumidor (Lei 
8078/90), proíbe a exploração da vulnerabilidade do 
consumidor pelo fornecedor com vistas à promoção 
e venda de seus serviços e produtos, sendo que no 
artigo 51, o Código prevê que são nulas de pleno di-
reito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas 
ao fornecimento de produtos e serviços que:

“IV - estabeleçam obrigações consideradas iní-
quas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis 
com a boa-fé ou a equidade.”

Esta lei também proíbe que o fornecedor tenha 
vantagem econômica manifestamente excessiva em 
detrimento do consumidor, o qual é considerado 
como a parte mais frágil da relação, para se evitar  o 
chamado  enriquecimento ilícito.

O art. 51, parágrafo 1º, do CDC, considera como 
vantagem exagerada, a vantagem que: 

I - ofende os princípios fundamentais do sistema 
jurídico a que pertence; 

II - restringe direitos ou obrigações fundamen-
tais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a 
ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual; e

 III -  se mostra excessivamente onerosa para o 
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo 
do contrato, o interesse das partes e outras circuns-
tâncias peculiares ao caso.

Assim, sendo constatadas lesões aos princípios 
da boa-fé, liberdade de escolha e igualdade nas con-
tratações ou ainda ao princípio da vulnerabilidade 
do consumidor, estaremos diante de uma vantagem 
manifestamente excessiva em favor do fornecedor.

O artigo  39 deste mesmo sistema proíbe ao 
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas elevar sem justa causa o preço de 
produtos ou serviços; (inciso X) e  deixar de estipu-
lar prazo para o cumprimento de sua obrigação ou 
deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo 
critério (inciso XII).

 Estas práticas comerciais abusivas acarretam a 
nulidade de pleno direito das cláusulas contratuais 
delas decorrentes, conforme o art. 51,  inciso IV do 
CDC.

A Constituição Federal por suas vez, determina 
que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico 
que vise à dominação dos mercados, à eliminação 
da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros” 
(art. 173, § 4º).

O aumento dos preços só será aceito quando 
houver aumento dos custos que não seja provoca-
do por cartel no próprio setor, melhoria de qualida-
de visível e  alteração substancial do produto, com 
maior valor agregado.

Por fim, reza o art. 41 do CDC que no caso de 
fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao 
regime de controle ou de tabelamento, os fornece-
dores deverão respeitar os limites oficiais sob pena 
de responderem pela restituição da quantia recebida 
em excesso, monetariamente atualizada, podendo o 
consumidor exigir à sua escolha, o desfazimento do 
negócio, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

O aumento abusivo 
dos preços e a ofensa 
ao Código de Defesa 

do Consumidor
O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemo-

rado na terça-feira (5), teve como tema este ano  
“#AcabeComAPoluiçãoPlástica”. O objetivo da 
ONU Meio Ambiente é chamar a atenção da so-
ciedade para reduzir a produção e o consumo 
excessivo de produtos plásticos descartáveis.

Em 2018, segundo a Organização das Nações 
Unidas (ONU), a data soma esforços à campa-
nha #MaresLimpos (http://cleanseas.org/), para 
combater o lixo marinho e mobilizar todos os 
setores da sociedade global no enfrentamento 
deste problema, que se não for solucionado po-
derá resultar em mais plástico do que peixes nos 
oceanos até 2050.

Segundo as Nações Unidas, a poluição plás-
tica é considerada uma das principais causas 
atuais de danos ao meio ambiente e à saúde. Por 
ano, são consumidas até 5 trilhões de sacolas 
plásticas em todo o planeta.

Ainda segundo a ONU Meio Ambiente, a 
cada minuto, são compradas 1 milhão de garra-
fas plásticas e 90% da água engarrafada contêm 
microplásticos. De acordo com o organismo in-
ternacional, metade do plástico consumido no 
mundo é descartável e pelo menos 13 milhões 
de toneladas vão parar nos oceanos anualmente, 
afetando 600 espécies marinhas, das quais 15% 
estão ameaçadas de extinção.

Infelizmente o despertar ambiental aconte-
ce tarde. O ser humano imagina que suas ações 
não afetam o próximo, porém o olhar deve ser 
global e não local. Por exemplo, embora os 
oceanos sejam divididos por nomes o lixo joga-
do lá na África, em outro continente pode per-
correr quilômetros e afetar o nosso litoral aqui 
no Brasil.

Mais de 100 países se uniram sob o slogan 
do Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano e 
se comprometeram com atividades, como muti-
rões de limpeza de praias e florestas, e anúncios 
de políticas públicas voltadas ao descarte e con-
sumo responsável do plástico.

Soma-se a isso, os problemas de gestão dos 
resíduos urbanos que são visíveis em inúme-
ros municípios brasileiros. Nos últimos anos o 
“lixo” passou a envolver diversos entes. A com-
plexidade do assunto envolve normas técnicas, 
econômica, ambiental, social, política e admi-
nistrativa.

A reciclagem no Brasil deu certo não por 
inspiração ecológica, mas por necessidade de 
uma população vulnerável e carente. Das 294 
toneladas de latinhas de alumínio produzidas 
no Brasil em 2015, 290 foram recicladas. É uma 
taxa de utilização de 98,4%, recorde no mundo. 
É um mercado que movimenta R$ 1 bilhão por 
ano.

Durante essa semana Brasília sediou o 1º 
Congresso Internacional Cidades Lixo Zero. O 
evento reuniu especialistas estrangeiros e brasi-
leiros que apresentaram e debateram as melho-
ras práticas e tecnologias usadas para o geren-
ciamento de resíduos sólidos.

O presidente do Instituto Lixo Zero Brasil e 
coordenador do evento, Rodrigo Sabatini, disse 
que o objetivo do congresso foi mostrar para as 
prefeituras que podem adotar uma política de 
lixo zero. “Lixo zero quer dizer que vamos fa-
zer de tudo para que os resíduos não sejam en-
viados para aterros. Vamos reciclar, compostar, 
reduzir”.

Diante disso, caso não mudarmos nossa 
mentalidade de consumo e repensarmos algu-
mas atitudes corremos o sério risco de disputar 
um espaço ao mar com plásticos e garrafas pet.

“A natureza não faz nada em vão”.
Aristóteles (384 a.C a 322 a.C), filósofo grego, aluno de 

Platão e professor de Alexandre, o Grande.

***

O Mar e as praias 
de plástico!

A criativa logística 
reversa do Brasil

ARTIGO

Por Fabio Mestriner*

Um arranjo informal e criativo destina mais de 60% das 
embalagens produzidas no Brasil para as fábricas após entre-
gar seu conteúdo aos consumidores de todo o país. A produ-
ção de embalagens é um componente importante na economia 
das nações desenvolvidas. Isto se deve ao fato dos produtos ne-
cessitarem de embalagens para serem distribuídos. Hoje, mais 
de 80% do que é produzido nas fábricas acaba sendo encami-
nhado ao mercado dentro de algum tipo de embalagem.

O fornecimento de embalagens é tão crítico que, na even-
tualidade da falta deste insumo na produção, a maioria dos 
produtos não conseguiria deixar as fábricas e as empresas pa-
rariam de emitir notas fiscais. A indústria brasileira de embala-
gem está alinhada tecnologicamente e em capacidade de pro-
dução com suas congêneres dos países desenvolvidos e aqui 
estão presentes com suas fábricas, 18 das 20 maiores industrias 
mundiais deste segmento. O Brasil produz e exporta muitos 
tipos de embalagens e o setor gerou, em 2014, o faturamento 
de R$ 48 bilhões, o que representa uma parcela significativa do 
PIB nacional.

Fazer com que todas estas embalagens recebam um en-
caminhamento adequado após entregarem no destino não é 
tarefa fácil.O destino destas embalagens pós consumo se torna 
um problema para as prefeituras municipais, a quem cabe pro-
videnciar a coleta de lixo, pois este é o destino dos assim cha-
mados “Resíduos Sólidos Urbanos” nos quais as embalagens 
figuram como um dos componentes.

Quando se trata deste tema, a questão ambiental tem do-
minado de tal forma os debates sobre o que fazer com o lixo 
urbano que vem sobrepujando, inclusive a questão do sanea-
mento público, a ponto de merecer a promulgação de uma lei 
federal específica para tratar do destino dos tais resíduos. Esta 
legislação prevê a ação integrada e a responsabilidade compar-
tilhada entre estado, empresas e sociedade e objetiva reduzir 
os problemas decorrentes do impacto ambiental causado pelo 
lixo urbano.

