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JORNAL NOROESTE
FALTA MUITO PRA 2022?

POLICIAL

PÁG. 3

Agente de Cadeia tem 
prisão preventiva decretada 
pela Justiça de Alto Paraná

NOVA ESPERANÇA: Distrito de Barão de Lucena recebe recape asfáltico e manu-
tenção urbana. PÁG. 10

OPINIÃO

PÁG. 2

Falta de vacinação, 
mídias sociais e o 
surto de doenças

PINGOS E RESPINGOS

Estados Unidos se 
posicionam contra a 
amamentação!
PÁG. 3

EM FOCO

Asfalto Placa 
Zacarias/Ivaitinga
PÁG. 2

VICENTINOS

PÁG. 5

Cresce o número de 
idosos entregues pelas 
famílias no Asilo São 

Vicente de Paulo
As causas vão desde a falta de condições financeiras, 

despreparo ou desinteresse em cuidar do idoso.  Asilo São 
Vicente de Paulo de Nova Esperança está com sua capacidade 

operando no limite e luta com dificuldades para sobreviver.

Foto: Alex Fernandes França

POLÍTICA

PÁG. 7

“Precisamos ter um 
representante na Assembleia 

Legislativa”, diz o ex-
deputado Basílio Zanusso 

Pré-candidato a deputado 
estadual Eduardo Pasquini 

visita o Jornal Noroeste 

REGIÃO

PÁG. 6

Ex-Juiz em Nova 
Esperança Marco Vinicius 
Schiebel visita a cidade e 
a Comarca de Alto Paraná

CULTURA

PÁG. 9

Obra de arte que 
enfeita muro do estádio 

está desaparecendo 
com a ação do tempo 

JN PERGUNTA

PÁG. 5

Na sua opinião, a  
duplicação da BR 376 

beneficia o desenvolvimento 
da cidade?

NOVA ESPERANÇA

PÁG. 6

Município está definindo 
seu prato típico e segunda 
fase do processo começa 

na próxima semana

POUPANÇA PREMIADA

PÁG. 4

Altoparanaense 
ganha R$50 mil em 

premiação da Sicredi
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DESDE MAIO DE 1995

Durante a semana li a notícia: “Sarampo, pólio, 
difteria e rubéola voltam a ameaçar após erradicação 
no Brasil”.

A matéria ainda afirmava que Estados do Nor-
te enfrentavam surto de sarampo, com duas mortes 
confirmadas, enquanto Sudeste e Nordeste se preo-
cupam com possível volta da poliomielite. O texto 
destacava o apelo de especialistas para a necessidade 
de atenção às vacinas previstas no Calendário Nacio-
nal de Vacinação.

O sarampo era considerado uma doença erradi-
cada no Brasil desde 2016, quando a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) identificou que o país es-
tava havia um ano sem registro de casos do vírus. 
Porém boletins recentes advertem que está em cur-
so um surto da doença, altamente contagiosa e que 
pode levar à morte de crianças pequenas ou causar 
sequelas graves.

De janeiro a maio deste ano foram registrados 995 
casos de sarampo no país (sendo 611 no Amazonas 
e 384 em Roraima), incluindo duas mortes, segundo 
a OMS.

No mês de junho, o Ministério da Saúde informou 
haver alto risco de retorno da poliomielite em pelo 
menos 312 cidades brasileiras. A doença era consi-
derada erradicada no continente desde 1994, após 
décadas provocando milhares de casos de paralisia 
infantil.

Doenças que estavam controladas graças à vaci-
nação em massa, ameaçam provocar estragos na saú-
de pública brasileira caso a imunização sofra baixas.

Em 2017, com o surto da doença nos países vizi-
nhos, o Ministério da Saúde alertou a população para 
a importância de tomar a tríplice viral, vacina que 
protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. 

A tríplice viral é uma das 14 vacinas oferecidas de 
graça pelo Programa Nacional de Imunizações. Da-
dos do Datasus mostram que as coberturas vacinais 
com doses de reforço estão muito abaixo da meta no 
Brasil.

A situação não é diferente em Nova Esperança, 
conversei com a enfermeira Elisa Aramaki, da vigi-
lância epidemiológica, “a cobertura vacinal está mui-
to baixa. Os pais não querem levar as crianças para 
vacinar. É um risco muito grande. Se não cuidarmos 
da cobertura há informações sobre o risco do saram-
po em nossa região. Terá uma campanha contra a po-
liomielite e sarampo entre os dias 06 à 24 de agosto 
para crianças de 01 à menores de 05 anos, esperamos 
que as metas sejam alcançadas”, alertou Elisa.

Escrevi essa coluna pensando na minha adoles-
cência. Curiosamente em julho de 1999, meu pai 
assinava a Revista Superinteressante para que eu pu-
desse ler e aprender uma pouco mais da ciência. Na 
edição daquele mês, a capa falava 
sobre o carro voador (Skycar) que 
poderia chegar até 600 km/h.

Hoje, em julho de 2018, vejo 
uma realidade completamente dife-
rente, embora tenha imaginado car-
ros voadores, calçadas com esteira 
semelhante ao desenho dos Jetsons, 
vivemos com medo de uma epide-
mia de doenças do século passado.

Ao mesmo tempo em que as 
mídias sociais estabeleceram uma possibilidade real 
de interação, as notícias falsas, “fake news”, se espa-
lharam de maneira irresponsável colocando em risco 
a saúde das pessoas.

Enquanto não temos carros voadores, vamos 
conscientizar que as vacinas são imprescindíveis para 
a saúde das nossas crianças.

Nas últimas semanas, mais precisamente durante a cobertura 
da Copa do Mundo na Rússia, vários casos de assédio praticados 
em prejuízo de mulheres têm sido noticiados, tanto contra torce-
doras, como contra profissionais da imprensa. Além disso, atos 
de racismo em sentido amplo também têm vindo à tona. Desde 
a eliminação da seleção brasileira no Mundial, no último dia 6 
de julho, o jogador Fernandinho tem sido insultado com palavras 
ofensivas, racistas e de ódio nas redes sociais.

As situações de assédio contra as mulheres têm sido mani-
festadas por beijos forçados, toques indesejados e abraços invo-
luntários, além de ofensas misóginas, algumas de cunho sexual, 
causando sérios constrangimentos às vítimas que se encontravam 
entre torcedores homens.

As ofensas exercidas contra a jornalista brasileira Mariana Za-
carias, que está cobrindo a Copa do Mundo na Rússia, denotam a 
naturalidade com que a violência contra mulheres ainda impera 
em nossa sociedade. Em uma delas, um homem tentou beijá-la 
à força enquanto a jornalista se preparava para uma intervenção 
diante da câmera. Em outra ocasião, outro homem lhe tocou as 
nádegas. Por fim, Mariana foi agarrada por um desconhecido, 
igualmente contra sua vontade.

Cabe ressaltar que esses modelos de conduta não são atual-
mente tolerados pelo direito brasileiro, apesar de ainda o serem 
culturalmente e, em alguns casos, até mesmo aprovados (tratados 
como meras brincadeiras engraçadas) por parte de nossa socie-
dade.

Em nosso País, as ações de beijar, tocar ou agarrar alguém de 
modo forçado, caso envolva violência física ou grave ameaça, po-
derão configurar prática do crime de estupro, previsto no artigo 
213 do Código Penal, com pena de 6 a 10 anos de reclusão (pri-
são em regime inicialmente fechado). Caso não se encaixem no 
crime de estupro, tais condutas podem ser catalogadas na figura 
típica preconizada no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, 
que penaliza a ação de importunar alguém, em lugar público ou 
acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor. Ainda, se a ação 
ou omissão ofender ou humilhar publicamente a vítima, atingin-
do sua honra subjetiva, poderá configurar crime de injúria, com 
pena prevista no artigo 140 do Código Penal.