Um dos seus principais objetivos é ampliar os índices de 
reciclagem por meio de compromissos com metas a serem al-
cançadas progressivamente. Sem dúvida, a adoção da Lei de 
Resíduos Sólidos vai trazer no futuro benefícios para os três 
agentes comprometidos com sua aplicação, ou seja, o poder 
público, as empresas e a sociedade em geral. Vale a pena dar 
uma olhada no panorama atual da reciclagem de embalagem 
no Brasil e a logística reversa empregada em sua operação para 
avaliarmos o estágio em que nos encontramos.

Mas antes vale lembrar que não é de hoje que a recicla-
gem de embalagem está presente na vida cotidiana dos bra-
sileiros. Desde os tempos do Brasil colonial, escravos com 
seus cestos na cabeça percorriam as ruas apregoando seu 
característico“garrafeeeeeiro”. O garrafeiro com seu pregão faz 
parte das nossas tradições aparecendo no cancioneiro popular, 
na poesia e na iconografia de época. Quando menino no in-
terior, meus amigos e eu coletávamos garrafas, papel, papelão 
e outros materiais para vender no “depósito de ferro velho” e 
com o dinheiro arrecadado com esta venda, comprávamos a 
bola e o jogo de camisas do nosso time.

Estes depósitos formam, desde o início do século, uma 
rede de sucateiros que se propõe comprar o que as pessoas le-
vam até eles e o que os catadores por eles estimulados ou em-
pregados recolhem nas ruas e nas casas.

Da mesma forma, a coleta e a reciclagem de embalagens 
no Brasil funciona com a organização informal de milhões de 
pessoas que se mobilizam por dinheiro, necessidade ou por 
idealismo militante para encaminhar embalagens para os cen-
tros recicladores e os sucateiros fazendo com que a partir deles 
elas cheguem às fábricas para serem reprocessadas.

É importante frisar que o grande promotor desta ativida-
de é a própria indústria de embalagem que tem forte interesse 
econômico na reciclagem e procura adquirir tudo o que con-
segue encontrar, pois produzir a partir de material reciclado é, 
na maioria das vezes, bem melhor e mais lucrativo do que pro-
duzir a partir da matéria prima virgem. Podemos citar como 
exemplo a produção de papel produzido com aparas e material 
recolhido do lixo de escritórios e residências oriundos da reci-
clagem, pois o custo de produção de uma tonelada de produto 
acabado cai pela metade em relação ao fabricado com celulose 
virgem originária das florestas plantadas.

Mas e a sociedade o que ganha com isso? E que interesse 
tem em participar desta atividade? A sociedade tem tanto a 
ganhar quanto a indústria pois, além dos ganhos ambientais 
que a reciclagem promove, ela é fonte de trabalho e renda para 
quase um milhão de brasileiros excluídos que, com esta ativi-
dade, conseguem ganhar seu sustento e empreender no cami-
nho de volta a sociedade da qual a maioria deles já se encontra-
va a margem. Portanto, um enorme ganho ambiental e social.

* Fabio Mestriner é Consultor da Ibema, Professor Coordenador do Nú-
cleo de Estudos da Embalagem ESPM, Professor do MBA de Marketing 
da Fundace USP e autor dos livros Design de Embalagem Curso Avan-
çado e Gestão Estratégica de Embalagem.
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Policial
No momento da prisão, 

Carlos não ofereceu 
resistência aos 

investigadores da PC

Opinião do Blog
Caminhoneiros esperavam 

mais apoio do povo brasileiro!
Nos diversos vídeos enviados 

pelos caminhoneiros durante a 
greve, ficou evidente a falta de 
apoio de nosso povo, uma greve  
mais que justa, queixando-se da 
indiferença de muitas pessoas, 
muitas das quais reclamando dis-
so, daquilo, sem se importarem 
com o altíssimo preço do óleo 
diesel, gás de cozinha, da gaso-
lina, preços dos mercados, etc.  
Alguns veículos de comunicação 
chegaram a chamar os caminho-
neiros de arruaceiros, irrespon-
sáveis, responsabilizando-os pela 
falta de alimentos nos mercados, 
de combustíveis nos postos, pela 
morte de frangos nos aviários, 
pelo que leite que azedou, pelo 
correio que não chegava, etc. 
Aliás, no início da greve, até o 
governo federal não deu a míni-
ma pela greve e só veio  mesmo a 
tomar partido quando a comuni-
dade começou a reclamar. Talvez, 
até hoje,  muitas pessoas  ainda 
questionam os resultados da gre-
ve. Mas se você observar que em 
nenhum momento se discutiu 
os preços do combustíveis nesse 
país, aceitando goela abaixo tudo  
o que a Petrobrás estava fazendo, 
aumentando os preços  de uma 
maneira galopante (em 30 dias 
os preços aumentaram 17 vezes, 
conforme o DIEESE), hoje, as 
coisas mudaram, até o presidente 
da Petrobrás, Pedro Parente, caiu. 
Isso quer dizer que a atual po-
lítica da estatal não condiz com 
a realidade. Chamou a atenção 
também pelo fato de  nenhum 
parlamentar, deputado ou sena-
dor, por estarem com os bolsos  
abarrotados  de dinheiro, com-
prados por Temer para este não 
ser cassado, vieram defender os 
caminhoneiros ou mesmo o povo 
brasileiro por estarem sendo 
massacrados pela Petrobras. Esse 

tipo de greve somente dá resulta-
do, como deu, quando provoca o 
caos e mexe com as estruturas dos 
ricos. O negativo do movimento 
foi brasileiro comprando gasolina 
a R$ 10 o litro e esperando 12h na 
fila. O positivo, além das conquis-
tas da classe, foi ver parlamenta-
res não podendo viajar ou chegar 
a Brasília pela falta de combustí-
veis  nas aeronaves.

Graças a Deus Parente foi 
embora e a Petrobras ficou!

Mesmo com todo prejuízo 
no país e os problemas de abas-
tecimento em diversos setores 
proporcionados pela greve dos 
caminhoneiros, em conseqüência 
do  preço abusivo do óleo diesel, 
o ex  presidente da Petrobras, Pe-
dro Parente (PSDB), dizia que os 
preços dos combustíveis (fora o 
diesel), continuaria a ser reajus-
tados  diariamente nas refinarias 
da Petrobras, dentro do  crono-
grama, para que a empresa tives-
se  lucros e poderia participar no 
mercado do Brasil. Só que a greve 
dos caminhoneiros e a pressão da 
sociedade por todos os lados  fez 
Parente pedir demissão. A Asso-
ciação dos Engenheiros da Petro-
brás (AEPET) divulgou uma nota 
datada de 03/06/2018, criticando 
duramente o ex presidente Pe-
dro Parente por não ter ouvido a 
classe dos engenheiros, e também  
dos funcionários mais antigos, 
que poderiam ter ajudado na ad-
ministração da empresa. Acon-
tece que na política neoliberal, o 
assunto é lucro, nada de pensar na 
população. Para o  Papa Francisco, 
"O Sistema Financeiro dos países 
no mundo deveria se  preocupar 
mais em atender  primeiramente 
a sua população, depois, obter lu-
cros". A Petrobras caminhava na 
contra mão das palavras de Sua 
Santidade. Aumentos freqüentes 
dos combustíveis, privatização do 
Pré-Sal, da Liquigás, vendas de 

2.000km de gasodutos, privatiza-
ção de refinarias e termoelétricas, 
renunciado a produção de biodie-
sel e de fertilizantes, tudo levava 
a crer que o capital estrangeiro, 
especuladores, é que estavam ge-
rindo os destinos da Petrobras, 
afirma a AEPET. Ainda essa Asso-
ciação dos Engenheiros da Petro-
bras, afirmou que a com a nossa 
produção de petróleo e por a Pe-
trobras ser uma empresa brasilei-
ra e produz energia para os bra-
sileiros, não haveria necessidade 
de acompanhar diariamente o 
mercado internacional, tornando 
os combustíveis com preços abu-
sivos para o nosso povo.  Segundo 
a AEPET, fica novamente provado 
a influência externa nos rumos da 
política da empresa.  O engenhei-
ros ainda disseram que Parente só 
sabia denegrir a imagem da em-
presa e seguir a orientação inter-
nacional, esquecendo que quando 
ele tomou posse como presidente, 
a empresa tinha em caixa cerca de 
100 bilhões de reais, o equivalente 
a 28 bilhões de dólares, com um 
índice de liquidez corrente e a 
geração operacional de caixa su-
perior a 25 bilhões de dólares por 
ano, demonstrando que a compa-
nhia tinha plenas condições de 
cumprir os seus compromissos.  
O Jornal "El País", da Espanha,  
diz não entender por que aqui no 
Brasil, multidões participam de 
Parada Gay, Marcha do Orgulho 
Trans, Encontros Religiosos (ca-
tólicos e evangélicos), Futebol, 
Carnaval, e não participam  de 
uma manifestação maciça contra 
os preços abusivos dos combustí-
veis e contra a corrupção?