Em resumo, é importante se ter em mente que tais atos moles-
tadores da liberdade, no mais das vezes em prejuízo das mulheres, 
não são admitidos pela lei brasileira, gerando repercussões crimi-
nais a seus autores.

De outro lado, atos racistas são repudiados na Constituição da 
República e considerados crimes imprescritíveis e inafiançáveis, 
podendo, basicamente, gerar dois tipos diferentes de crimes. No 
caso de insultos contra pessoas específicas, em razão da raça, es-
tará consumado o crime de injúria racial, previsto no artigo 140, 
§ 3º, do Código Penal, com pena de reclusão de um a três anos e 
multa. Tal delito se perfectibilizará por meio do uso de palavras 
depreciativas com relação à condição da pessoa atingida por mo-
tivo de raça, cor, etnia, religião, origem ou da condição de pessoa 
idosa ou com deficiência. Em tais casos, para o exercício da ação 
penal, a vítima deve manifestar seu interesse, perante a polícia ou 
o Ministério Público, de que o autor do fato seja investigado, pro-
cessado, condenado e punido.

Já quando a conduta de preconceito ou discriminação se di-
rigir a um determinado grupo ou coletividade, estaremos dian-
te dos crimes de racismo em sentido estrito, previstos na Lei 
7.716/1989. Destacamos o crime previsto no artigo 20 desta Lei, 
que torna criminosas as condutas de praticar, induzir ou incitar a 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou pro-
cedência nacional. Assim, é criminoso o discurso de ódio voltado 
a destilar preconceito e discriminação a grupos sociais pelos mo-
tivos citados.

Por fim, recordamos que tais crimes podem ser praticados por 
meios telemáticos (internet, principalmente redes socais), o que 
não afastará a responsabilidade criminal dos seus autores.

Assim, é imprescindível que as pessoas tenham consciência de 
tal legislação, para que, diante de similares atos sexistas ou racistas, 
procurem a polícia e/ou o Ministério Público para reportar os fa-
tos delituosos e dar início à investigação, evitando a impunidade.

O mais importante na luta contra o machismo e o racismo é 
que se efetive o respeito de todos e todas por todas e todos, por 
meio de uma transformação cultural que valorize a pluralidade e 
a empatia. Porém, se determinadas pessoas optarem por não atuar 
inspiradas nos melhores e mais civilizados valores humanos, res-
tará, nos casos extremos, o direito penal como instrumento de 
proteção das vítimas.

“Filho meu, atenta para as minhas palavras; às 
minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes 

apartar-se dos teus olhos; guarda-as no meio do teu 
coração. Porque são vida para os que as acham e 
saúde, para o seu corpo.” Provérbios 4:20-22.

***

Falta de vacinação, 
mídias sociais e 

surto de doenças!

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Quando o Capitão Virgulino 
- O Lampião era vivo, eu 
queria ver qual era o cabra 
que cantava Maria Bonita".

“Há pessoas que choram por saber que as rosas têm 
espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos 

têm rosas!” - Machado de Assis (1839-1908).  

Asfalto Placa Zacarias/Ivaitinga
Esta semana entrei em contato com a assessoria da deputada estadual 
Maria Victória, que recentemente esteve em Nova Esperança acompa-
nhada de seu pai, o deputado federal e ex-ministro da Saúde Ricardo 
Barros. Perguntei sobre a promessa do asfaltamento entre a Placa Zaca-
rias e o distrito de Ivaitinga, que há tempos a população pede. O trecho 
é curto: aproximadamente 3,8 km e em dias de chuva causa transtorno 
para quem dele faz uso, apesar da prefeitura manter periodicamente 
cascalhado.  Em nota a deputada me informou: “Alex. Dando um re-
torno sobre a questão do asfaltamento que você mencionou, estivemos 
com o Secretário Abelardo Lupion no início do mês de junho e ficou 
acordado que, por se tratar de uma estrada municipal, o município terá 
que fazer o projeto, onde o prefeito Moacir já está elaborando. Ficou 
acertado também que, por ser um ano eleitoral, o prazo de assinatu-
ra de convênio era até 06/07, o que impossibilita assinatura esse ano. 
Sendo assim, ficou confirmado o orçamento para execução em 2019”, 
disse Maria Victória. 