Coisas do Cotidiano
• Gostei demais da decoração 

da Escola de Inglês Wizard re-
ferente a  participação do Brasil  
na Copa do Mundo 2018. Escola 
bilíngue de altíssimo nível, a Wi-
zard está com o verde e  amarelo 
espalhado por todas as depen-
dências, em total clima de Copa.  
Parabéns!

• Casal Real, Harry e Meghan,  
vai devolver mais de 35 milhões 
de reais em presentes. Motivo: 
por ocasião do casamento, os 
convidados foram avisados que 
aqueles que quisessem dar pre-
sentes (pessoas físicas e jurídicas) 
que o fizessem em forma de doa-

ENTRELINHAS
***Em manifestação pró Lula realizado em Genebra, Suíça, críticas pesadas a Sérgio Moro por condenar Lula por um 
apartamento que nunca o pertenceu, que nunca foi reformado.*** A cantora Preta Gil se irritou com o apresentador Silvio 
Santos por chamá-la de gordinha. ***O atacante Diego, do Flamengo, disse que a Seleção Brasileira vai perder muito sem 
a convocação dele. No jogo da Brasil contra a Croácia ficou nítido que dependemos muito de Neymar para vencer uma 
partida. ***"Ninguém cruza o nosso caminho por acaso e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão." 
(Chico Xavier - importante expoente do Espiritismo 1910-2002).

ções à várias instituições mencio-
nadas no convite, por questão de 
segurança e evitar qualquer tipo 
de exploração do nome do casal. 
Essa questão faz parte da Segu-
rança Real;

• Irritação na Saúde e Edu-
cação - O presidente Michel Te-
mer disse que vai ter que pagar os 
bilhões de reais  à Petrobras pelo 
congelamento do aumento  e da 
redução do preço do diesel. Esse 
dinheiro, afirmou o presidente, 
sairá do SUS e da Educação que, 
como sempre, são sempre os 
menos privilegiados na adminis-
tração pública federal.  Sugestão 
desta coluna para o  presidente: 
reduza os cargos comissionados  
com altos salários (que são milha-
res), os diversos auxílios  e bene-
fícios que Executivo, Legislativo 
e Judiciário (inclusive STF, TSE, 
STJ, etc.), Petrobras, etc.,  estão 
recebendo que já amenizariam e 
muito a situação. Serão apenas 60 
dias porque depois tudo  voltará 
como antes; 

• O Juiz Sérgio Moro anda 
desaparecido, assim como a Lava 
Jato, ao que parece, também di-
minuiu os seus trabalhos. Evi-
dentemente, Lula era a última 
cereja do bolo. Assim que Moro 
fez de Lula um preso político, ti-
rou de cena o provável presidente 
do país, não há necessidade de se 
fazer mais nada. Eleição sem Lula 
não passa de um golpe;

• Dizem que o Brasil  já tem 
o seu quarto poder. Trata - se 
do ministro (STF) e empresário 
(proprietário de várias faculda-
des) Gilmar Mendes;

• Vamos torcer para que o 
Paraná Clube embale de vez no 
Brasileirão após derrotar o Flu-
minense por 2 x 1;

• Fico intrigado com a Rede 
Globo, Movimento Brasil Livre 
(MBL), Movimento Vem pra Rua 
e os batedores de panela que fo-
ram os responsáveis por coloca-
rem Michel Temer e seus asseclas 

no poder e diante de uma caos 
instalado no País, política da Pe-
trobras ineficiente, prejudicando 
totalmente o povo e o setor pro-
dutivo do, confirmado pela im-
prensa internacional e nada tem 
feito estes movimentos no senti-
do de frear os desmandos e rever-
ter este quadro. Não fugindo às 
regras, a gasolina subiu novamen-
te esta semana. Povo brasileiro 
está passivo demais, servindo de 
chacota para outras nações. Qual 
a sua opinião sobre este assunto?

Rússia, o país da Copa do 
Mundo 2018

Rússia, o maior país  em área 
do planeta terra, com muita bele-
za,  com uma população de 148 
milhões de habitantes, classifi-
cado em 9º como índice popula-
cional, faz fronteira com diversos 
países como Noruega, Finlândia, 
Estônia, Letônia, Lituânia, Polô-
nia, Belarus, Ucrânia,  Geórgia, 
Azerbaijão, Cazaquistão, China, 
Mongólia e Coréia do Norte. 
Muitos desses países, um dia fi-
zeram parte da antiga União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS).  Considerando as vias 
marítimas, a Rússia também tem 
fronteiras com o Japão e os Es-
tados Unidos. Depois da Guerra 
Fria em 1990, a Rússia procura 
redefinir o seu papel no cenário 
mundial e resolver os seus pro-
blemas internos decorrentes da 
mudança do comunismo para 
o livre mercado, como a pro-
liferação de máfias, que muito 
lucraram com as privatizações, 
e a queda do padrão de vida da 
população. Formalmente, há 
um regime democrático, mas na 
prática  o povo  e a oposição so-
frem muitas restrições por parte 
do governo de Vladmir Putin. O 
território russo é tão grande que 
se espalha por dois continentes: 
Europeu e Asiático. A parte eu-
ropéia possui cerca de 80% da 
população. A planície da Sibéria, 

que já fica no continente asiá-
tico, é riquíssima em minério, 
madeira, carvão,  petróleo, gás 
natural. É na Sibéria onde o frio 
é um dos mais fortes, atingindo 
temperaturas de 35 a 40 graus 
negativos, havendo a necessi-
dade do transporte ser feito por 
trenós, puxados pelos famosos 
Husky (cachorros de olhos azuis 
penetrantes) Siberianos. Tam-
bém na Sibéria, no período do 
Stalinismo, existiam os Gulacs, 
campos de trabalho forçado onde 
o autoritário governo mandava 
os que discordavam do regime e 
de lá a grande maioria desapare-
cia, similar aos campos de con-
centração nazistas. O inverno é 
muito rigoroso, com muita neve, 
e o dia é de apenas algumas ho-
ras.  A Rússia, de muitas indús-
trias, tem sua  história iniciando 
com os Vikings, passando pelos 
mongóis comandados por Gên-
gis Khan, aristocracia dos czares, 
o stalinismo com a sua política de 
coletivização, as guerras, regime 
comunista, vence as fronteiras 
espaciais dos americanos com o 
lançamento do Sputnik e logo em 
seguida  manda Yuri Gagarin,  o 
primeiro homem ao espaço. Por 
volta de 1991, acaba o reinado da 
União Soviética por lutas inter-
nas pelo poder, os países tornam 
independentes, economia entra 
em crise e chega a era Vladmir 
Putin. Moscou com  mais de 10 
milhões habitantes é a capital do 
país. São Petesburgo (antiga Le-
ningrado), com quase  5 milhões 
de habitantes são as duas maio-
res cidades do país. A milenar 
história e  cultura russa são  por 
demais conhecidas em todo o 
mundo, assim como no esporte, 
o país já foi e continua soberano 
em diversas modalidades. Outro-
ra, a Rússia  foi grande adversária 
do Brasil no futebol.  Nesta Copa 
do Mundo prestes a iniciar, o país 
não deverá passar da primeira 
fase.

Foragido de Marília-SP é preso no 
distrito de Barão de Lucena acusado 

de matar homem a marretadas
Carlos Barbosa Sampaio, de 51 anos, vivia pacificamente e trabalhava como 

pedreiro  há mais de 01 ano no pacato lugarejo. Ele é apontado como um dos autores 
do crime onde um homem de 28 anos foi morto a golpes de marreta. Jovem de 21 anos, 
sobrinho do suspeito, confessou, logo após o ocorrido em 2017, participação no crime

A Polícia Civil de Nova 
Esperança prendeu na 
manhã de quarta-feira 

(06), no distrito de Barão de 
Lucena. Carlos Barbosa Sam-
paio, de 51 anos, acusado de 
ter matado com vários golpes 
de marreta, no dia 01 de fe-
vereiro de 2017 na cidade de 
Marília – SP, o entregador de 
marmitas Eder Batista da Silva. 
O delegado Valdir Tramontini, 
conforme reportagem da épo-
ca, explicou que o suspeito do 
crime estaria devendo dinhei-
ro para a vítima. Segundo ele, 
o crime teria ocorrido porque 
a vítima estaria cobrando a 
quantia devida e se irritou por 
estar sendo cobrado”.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Com o mandado de pri-
são em aberto, expedido pela 
Comarca de Marília – SP, , a 
polícia passou a investigar o 
possível paradeiro do acusado 
e interceptou o sinal telefônico 
da esposa, cujo rastreio apon-
tava que o foragido estaria nas 
proximidades de Nova Espe-
rança e Alto Paraná, pois o ce-
lular usava torres próximas a 
estas localidades. Com as fotos 
do suspeito em mãos, a Polícia 
Civil passou a investigar, após 
receber informações anônimas 
de que o procurado estaria re-
sidindo já há mais de 01 ano na 
área central do distrito de Barão 
de Lucena. 

COMO FOI PARAR NO 
BARÃO:

Sobre como se deu o para-
deiro do suspeito no distrito de 

Barão de Lucena, o delegado 
local, Dr. Leandro Farnese Tei-
xeira explicou: “a companheira 
dele era de Barão de Lucena e 
ali ele fixou morada, frequen-
tando a igreja, enfim, levando 
uma vida pacata, sem levantar 
quaisquer suspeitas.  O rastreio 
telefônico  não possibilitava es-
cutar o áudio, mas sim saber o 
local mais próximo”, frisou. 

Segundo a reportagem apu-
rou, o sobrinho do outro autor  
que está preso desde o ano pas-
sado, disse que participou do 
crime ao ligar para o restauran-
te a pedido do tio, Carlos, que 
ficou atrás do muro e golpeou 
a vítima com uma marreta. Em 
seguida ambos teriam colocado 
o corpo de Éder no porta-malas 
de um veículo. Na sequência le-
varam ele até o distrito de Jafa 
(próximo a Marília) e o enter-

raram às margens da estrada de 
terra. “O sobrinho do suspeito 
levou a Polícia de Marília até o 
local, logo após o fato, ocorrido 
em 01 de fevereiro de 2017, que 
desenterrou o corpo, consta-
tando que a vítima realmente 
fou golpeada na cabeça pela 
marreta. Foram encontrados o 
capacete e os compartimentos 
onde ele transportava as mar-
mitas. Quanto à motocicleta, 
foi encontrada a 600 metros do 
local do crime”, explicou o dele-
gado Dr. Leandro. 

No momento da prisão, 
Carlos não ofereceu resistência 
aos investigadores da PC, que 
montaram campana no local 
onde ele residia.

A reportagem conversou na 
delegacia de Nova Esperança, 
com Carlos Barbosa Sampaio 
que disse: “Éder vivia provo-

cando a gente.  A treta era co-
migo. Ele ia até o meu serviço 
armado. Se eu estivesse em um 
boteco ele chegava armado, pe-
gava meu carro, ameaçava e ia 
fazer vários furtos. Sai de Ma-
rília e vim para o Paraná, pois 
o pai dele vivia me ameaçando”, 

disse o suspeito.
“O juízo de Marília será 

comunicado da prisão, vamos 
programar a transferência dele 
pra lá, dentre os próximos dias. 
A pena dele pode variar de 12 a 
20 anos, a ser definida em Juri 
Popular”, finalizou o delegado.

Carlos Barbosa Sampaio, de 51 anos, acusado de matar um ho-
mem com golpes de marreta, em 2017 na cidade de Marília – SP, 
foi preso na manhã de quarta-feira (06) no distrito de Barão de 
Lucena

Foto: Alex Fernandes França
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Associação Comercial elege nova diretoria e 
homenageia pioneiro durante evento de posse

O empresário Paulo Rogério de Oliveira é o novo Presidente da 
entidade. Pioneiro José Zacharias, que chegou em Nova Esperança 
no início da década de 50, recebeu uma justa homenagem. Eleições 

aconteceram na segunda-feira (28) na sede da entidadeDurante jantar por ade-
são realizado na sede 
do Lions Clube, na 

noite de quarta-feira (30) o 
empresário Paulo Rogério de 
Oliveira foi empossado como 
novo Presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Nova Esperança (ACINE)  para 
o biênio 2018/2019. Outros 19 
comerciantes tomaram posse 
no Conselho Administrativo, 
outros três para o Conselho Fis-
cal Efetivo e três para Suplentes. 
Fabiani Fernanda Paganunci vai 
presidir a Acine Mulher e Mi-
chel Andrei de Abreu Gomes to-
mou posse como Presidente da 
Acine Jovem.

Tem se tornado prática co-
mum da entidade quando da 
posse dos novos Conselhos, 
homenagear um pioneiro que 
muito fez para o desenvolvi-
mento do município. Desta vez 
o homenageado foi o Sr. José 
Zacharias que aqui chegou no 
início da década de 50, firmou 
suas bases, estabeleceu negócios 
e constituiu família, sendo um 
exemplo de retidão, caráter, tra-
balho e empreendedorismo.

Rodrigo Streleski Pícoli, que 
deixa a presidência da associa-
ção enalteceu as qualidades de 
seu sucessor e destacou que a 
maior remuneração que recebeu 
foi a oportunidade de trabalhar 
estes anos frente à histórica en-
tidade, cujo primeiro presidente 
foi o saudoso Benedito Silveira.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O Presidente empossado 
Paulo Rogério de Oliveira, du-
rante sua fala agradeceu o apoio 
de sua família em mais este de-
safio proposto e conclamou a to-
dos os membros de sua diretoria 
a “arregaçar as mangas e realizar 
um trabalho de excelência em 
prol das empresas filiadas à enti-
dade”, salientou.

O prefeito Moacir Olivatti, 
que presidiu a Acine em duas 
oportunidades, entre 1998 a 
2002 e ocupou por várias vezes 
cargos dentro do Conselho Ad-
ministrativo, ressaltou as quali-
dades do empresário Paulo Ro-
gério de Oliveira: “quando ele 
foi contratado para trabalhar no 
depósito Razente, meu compa-
dre Chico disse que esse menino 
iria longe. Depois trabalhou na 
Votorantim e abriu mão deste 
emprego para abrir o próprio ne-
gócio juntamente com seu irmão 
Júlio, ambos empreendedores. A 
Acine continua em boas mãos”, 
concluiu Olivatti. 

Ao término da cerimônia de 
posse, todos os convidados par-
ticiparam de um delicioso jantar 
ao som da dupla Wilson Nunes 
e Rafael. 

A diretoria recém empossada 
já prepara as ações para o dia dos 
namorados, que promete movi-
mentar o comércio da cidade.

CONSELHO ADMINISTRATIVO:
Presidente: Paulo Rogério de Oliveira
Vice Presidente: Cacilda de Fátima 
Gonçalves Marconi 
Vice-Presidente para Assuntos de 
Finanças: Luciana Vicentini Silvestrini
Vice-Presidente e Núcleos de 
Responsabilidade Social Empresarial: 
Leonilda Benália
Vice-Presidente para Assuntos de SPC: 
José Roberto Pereira Sansalone
Vice-Presidente para Assuntos de 
Patrimônio: Willian Guandalin
Vice-Presidente para Assuntos Jurídicos: 
Allexandder Fernandes França
Vice-Presidente para Assuntos de 
Promoções e Marketing: Saulo Esteves
Vice-Presidente para Assuntos de Meio 
Ambiente, Saúde e Turismo: Márcio 
Tottene
Vice-Presidente para Assuntos de 
Capacitação Profissional, Produção e 
Tecnologia: Alexandre Batista
Vice-Presidente para Assuntos do 
Comércio: Sonia Marina Caeiro
Vice-Presidente para Assuntos de 
Serviços: Júlio Cesar de Oliveira
Vice-Presidente para Assuntos da 
Indústria: Lidiane Casagrande
Vice-Presidente para Assuntos de 
Agronegócios: Leonardo Polizelli Nonciboni
Vice-Presidente para Assuntos de 
Comércio Exterior: José Luiz Palmeira
Vice-Presidente para Assuntos 
Imobiliários e Construção Civil: Eduardo 
Martins de Santi
Vice-Presidente para Assuntos do 
Empreender: Ubirajara de Oliveira Soares 
Júnior 
Presidente do Conselho da Mulher: 
Fabiani Fernanda Paganunci
Presidente do Conselho do Jovem: Michel 
Andrei de Abreu Gomes 

CONSELHO FISCAL EFETIVO:
Saburo Roberto Sakamoto 
Ricardo Cassiano Neves Zanchetti
Gilsimar Balbo Staub

SUPLENTES:
Nilson Fabiano Júnior
Bruno Daniel da Silva
Rogerio Milléo Ferrete

O Presidente empossado Paulo Rogério de Oliveira durante 
seu discurso salientou a importância da entidade para a cidade 
e região e conclamou sua diretoria para os novos desafios 

Rodrigo Streleski Pícoli já na condição de ex-presidente da Acine, desejou sucesso a todos e disse que sua maior remuneração 
foi a de poder realizar um trabalho em prol do associativismo

A nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Nova Esperança para o biênio 2018/2019

O novo Presidente da Acine Paulo Rogério de Oliveira entre a 
Presidente da Acine Mulher, Fabiani Fernanda Paganunci e Mi-
chel Andrei de Abreu Gomes,  Presidente da Acine Jovem

O pioneiro José Zacharias, homenageado da noite, ao lado de 
seus familiares

Em sua fala, o prefeito Moacir Olivatti enalteceu as qualidades 
do novo Presidente da entidade e desejou sucesso a ele e a 
nova diretoria

Fotos: Osvaldo Vidual
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Câmara aprova Projeto de Lei 
que regulamenta abertura de 

Supermercados aos domingos e feriados

NOVA ESPERANÇA

Abertura dos Supermercados dependerá de autorização a ser concedida pelo Poder 
Executivo Municipal que poderá vetar ou sancionar o P.L. 13/2018, transformando-o em Lei. 