Carros de som aos domingos
Muitas pessoas reclamando que em pleno domingo um carro de som 
de uma empresa passou em volume alto, anunciando os produtos e 
ofertas. Uma afronta, diga-se de passagem, em um dia que a grande 
maioria tira para descansar. Se ainda não existe uma legislação que 
disciplina o assunto, taí um bom tema para entrar em discussão na Câ-
mara de Vereadores.

Asilo
Segue nesta edição uma matéria sobre o aumento de internos no asi-
lo São Vicente de Paula de Nova Esperança. Muitos idosos possuem 
famílias, porém pelos mais diversos motivos, sejam estes justificáveis 
ou não, estão lá, naquele local de acolhimento onde são muito bem 
tratados. Há muito tempo atrás vi um filho buscando o pai para ir 
ao banco sacar a aposentadoria e pouco tempo depois o levou de 
volta ao asilo. Aquela cena foi de partir o coração, ainda mais se tra-
tando de uma conhecida família da cidade, que possui boas condi-
ções financeiras. Pouco tempo depois este idoso veio a óbito, longe 
do convívio dos seus.  Vários casos semelhantes a estes acontecem e 
infelizmente estão crescendo cada vez mais em uma sociedade que 
caminha a passos largos  para o individualismo e indiferença para 
com o público da terceira idade. Que lástima!

Eduardo Pasquini – pré-candida-
to visita a redação
O pré-candidato a deputado estadual Eduardo Pas-
quini (foto) visitou na terça-feira (10) a redação do 
Jornal Noroeste para um bate papo onde expôs suas 
ideias e aplicabilidade das mesmas caso seja eleito. 
Na última eleição ele obteve a expressiva votação de 
quase 25 mil votos, ficando suplente de deputado. 
Coincidentemente, no mesmo dia o ex-deputado 
Basílio Zanusso também esteve na redação e evi-
dentemente que o assunto política pontuou a vi-
sita. Eleito por 08 mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa 
do Paraná ele lembrou os tempos de parlamentar e sua atuação fren-
te às demandas dos municípios os quais representou. A assistência à 
saúde sempre foi a marca forte do “Basílio”. Fica o registro! 

Ofensas contra Promotora de 
Justiça – repúdio
Entidades e unidades estaduais do Ministério Público de todo o país 
se mobilizaram nesta semana em solidariedade a uma promotora do 
Ministério Público do Paraná que, durante uma sessão do Tribunal 
do Júri, sofreu ofensas racistas e sexistas por parte de um advogado 
que atuava na defesa do réu. O fato ocorreu no ano passado, mas 
ganhou repercussão nos últimos dias após a divulgação de notícia 
em que outro advogado, ao comentar o trancamento de ação penal 
derivada das ofensas sofridas pela promotora, “comemorou” o resul-
tado da ação como “vitória da advocacia”. Após a divulgação da no-
tícia (na terça-feira, 3 de julho), o procurador-geral de Justiça, Ivonei 
Sfoggia, reuniu-se com o presidente da seção Paraná da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), José Augusto Araújo de Noronha, para 
discutir o tema. A entidade alterou a notícia publicada e divulgou 
nota destacando que a OAB-PR atua no combate às desigualdades 
de gênero, de raça ou contra as violações constitucionais que impor-
tem em prejuízo aos direitos humanos, e que “em respeito a todos os 
cidadãos e cidadãs que dedicam sua vida e sua profissão à defesa de 
direitos e à superação de todas as formas de discriminação na socie-
dade, reitera seu compromisso institucional de combater, denunciar, 
criticar, erradicar e impedir atitudes que atingem, vulneram ou vio-
lam a dignidade da pessoa humana e o ideário de uma sociedade 
fundada na igualdade de direitos”. Com informações do MPPR