A Câmara de Vereado-
res de Nova Esperan-
ça aprovou, em se-

gunda discussão, o Projeto de 
Lei 13/2018, apresentado pelo 
vereador Maurício Gaona que 
trata de um polêmico tema 
acerca da abertura dos Super-
mercados aos domingos.

 O assunto, conforme ma-
téria publicada em 14 de fe-
vereiro deste ano por nossa 
reportagem, ganhou reper-
cussão após os dois maiores 
supermercados da cidade 
optarem pela abertura de 
suas lojas também aos do-
mingos, com horários entre 
às 09h00 até o início da tarde 
(13h/13h30).  

Em seu parágrafo único, o 
P.L. diz que “não dependerá da 
autorização prevista o comér-
cio exercido por pequenos co-
merciantes, os quais são com-
preendidos, para os fins desta 
Lei, como aqueles que desen-
volvem as suas atividades por 
meio de seus sócios, constan-
tes nos atos constitutivos, ou 
integrantes da respectiva en-
tidade familiar e no máximo 
5 funcionários”. Segundo a 
decisão dos vereadores, o re-
querimento para autorização 
de funcionamento do comér-
cio aos domingos ou feriados 
precisará ser protocolado jun-
to ao Poder Executivo Muni-
cipal, subscrito pelo sindicato 
profissional e pela empresa, 
quando baseado em Acordo 
Coletivo de Trabalho, ou pe-
los Sindicatos representantes, 
em se tratando de Convenção 
Coletiva de Trabalho. 

O requerimento de aber-
tura dos Supermercados 
maiores deverá ser instruído 
com cópia da Convenção ou 
do Acordo Coletivo de Tra-
balho devidamente registrado 
junto ao Sistema Mediador 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

do Ministério do Trabalho e 
Emprego, celebrado nos ter-
mos da lei. A autorização para 
funcionamento será expedida 
nos estritos limites do Acor-
do Coletivo ou Convenção 
Coletiva de Trabalho celebra-
do – datas e horários, e terá o 
mesmo prazo de vigência dos 
referidos instrumentos coleti-
vos. Mesmo com autorização 
emitida pelo executivo, o es-
tabelecimento precisa possuir 
Alvará de funcionamento.  
Constatado em fiscalização o 
funcionamento aos domingos 
e feriados em contrariedade ao 
negociado em acordo ou con-
venção coletiva de trabalho, 
a autorização para funciona-
mento será cancelada. Os mo-
delos de requerimento serão 
padronizados pelo Poder Exe-
cutivo Municipal, mediante 
portaria específica. 

A desobediência às dis-
posições da Lei acarretará ao 
infrator o cancelamento da 
autorização de que trata o ar-
tigo 1º, que só poderá ser re-
novada uma vez na vigência 
do mesmo Acordo ou Con-
venção Coletiva de Trabalho, 
atendido o disposto no artigo 
3º desta Lei, sem prejuízo da 
aplicação das demais penali-
dades previstas na legislação 
em vigor. 

O Município poderá fir-
mar acordo de cooperação 
com o sindicato profissional 
representante da categoria 
comerciária, ou com o Minis-
tério do Trabalho e Emprego, 
com intuito de proceder à 
fiscalização do cumprimento 
da presente Lei. As despesas 
decorrentes da execução desta 
Lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Na terça-feira (29) o Pro-
jeto de Lei foi enviado ao Po-
der executivo, que tem 15 dias 
úteis para vetar ou sancionar 
na íntegra ou parcialmente 
seu teor.

Desde o início do ano os dois maiores supermercados de Nova Esperança passaram a atender 
aos domingos. A partir de agora a abertura dependerá de autorização a ser concedida ou não 
pelo Poder Executivo Municipal 

Justificativa 
apresentada pelo 

vereador que 
Propôs o Projeto

Em sua justificativa, 
Maurício Gaona, diz que o 
Projeto de Lei ora aprova-
do objetiva regulamentar 
a abertura aos domingos 
e feriados do comércio va-
rejista em Nova Esperan-
ça.   Segundo ele, a matéria 
torna-se importante, pelo 
fato de não haver uma re-
gra para este fim, sabendo 
que tem se tornado comum 
em diversas cidades a aber-
tura do comércio varejista 
aos domingos e feriados, 
assim é necessário que te-
nhamos uma Lei específica 
para Nova Esperança, para 
não haver abuso quanto á 
extrapolação de horários, 
garantindo assim os di-
reitos dos trabalhadores. 
Esta claro que esta Lei não 
proíbe a abertura aos do-
mingos e feriados, mas sim 
regulamenta a abertura. 

Como votaram 
os vereadores:

Favoráveis:
Maurício Gaona
Brayan Pasquini
Nice Zacharias 
Carlos Roberto da Silva
Eurides Fernandes

Abstiveram-se:
Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar
Mauro Sabino da Silva

Contrário:
Laércio Salvaterra

Opiniões divididas:
Entre prós e contras sobre o assunto, o progresso da cidade 

e o descanso dos trabalhadores são os principais argumentos. A 
questão religiosa também foi citada pelos entrevistados. A falta 
de tempo para as compras em dias semanais e a comodidade de 
em se efetuar as compras em dia que não seja considerado útil 
foram vantagens apontadas pelos opinantes. 

A reportagem ouviu colaboradores de dois grandes super-
mercados, que pediram para não serem identificados e as opi-
niões de ambos são bem diferentes: “Temos que trabalhar. Quem 
precisa e sabe da importância de ter um emprego em tempos de 
dificuldades tem que valorizar o serviço que tem. Não vejo pro-
blema algum em trabalhar no domingo, até porque minha folga 
acaba sendo compensada em dias da semana e aproveito para 
outros afazeres, como compras ou ir ao banco”, disse.

Já o funcionário de outro supermercado disse: “acho que 
não compensa abrir aos domingos. Tem muita gente que dei-
xa de comprar no sábado para no domingo vir ao mercado. 
Este é um período em que poderíamos estar com a família e 
temos que dar plantão, além do que, com menos funcionários 
atendendo nesta loja aos domingos, as filas se formam. Acho que para o consumidor o melhor 
seria se adaptar nos dias semanais para termos nosso merecido descanso dominical”, pontuou o 
colaborador que pediu que seu nome fosse mantido em sigilo. 

Na edição do dia 09 de feve-reiro deste ano a reportagem abordou o assunto e ouviu al-gumas opiniões a respeito do tema

Índice de mulheres que desenvolvem 
doença celíaca é maior que de homens

O mês internacional de 
conscientização da 
doença celíaca (Maio) 

acabou mas a atenção sobre os 
fatores relacionados à doença 
celíaca continua. Os especialistas 
destacam uma delas, em espe-
cial: as mulheres são as mais afe-
tadas pela intolerância ao glúten. 
A proporção é de duas para cada 
homem. Estudos apontam que 
até 70% das pessoas diagnosti-
cadas atualmente são do sexo 
feminino.

A doença celíaca é uma de-
sordem autoimune, desencadea-
da pela ingestão de glúten, agre-
dindo o sistema digestivo. Com 
o tempo, as paredes do intestino 
vão inflamando, atrofiando e 
perdem a capacidade de absor-
ver nutrientes, como o cálcio e 
o ferro dos alimentos, podendo 
levar à morte se não for diagnos-
ticada e controlada.

“Na doença celíaca há o com-

ponente imunológico que faz 
com que a mucosa do intestino 
se inflame. Isto gera a perda da 
integridade deste órgão, com o 
consequente prejuízo na absor-
ção de algumas vitaminas e mi-
nerais. Desta forma, há um pre-
juízo orgânico enorme”, explica 
o médico gastroenterologista, es-
pecialista em nutrição e membro 
do Colégio Brasileiro de Cirurgia 
Digestiva, Fernando Valério.