Tribunal Superior Eleitoral 
O acordo de colaboração firmado com o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) para a manutenção de um ambiente eleitoral imune à disse-
minação de notícias falsas (fake news) nas Eleições Gerais de 2018 
já conta com a assinatura de 28 partidos políticos. Pelo texto do do-
cumento, os signatários “se comprometem a manter o ambiente de 
higidez informacional, de sorte a reprovar qualquer prática ou ex-
pediente referente à utilização de conteúdo falso no próximo pleito”, 
atuando como colaboradores contra a proliferação de notícias falsas.
O termo de compromisso foi firmado no dia 5 de junho pelo presi-
dente do TSE, ministro Luiz Fux, e por representantes de dez agre-
miações partidárias. Agora, o acordo já conta com 28 signatários: 
AVANTE, DC, DEM, MDB, PCB, PCdoB, PMB, PR, PSDB, PDT, 
PHS, NOVO, PPL, PP, PRB, PROS, PRP, PSC, PSD, PSL, PSOL, PSB, 
PTB, PV, PATRI, REDE, SD e PMN). Até o momento, apenas sete 
partidos - PCO, PMB, PT, PRTB, PSTU, PTC e PODE - não firma-
ram o compromisso. As informações são do TSE

***

* Alex Fernandes França é Administrador de Empresas, Teólogo, Acadêmico 
de História, Pós graduando em Docência do Ensino Superior, membro da 
Associação dos Cronistas do Estado do Paraná alem de redator do Jornal 
Noroeste, onde escreve semanalmente.

Consequências criminais 
para manifestações 
machistas e racistas

ARTIGO

* Mariana Dias Mariano e Rafael Osvaldo Machado Moura

* Promotores de Justiça que atuam no Centro de Apoio Operacional às Promotorias 
de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos.
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Opinião do Blog
Estados Unidos se posicio-

nam contra a amamentação!
Somente nos Estados Unidos, a 

nação mais rica em dinheiro e tec-
nologia do mundo, onde os homens 
tem uma verdadeira adoração pe-
los seios, poderia ocorrer tamanha  
estupidez. Confundir um ato de 
amamentar um filho com erotis-
mo vulgar é por demais esdrúxulo. 
Classificar a amamentação como 
um gesto de desrespeito dos direi-
tos civis da criança, além de cons-
tituir comportamento primitivo  e 
incestuoso que pode levar a criança 
a promiscuidade sexual. Dizer que 
mulher não é vaca.  Pasmem lei-
tores desta coluna, até parece que 
vivemos na idade da pedra lascada. 
Domingo último, 8 de julho, li no  
Jornal O Globo, que a delegação 
dos Estados Unidos surpreendeu a 
comunidade internacional em uma 
Reunião da Assembleia Mundial 
de Saúde, afiliada à Organização 
das Nações Unidas (ONU), ao con-
denar uma  resolução de incentivo 
à amamentação. O posicionamento 
da delegação americana foi contrá-
rio ao recomendado pelos estudos 
científicos e posicionamento da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e ONU, grandes incenti-
vadores do aleitamento materno 
pelo inúmeros benefícios para a 
criança, mãe e a sociedade como 
um todo, inclusive pelo  relaciona-
mento afetivo mãe-filho por toda 
a vida. A delegação americana foi 
clara ao dizer que tal posiciona-
mento  contrário a amamentação, 
era para atender aos interesses dos 
fabricantes de fórmulas  infantis 
de leites e engrossantes que movi-
mentam  cerca de US$70 bilhões de 
dólares naquele país e que apoiou a 
candidatura Donald Trump.  Essa 
mesma delegação  tinha o poder 
de  impor sanções comerciais à 
outros países que insistissem em 
apregoar o aleitamento materno. 
É inacreditável que este assunto 

tão importante  seja  relegado a se-
gundo plano pelos Estados Unidos 
em troca de dinheiro, ainda mais 
sabendo que o aleitamento materno 
já salvou  milhões  de crianças  da 
morte, em todo o mundo.