A boa notícia é que, apesar de 
não ter cura, os celíacos recupe-
ram seu bem-estar e qualidade 
de vida por meio de uma alimen-
tação completamente isenta de 
glúten e, dessa maneira, ficam 
distantes de sintomas como diar-
reia, fadiga, anemia, entre outros.

Fatores genéticos explicam a 
maior prevalência das mulheres. 
Além disso, culturalmente o pú-
blico feminino é mais propenso 
a investigar os seus problemas de 
saúde, aumentando a chances do 

diagnóstico. Em contrapartida, 
as mulheres demoram mais que 
os homens para apresentar e sen-
tir os sintomas da doença, o que 
torna o diagnóstico tardio.  

Estudos mundiais sobre a 
doença realizados pelo Institu-
to Dr. Schär revelam ainda que 
mais de 40% das mulheres rela-
taram "outros" sintomas celíacos, 
incluindo distúrbios do ciclo 
menstrual, anemia, osteoporose, 
tireóide, entre outros. Metade 
das mulheres que relataram es-
pecificamente distúrbios do ciclo 
menstrual, disseram que seus 
problemas relacionados ao ciclo, 
se desenvolveram antes de qual-
quer outro sintoma da doença 
celíaca.

“Claro que, se você tem um 
problema com o seu período 
menstrual, existem muitas cau-
sas potenciais além da doença 
celíaca. Mas, a pesquisa indica 
que as mulheres - especialmente 

aquelas com predisposição para 
a doença, devem ficar de olho em 
mais do que apenas sintomas di-
gestivos”, esclarece o especialista.

Anemia, osteoporose, tireói-
de? Tudo isso pode representar 
um indicio de doença celíaca

A anemia, que é comum em 
mulheres em idade fértil, tam-
bém aparece com frequência em 
mulheres com doença celíaca 
não diagnosticada - em um estu-
do desenvolvido médica especia-
lista americana em doença celía-
ca e sensibilidade ao glúten, Jane 
Anderson, observou-se que 40% 
das mulheres relataram anemia 
antes de seus diagnósticos celía-
cos.

“É um sintoma bastante co-
mum que alguns médicos ro-
tineiramente testam quando 
uma pessoa sofre de anemia 
inexplicada. As deficiências nu-
tricionais - especificamente, os 
problemas que absorvem o ferro 

- são consideradas a causa”, ob-
serva o Dr. Fernando Valério.

A doença celíaca não diag-
nosticada também eleva signifi-
cativamente o risco de osteopo-
rose. Novamente, deficiências 
nutricionais relacionadas a pro-
blemas de absorção de nutrien-
tes - desta vez, deficiências em 
vitamina D, cálcio e magnésio 
- provavelmente são os causado-
res.

As mulheres também so-
frem com maior recorrência 
de distúrbios da tireoide, outro 
conjunto de condições ligadas à 
doença celíaca. Até 7% das pes-
soas com doença autoimune da 
tireoide - incluindo a Doença de 
Graves e a Doença de Hashimo-
to - podem ter doença celíaca e, 
em algumas delas, a doença ce-
líaca não causa nenhum outro 
sintoma.

Outra enfermidade mais 
comum entre as mulheres, a es-

clerose múltipla (MS) pode tam-
bém estar relacionada à doença 
celíaca, mas nessa condição, as 
ligações potenciais são menos 
claras - alguns estudos mostra-
ram taxas mais altas de doença 
celíaca em homens e mulheres 
com esclerose múltipla, en-
quanto outros não. No entanto, 
alguns portadores da doença re-
latam melhorias em suas condi-
ções quando seguem a dieta sem 
glúten.

Por este motivo alguns con-
siderem a doença celíaca como 
um "camaleão clínico" - ela 
pode aparecer com mais de 100 
sintomas diferentes ou, no caso 
da "doença celíaca silenciosa”. 
O diagnóstico é concluído com 
exames de sangue específicos 
anti-transglutaminase lgA e an-
tiendomísio lgA e lgG e uma 
biópsia feita por meio de uma 
endoscopia digestiva alta.

Pipah Comunicação

SAÚDE
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Social
Osvaldo Vidual

Os irmãos Oliveira, 
Júlio e Paulo com suas 

esposas, Vanessa e 
Andreia, acompanhados 

pela pequena Camilly, 
durante jantar de 

posse, da diretoria 
da Acine, ocorrido 

nas dependências do 
Lions Clube de Nova 

Esperança. 

Pioneira em Nova Esperança, Tereza Pizaia Pianovski, comemorou 
recentemente idade nova, usufruindo de saúde plena e lucidez. D. Tereza 
está na foto com seus filhos Aleixo, Vanderley, Solete e Olézia, faltando 

para compor o quadro as filhas Terezinha e Lúcia. A família Pianovski desde 
1979 passou a residir em Alta Floresta (MT), ondem lá usufruem de uma 
situação bastante confortável como empresários e profissionais liberais.

Família que 
ajudou a 

construir Nova 
Esperança, D. 

Aparecida 
e Virgílio 

Ardenghi, 
comemoram 

com muita 
alegria 50 anos 

de feliz união. 
Recebendo os 
cumprimentos 

de familiares, 
amigos, da 

sociedade de 
Nova Esperança 

e deste colunista.

FAMÍLIAS PIONEIRAS

Leitora assídua do 
Jornal Noroeste, 
Maria Laroca 
Monteiro completa 
idade nova neste 
domingo, 10 de 
junho, recebendo um 
parabéns especial 
deste colunista.
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Município intensifica ações da 
política de resíduos sólidos

Parcerias garantem continuidade dos 
atendimentos no Hospital “do Sindicato”

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

NOVA ESPERANÇA

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Na semana do meio 
ambiente, a prefeita 
Gisele Faccin (DEM) 

do município de Presidente 
Castelo Branco (12 quilô-
metros de Nova Esperança), 
apresentou a reportagem do 
Jornal Noroeste algumas me-
didas que demonstram sua 
preocupação com o ambien-
te e a sustentabilidade.

Apesar de desatualizada, 
a Lei Municipal nº 149/1978 
que instituiu o Código de 
Posturas, traz no artigo 23 
o tema “Higiene Pública”, 
abordando ainda no artigo 
25 que o serviço de limpe-
za de ruas, praças e logra-
douros será executado pela 
prefeitura ou por concessão, 
sendo de responsabilidade 
dos moradores a “limpeza do 
passeio e sarjeta fronteiriços 
à residência”. O mesmo dis-
positivo legal ainda proíbe o 
lançamento em vias públi-
cas, terrenos sem edificações, 
bueiros e sarjetas lixo de 
qualquer origem, bem como 

O Hospital Santa Casa 
de Misericórdia 
Nossa Senhora das 

Graças de Nova Esperança 
(Hospital do Sindicato), que 
vive sérias dificuldades fi-
nanceiras teve recentemente 
parte dos seus serviços inter-
rompidos. Apenas as consul-
tas estão sendo feitas, mas o 
que parecia ser seu atestado 
de óbito daquele hospital, já 
que há mais de 15 anos res-
pira por aparelhos, terá sua 
história reescrita, graças a 
uma parceria intermediada 
pelo município envolvendo 
a diretoria do Sindicato e 
um grupo de médicos e em-
presários de Paranavaí que 
assumirá, por um período 
de no mínimo 05 anos, sua 
direção. O Hospital dispõe 
de 38 leitos, com 20 funcio-
nários, atendendo pacientes 
de Nova Esperança e de ou-
tros 24 municípios da gran-
de região. Serviços como 
internamentos, clínico geral 
e cirurgias gerais e ortopé-
dicas deverão ser retomados 
por esta nova equipe, para o 
alento dos novaesperancen-
ses. 

PAPEL ATIVO
O prefeito Moacir Oli-

vatti, que exerceu papel ati-
vo nas discussões acerca do 
tema, disse que o Hospital é 
muito importante e não po-
deria jamais encerrar suas 
atividades. “A continuidade 
dos atendimentos nos pos-

incinerar. 

RESÍDUOS SÓLIDOS:
Desde 2014, com a im-

plantação da coleta seletiva 
o município está buscando 
adequação e eficiência no 
cumprimento e aplicação da 

Lei 12.305/2010 que insti-
tuiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos – PNRS, 
regulamentada pelo Decreto 
7.404/2010 de 23 de dezem-
bro de 2010.

O instrumento legal é 
referência para a gestão e o 

gerenciamento dos resíduos 
sólidos em todo o territó-
rio nacional, estabelecendo 
os planos integrados de ge-
renciamento dos resíduos 
sólidos, definindo ainda os 
princípios, objetivos e ins-
trumentos da PNRS, im-

plantando a responsabilida-
de compartilhada como um 
conjunto de atribuições in-
dividualizadas e encadeadas 
entre os fabricantes, importa-
dores, distribuidores, comer-
ciantes, consumidores e os 
serviços públicos de limpeza 
urbana para a minimização 
dos resíduos e rejeitos, re-
duzindo os impactos à saúde 
e ao meio ambiente decor-
rentes dos ciclos de vida dos 
produtos através da logística 
reversa, não geração, redu-
ção, reutilização, reciclagem, 
tratamento e disposição final 
adequada.