Brasil,futuro país dos agrotó-
xicos após a nova legislação!

Tendo como relator,  o deputa-
do federal Luiz Nishimori (PR-PR), 
a Comissão Especial da Câmara 
Federal aprovou por 18 votos a 9 o 
parecer que muda a legislação bra-
sileira sobre o uso dos agrotóxicos, 
agora chamado de pesticidas. O as-
sunto foi amplamente debatido  e 
como sempre, houve uma grande 
pressão dos ruralistas que tinham 
amplo interesse em mudança da 
legislação. De agora em diante, os 
pesticidas que deverão ser usados 
na agricultura, muitos dos quais 
ainda não tem aprovação de órgãos 
competentes, poderão ser usados 
com um registro provisório até que  
surja  um trabalho com amparo da 
tecnologia explicando que tal pesti-
cida tem os riscos de uso. O parecer 
da Comissão determina ainda um 
prazo de até 24 meses para a con-
clusão e pedidos de registros e alte-
rações de pesticidas em análise em 
órgãos competentes.- Segundo o 
relator Nishimori, a Lei dos  Agro-
tóxicos é da década de 1980 e havia 
uma necessidade de modernização, 
tantos para os agricultores como 
para a população. Mas os deputa-
dos em contrário alegam 30 anos 
de retrocesso, e  que a nova Lei tem 
uma flexibilização muito grande 
nas normas atuais, podendo trazer 
inúmeros problemas de saúde para 
a população.

Brasil, um país de Justiça tea-
tral, politizada, desordenada e de-
sacreditada!

Jornais de todo o mundo (im-
prensa francesa, portuguesa, in-
glesa, espanhola, etc.),  comentam 
a palhaçada proporcionada pela 

Justiça Brasileira domingo , 8 de 
julho último, quando o preso polí-
tico Luiz Inácio Lula da Silva, líder 
nas pesquisas de intenções de votos 
para Presidente da República, foi 
solto pelo desembargador Rogério 
Favreto  do TRF/4 que estava de 
plantão. Acontece que Lula (PT), 
era a última cereja do bolo do  Juiz 
Sergio Moro, que estava de férias, e 
que havia colocado Lula na prisão 
por ser o provável novo Presidente 
do Brasil, e também por ser acu-
sado sem provas materiais, como 
proprietário de um triplex  em 
Santos-SP, bem como  de  um sítio 
em Atibaia, SP, além de lavagem de 
dinheiro. Solta Lula, não solta Lula, 
em dia de caos Jurídico, cinco de-
cisões contraditórias em sete horas, 
envolvendo um juiz e  três  Desem-
bargadores. E a polícia,  sem saber 
a quem atender, ficava andando 
pra lá e pra cá. até que o presidente 
do TRF/4º, Thompson Flores, por 
pressão do Juiz Sérgio Moro e do 
relator do processo, Gebran Neto, 
, manteve Lula na cadeia. Indepen-
dente da conduta de Favreto estar 
certa ou errada, o mesmo estava de 
plantão, portanto, responsável pe-
las suas decisões. Agora, Moro de 
férias, não poderia ter interferido  
na  atitude do plantonista, solicitou 
ao relator do caso Gebran Neto, que 
mantivesse Lula na cadeia. Mas, 
como  a Justiça Brasileira, politiza-
da e desmoralizada, tem tendência  
bipartite (PT e PSDB com alia-
dos), Lula deverá ficar preso até as 
eleições, porque após o pleito, não 
haverá mais interesse em  que con-
tinue preso.-

Coisas do Cotidiano
• Ivaitinga em festa - Depois 

de muitos anos de lutas, o asfal-
to que ligará o Distrito a Rodovia 
Júlio Zacharias (trecho de quatro 
quilômetros), deixará de ser um 
sonho. O serviço de topografia está 
balizando a estrada onde ficarão as 
canaletas. Associação de Morado-
res do Distrito,  a Usina AgroCana, 
lideranças dos Distrito, deputado 
Requião Filho, Vereador Salvaterra,  
o ex deputado  Acorsi e Prefeitura 
Municipal estão empenhadíssimos 
no asfaltamento do referido trecho. 
No Distrito existe a confirmação 
da liberação de verbas para a rea-
lização da obra. Dentro de pouco 
tempo, Ivaitinga não ficará mais 
ilhada com chuvas persistentes, e o 

ENTRELINHAS
***Cumprimentando o povo norte-americano pela independência de seu país, comemorada no dia 04 de julho. E 
outra data que merece ser lembrada é 09 de julho. Em 9 de julho de 1932, eclodiu a guerra civil no Estado de São Paulo. 
Os conflitos armados duraram poucos meses, porém houve bastante mobilização popular dos paulistas no movimento 
constitucionalista ou seja, quando Getúlio Vargas ascendeu o poder com advento da Revolução de 1930, pondo o fim à política 
do Café com Leite, os paulistas se rebelaram, culminando com uma revolução armada, pois queriam uma Constituição *** 
Presidente Temer distribuiu  cerca de seis bilhões de reais aos seus aliados nas chamadas emendas parlamentares, para as 
suas bases eleitorais. *** Parabéns à  minha cunhada Maria Ribeiro de Francisco, por seu aniversário em data de hoje, 13 
de julho.***Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, bispo da Igreja Universal, disse numa determinada reunião que 
estará dando preferência aos pastores e membros de sua igreja em diversos  projetos da prefeitura, iniciando  ao furar a fila 
para a  cirurgias de cataratas. Por esse motivo gravíssimo, poderá sofrer um impeachment.***Dois casos de sarampo no 
Rio de Janeiro, deixa o Ministério da Saúde em alerta por uma doença que já teria sido erradicada.***Ficou muito claro no 
imbróglio da soltura de Lula de que  em se tratando da Justiça brasileira,  a política sobrepujou a luz do direito.***"Ricos, 
parem de pisotear pobres, migrantes e refugiados". ( Papa Francisco ).

paciente nem precisará ficar mais  
o dia inteiro ausente do trabalho 
atrás de um frasco de xarope para 
o seu filho no NIS, como acontece 
nos dias de  hoje.  Com certeza,  no-
vos  tempos e novos investimentos 
teremos no  Distrito;

• Obrigado ministro Ricardo 
Lewandowski -  E a Petrobrás aca-
ba de suspender a venda de impor-
tantes refinarias (Bahia, Pernam-
buco, Rio Grande do Sul e Paraná) 
depois que o ministro Lewandows-
ki determinou que qualquer venda 
de bens públicos deveriam ser au-
torizados pelo Congresso Nacional. 
Tudo isso é para acabar com a farra 
de privatização que o governo neo-
-liberal do presidente  golpista Mi-
chel Temes estava introduzindo no 
país;

• Queda da Bastilha - 14 de 
julho, Queda ou Tomada da Basti-
lha - A Bastilha era uma fortaleza 
(prisão estatal) na capital francesa, 
local de presos políticos, durante os 
séculos 17 e 18 e foi atacada e to-
mada pelos revolucionários  com a 
libertação dos referidos presos e a 
queda da monarquia, juntamente 
com o fim do absolutismo. Esse fato 
se deu em 14 de julho de 1789, mar-
co inicial da Revolução Francesa;

• Dr. Mohamad Hussein Abdal-
lah, conceituado médico de nossa 
cidade, comemorando  dia 15 de 
julho próximo,  57 anos de sua che-
gada ao Brasil. vindo do Líbano.  
Mohamad, que muito tem feito em 
prol da saúde de nossa povo, aceite 
os parabéns de toda a comunidade 
novaesperancense;