No ano passado o municí-
pio adotou algumas normas e 
posturas relacionadas à edu-
cação ambiental na rede mu-
nicipal de ensino.

GALHOS E FOLHAS:
Em 2016, Presidente Cas-

telo Branco aprovou o Plano 
de Saneamento Municipal, 
que normatiza que galhos e 
folhas deverão ser limpos dos 
quintais, antes, comunicando 
a prefeitura no telefone 3135-
0800 sobre o recolhimento.

CONSTRUÇÃO CIVIL:
São de responsabilidade 

dos geradores, a prefeitura 
tem por obrigação destinar 
os seus próprios resíduos 
de acordo com o Plano Mu-
nicipal de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção 
Civil. “Os que forem de pro-
priedades privadas deverão 
providenciar contratação de 
empresa especializada que 
dê a destinação regular aos 
resíduos”, explicou a prefeita 
Gisele.

RECICLAGEM:
Segundo dados do IBGE, 

a população castelo-bran-
quense estimada em 2017 
chegou a 5.227 habitantes. 
As informações da secretaria 
municipal de meio ambiente 
são que a cidade produz 4 to-
neladas de material reciclável 
por semana.

Os materiais recicláveis 
são separados pela popu-
lação, acondicionados nas 
“ecobags”, uma grande sacola 
que foi entregue por residên-
cia e armazena todo o mate-
rial reciclável até a coleta se-
manalmente.

A prefeita Gisele Faccin destaca que desde 2014, o município tem intensificado a coleta seletiva 
e está atento a política urbana de resíduos sólidos.

Arquivo JN

Convênios entre o município e o Hospital serão celebrados, garantindo parte de suas receitas.  
Reformas e a chegada de 06 médicos especialistas estão previstas para os próximos meses

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O Prefeito Moacir Olivatti e o Presidente do Hospital João Zaninelo: parcerias importantes visam 
assegurar a continuidade dos atendimentos

sibilita firmar convênios com 
este hospital, diminuindo 
os custos para o município, 
dentre estes com transportes 
para outras localidades. Com 
o Hospital funcionando, do-
tado de uma equipe médica 
multidisciplinar, desafogará 
os atendimentos do Hospital 
Municipal, nos possibilitan-
do prestar um atendimento 
melhor à população”, expli-
cou.

O município intermediou 
as negociações de maneira 
sigilosa e à medida que es-
tas evoluíram, decidiu tor-
nar público, minimizando a 
preocupação gerada diante 

de um possível fechamento. 
“Tivemos a felicidade, dentre 
algumas propostas surgidas, 
a de um grupo de médicos de 
Paranavaí que vai conduzir os 
serviços do hospital”, come-
morou o prefeito.

Por sua vez, o Presidente 
do Hospital, João Zaninelo, 
disse que a parceria chegou 
em boa hora. “Em breve va-
mos voltar a atender. Nossa 
diretoria será mantida e o 
grupo vai conduzir os desti-
nos do Hospital”, frisou.  

Reformas, chegada de mé-
dicos especialistas, instalação 
de um novo gerador de ener-
gia e a realização de exames 

antes efetuados apenas em 
centros maiores estão previs-
tos para acontecer dentro dos 
próximos meses, melhorando 
significativamente o atendi-
mento aos pacientes.

Diante deste novo pano-
rama, o prefeito Moacir Oli-
vatti procurou o Secretário 
Estadual da Saúde do Paraná, 
Antônio Carlos Nardi para 
explicar a situação e a nova 
parceria, ao que o Secretário 
ratificou a importância deste 
hospital para a região, de-
safogando outros centros e 
possibilitando o acesso à Saú-
de próximo onde os pacientes 
residem. 

Uma história

A história do Hospital Santa Casa de Miseri-
córdia Nossa Senhora das Graças (Hospital do 
Sindicato) se confunde com a história de Nova Es-
perança e pode ser contada por meio das vitórias 
e das mudanças na sociedade, e no ramo da saú-
de, fruto do trabalho de muitos companheiros. Na 
época, início dos anos 70, a população rural era 
superior à urbana, decidiu-se então construir o 
Hospital com vistas a atender à grande demanda, 
sobretudo dos Trabalhadores Rurais. Diante deste 
quadro, um grupo de bravos novaesperancenses 
abriu um loteamento e doou um generoso terreno 
para a construção daquele hospital, que foi inau-
gurado em 1975 em meio a um clima de benevo-
lência e otimismo. A bondade de vários pioneiros, 
produtores rurais e voluntários fez com que o ca-
rinho e reconhecimento da população viessem ao 
longo dos anos. E o que agora parecia a descon-
tinuidade dos serviços, é apenas mais uma etapa 
que será vencida com a união de esforços entre 
Poder Público, Sindicalismo e Iniciativa Privada.   

Foto: José Antônio Costa
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Anibelli Neto defende 
extinção da PRSEC

Cida destaca 
importância do 

turismo para 
economia estadual

Em discurso na terça-feira (5) na As-
sembleia Legislativa, o líder da oposi-
ção, deputado Anibelli Neto (MDB), 

defendeu a extinção da Companhia Para-
naense de Securitização (PRSEC), e não a in-
terrupção temporária, conforme anunciou o 
secretário da Fazenda, Luiz Carlos Bovo, na 
última semana.

“Queremos a extinção em definitivo da 
Paraná Securitização, uma empresa que só 
deu prejuízos aos paranaenses”, destacou 
Anibelli. A interrupção das atividades foi 
anunciada na última quarta-feira, durante 
prestação de contas do Poder Executivo re-
lativa ao primeiro quadrimestre de 2018 na 
Alep.

A PRSEC foi criada em 2015 com o ob-
jetivo de negociar ações no mercado de ca-
pitais para levantar recursos para obras e 
investimentos através da através da venda 
de créditos do ICMS que o governo tem a 
receber no programa Paraná Competitivo. 
A empresa, no entanto, nunca conseguiu de 
fato atuar, em razão de restrições feitas pelo 
Tribunal de Contas do Estado.

“Desde que foi criada, mesmo sem atuar 

em nenhum momento, a PRSEC acumulou 
prejuízos de R$ 2,2 milhões. Isso confirma 
que a oposição sempre esteve certa ao se po-
sicionar contra a criação da empresa. Além 
disso, ao negociar créditos do ICMS que o 
governo tem a receber nos próximos anos, a 
PRSEC vende o futuro para tentar criar uma 
situação benéfica no presente. Não é assim 
que a política deve ser feita”, destacou.

Durante a sessão de hoje, o líder do go-
verno, Pedro Lupion (DEM) entregou à Ani-
belli uma resposta a requerimento de pedi-
do de informações apresentado ontem pela 
oposição sobre a PRSEC. No requerimento, 
a bancada questiona se realmente há previ-
são para interrupção temporária das ativi-
dades; por que o governo optou por realizar 
estudos para a interrupção temporária, e não 
definitiva da PRSEC e também se a empresa 
vai continuar remunerando os membros da 
diretoria e do conselho enquanto. “Iremos 
estudar a resposta e, caso não seja satisfató-
ria, vamos reapresentar o requerimento de 
pedido de informações”, disse Anibelli

Comunicação do
Deputado Anibelli Neto

A governadora Cida Borghetti recebeu 
nesta quarta-feira (06) os integrantes 
do Conselho Paranaense de Turismo 

(Cepatur), no Palácio do Iguaçu, em Curitiba, 
e afirmou que o turismo é porta para o desen-

volvimento e bons negócios. Cida destacou a 
importância do setor para a economia do Pa-
raná e para a população.

“Buscamos fortalecer o turismo, porque é 
um setor que abre portas para inúmeras parce-
rias, atrai novos investimentos e abre frentes de 
trabalho”, afirmou.

O Cepatur realizou no Palácio Iguaçu o seu 
encontro bimestral. Na reunião, o secretário 
do Esporte e Turismo, João Carlos Barbiero, 
foi apresentado oficialmente aos demais conse-
lheiros como o novo presidente da entidade. “A 
meta é discutir a criação de uma agência para 
facilitar a captação de recursos e alavancar as 
ações no Estado. Com mais investimentos po-
demos fomentar o turismo no Paraná”, afirmou 
o Barbiero. O presidente da Paraná Turismo, 
Jacó Gimenes, integra o conselho.

O conselho é vinculado à Secretaria de 
Estado do Esporte e Turismo e reúne 53 en-
tidades representativas e órgãos públicos para 
auxiliar na formulação, acompanhamento e 
avaliação dos planos, programas, projetos e ati-
vidades estabelecidas pela Política Estadual de 
Turismo. No próximo ano, o Conselho com-
pleta 50 anos.

PRESENÇAS - Também participaram do 
encontro os secretários de Estado Silvio Barros 
(Desenvolvimento Urbano), Décio Sperandio 
(Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), coro-
nel Adilson Castilho (Especial da Governado-
ria); o presidente do BRDE, Orlando Pessuti, 
e os deputados estaduais Douglas Fabrício e 
Pedro Lupion.

“Queremos a extinção em definitivo da Paraná Securitização, uma empresa que só deu 
prejuízos aos paranaenses”, destacou Anibelli
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Festa do Padroeiro começa nesta 
sexta-feira com diversas atrações

Governo autoriza recursos 
para obras em 74 municípios

De acordo com o Pároco Claudinei Martins Romão, o evento, que está em sua 
14ª edição, já se tornou tradição e deve bater recorde de público e renda

São mais de cem convênios com 74 municípios, no valor de R$ 36,7 milhões, para compra 
de equipamentos, pavimentação asfáltica, recape e obras de infraestrutura. Os contratos 
são feitos por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, e Paranacidade.

Organizado pela Co-
munidade Católica, 
acontece, neste pró-

ximo final de semana, de 08 
a 10 de junho (sexta/sábado 
e domingo) a 14ª edição da 
Festa do Padroeiro, evento 
que começou no ano de 2004 
de forma tímida e que ano 
após ano vem crescendo em 
número de atrações, público 
e renda. 

No feriado da próxima 
sexta-feira (08), dia do Sa-
grado Coração de Jesus – 
padroeiro da cidade, haverá, 
logo pela manhã às 09 horas 
a tradicional missa do Pa-
droeiro, a ser celebrada pelo 
Arcebispo Dom Anuar Bat-
tisti. Logo após serão vendi-
dos, no Centro Pastoral, os 
pedaços do bolo do padroei-
ro. 

 “As 18h30min aconte-
cerá a missa do Padroei-
ro. Logo após acontecerá a 
abertura da festa, com o fun-
cionamento das barracas e 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

“Quando chegamos aqui em 2015 ampliamos o tamanho da festa. Não venderemos bebidas al-
coólicas. Como a igreja prega contra isso, não convém que sirvamos algo que não apoiamos”, 
ressaltou o Padre Claudinei Martins Romão

Arquivo

show no palco central com o 
grupo Estância Divina. Já no 
sábado à noite, às 19h30min 
teremos a missa e em segui-
da, a continuidade da Festa, 
com o show do grupo Missão 
Boa Nova, no domingo às 10 

horas Santa Missa, logo após 
o Tradicional Almoço do 
Padroeiro, e às 16h no salão 
paroquial Show de Prêmios, 
além do resultado do Con-
curso Rei e Rainha da Festa e 
o Show com o grupo de vio-

leiros Amigos do Jaspion, ex-
plicou o Pe. Claudinei Mar-
tins Romão”. 

“Quando chegamos aqui 
em 2015 ampliamos o ta-
manho da festa. Não ven-
deremos bebidas alcoólicas. 

Como a igreja prega contra 
isso, não convém que sirva-
mos algo que não apoiamos. 
Este ano devemos bater re-
cordes de público e renda. 
No ano passado, o número 
de pessoas que prestigiaram 
a Festa foi surpreendente, 
a festa foi muito boa e este 
ano, com a previsão de bom 
tempo, embora com frio, 
a expectativa é excelente. 
Agradecemos ao comércio e 
comunidade que nos apoia. 
Convidamos a todos a parti-
cipar deste tradicional even-
to”, finalizou o Padre Claudi-
nei Martins Romão. 

Toda a renda será rever-
tida em prol da manutenção 
da Paróquia, além da  cons-
trução e reparos das cape-
las espalhadas pela cidade, 
como a da Comunidade Mãe 
de Deus, no distrito de Barão 
de Lucena, que está passan-
do por uma grande e ampla 
reforma. 

  
ORIGEM: 
Perguntado pela repor-

tagem acerca da origem do 
nome do Padroeiro da ci-

dade, o Pe. Claudinei expli-
cou: “Uma família chegou 
e trouxe uma imagem. No 
meio da mata, a beira de um 
picadão, uma pequena cape-
la, coberta de sapé, intrigava 
os homens que haviam sido 
contratados para fazer o le-
vantamento topográfico, na 
década de 20. Através desse 
fato, podemos afirmar que 
a cidade de Nova Esperança 
desde antes de sua criação e 
estruturação, já estava entre-
laçada à religiosidade. Com 
o passar dos anos a pequena 
capela que um dia havia sido 
dedicada ao Sagrado Cora-
ção de Jesus, dá lugar, não 
apenas a cidade de Nova Es-
perança, mas também a Pa-
róquia, que recebe como pa-
droeiro o Sagrado Coração 
de Jesus. A primeira igreja 
foi construída; era de madei-
ra, de dimensões pequenas, 
8x6 metros, mas já era sufi-
ciente para acolher os fiéis. 
Essa igreja se completava 
com um pequeno tronco de 
madeira onde o sino estava 
fixado, por um confessioná-
rio e por altar central.

O Governo do Paraná 
assinou nesta quar-
ta-feira (6) mais de 

cem convênios com 74 mu-
nicípios no valor de R$ 36,7 
milhões, para compra de 
equipamentos, pavimenta-
ção asfáltica, recape e obras 
de infraestrutura. Os con-
tratos são feitos por meio 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano, e 
Paranacidade.

Segundo Dilceu Spera-
fico, chefe da Casa Civil do 
Governo do Estado, a pro-
posta deste governo é pro-
porcionar aos prefeitos os 
recursos para que eles resol-
vam com eficiência os pro-
blemas de seus municípios 
que só eles conhecem bem.

Jorge Derbli, prefeito de 
Irati, assinou convênios para 
aquisição de equipamentos 
que vão beneficiar princi-
palmente os agricultores do 
município, que é essencial-
mente rural.

Mais entusiasmado esta-
va o prefeito de Santa Tereza 
do Oeste, Elio Marciniak, o 
Kabelo. “Se me perguntarem 
‘que país eu quero’, a minha 
resposta será ‘eu quero um 
país igual ao Estado do Para-
ná’”. Ele assinou cinco convê-
nios e sua cidade vai ganhar 
ambulância, barracão indus-
trial, recapeamento de algu-
mas ruas, e o telhado novo 
de um colégio.

O secretário estadual do 
Desenvolvimento Urbano, 

Silvio Barros, disse que o 
que a população precisa é 
de obras que melhorem sua 
qualidade de vida. “Nós es-
tamos falando de obras de 
pavimentação, de postos de 
saúde, de espaços importan-
tes a que o Governo do Es-
tado está proporcionando os 
recursos”, afirmou. 

PRESENÇAS - Estavam 

também presentes no evento 
os deputados estaduais Pe-
dro Lupion, líder do Gover-
no na Assembleia Legislati-
va, Alexandre Curi, André 
Bueno, Artagão Junior, Ber-
nardo Carli, Evandro Junior, 
Jonas Guimarães, Paulo Li-
tro, Stephanes Junior, Tiago 
Amaral, Douglas Fabrício, 
Nelson Justus e Luiz Cláudio 
Romanelli.
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Nos dias 8,9 e 10 de junho Paiçandu será palco da 4ª Festa das Nações. O evento que reúne entidades 
de diversos segmentos e proporciona experiências gastronômicas para a população. A festa acontecerá 

no Centro de Eventos e a abertura dos portões será às 19h e os shows terão início às 20h. No dia 08, 
na abertura da festa, a atração principal será o grupo de renome nacional, Sambô. Nos dias 9 e 10, 

as apresentações ficarão por conta dos vencedores do 4º Festival Novos Talentos. Ao todo serão seis 
barracas com opções variadas de comidas: CONSEG levará a barraca GAÚCHA e servirá: COMBO DE 
ESPETINHO, ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR DE PAIÇANDU levará a barraca ITALIANA e servirá: PIZZA, 
ROTARY CLUB levará a barraca ÁRABE e servirá: ESFIHA ABERTA, UNLIVI levará a barraca SUÍÇA e 

servirá: BATATA RECHEADA, SSVP – VICENTINOS levará a barraca AMERICANA e servirá: CACHORRO 
QUENTE e CASA LAR – GERAÇÃO DE DAVI levará a barraca ALEMÃ e servirá: HAMBÚRGUER ALEMÃO.