• Kolinda Grabar, presiden-
te da Croácia, um país com  cerca 
de  quatro milhões e meio de habi-
tantes, finalista da Copa da Rússia 
2018,  marcando presença no meio 
da torcida  e torcendo como nunca 

pelo seu país. Casada, mãe de um 
casal de adolescente, Kolinda viajou 
para Rússia  com despesas pagas 
pelos seu salário, assim como terá 
descontos em seus vencimentos 
pelos dias que se ausentou do seu 
trabalho. Segundo ela, é uma nor-
ma em seu país. Por aqui, tem gente 
com cargo comissionado, viajando 
com a família toda para a Rússia e 
outros países,  com  diárias e de-
mais  despesas pagas pelo Estado.

Manneken  Pis   x   Neymar
O Manneken  Pis, símbolo de 

Bruxelas,  é uma estatueta de bron-
ze, representando um moleque 
urinando em uma bacia da fonte.  
É o símbolo da cidade, capital da 
Bélgica com cerca de hum milhão 
e duzentos mil habitantes.  Todos 
que forem a Bruxelas, tem que co-
nhecer o Manneken Pis. Há muita 
história sobre o assunto, inclusive 
de que graças a esse moleque, ao 
urinar, apagou um incêndio que 
poderia ter  sido catastrófico, Hoje, 
o símbolo serve como se fosse uma  
bica  de água que cai na bacia da 
fonte. E, de uma maneira infeliz, 
por se tratar de uma autoridade, 
o prefeito de Bruxelas,   mandou 
fazer uma montagem, e aparece o 
Neymar deitado na bacia da Fonte, 
com a água caindo em cima dele, 
como se o menino estivesse urinan-
do ou, em maior amplitude, que a 
Bélgica estaria urinando no Ney-
mar e no Brasil,  pela eliminação da 
Copa. Quando se trata de torcedor, 
de rede social, tudo bem. Quando 
parte de uma autoridade, as coisas 
não ficam bem. Como diria a mi-
nha falecida mãe:" quem diz o que 
quer, pode ouvir o que não quer", 
não é senhor prefeito? Agora que 
a França venceu a Bélgica, o que o 
prefeito tem a dizer?

E a nossa seleção é desclassifi-
cada novamente da Copa!

Apesar de termos um técni-
co competente, o Tite,  é possível 
apontar os equívocos, é claro. To-
dos aqueles que  militam no futebol 
ou que gostam desse esporte, tem 
condições de dar a sua opinião so-
bre a seleção ou sobre o seu clube. 
Tite  convocou jogadores baleados,  
machucados, preferiu não arriscar 
quando era preciso, não mudou 
de tática conforme  o adversário 
exigia, etc.  A derrota para Bélgi-
ca, na minha opinião, foi dolorida 
demais, porque mostrou a todos 
nós que já não somos os melho-
res do mundo e que cinco ou seis 
jogadores belgas teriam lugar em 
nosso time titular. De Bruyne e 
Hazard são  muito mais jogadores 
que Coutinho, Paulinho. Nossa es-
trela maior, o Neymar, não brilhou. 
Sempre comentamos que não tí-
nhamos meio de campo e haveria 
necessidade de um centro avante 
matador, tipo JÔ, como todas as 
demais  seleções  tinham  como 
Kane, Giroud, Lukaku, etc. Não 
vejo nenhum bode expiatório nes-
sa derrota pois a considero normal. 
Perdemos para uma equipe supe-
rior a nossa. Nossa equipe vinha 
se arrastando, marcando os gols 
na prorrogação, na marra.  Preci-
samos de jogadores que honrem a 
camisa verde-amarela. A história 
de que Qatar-2022 está ali, trata-se 
de um costume conservador. Pre-
cisamos parar, pensar e tomarmos 
novos rumos, novas, condutas, até 
mesmo de prestigiar muitos atletas 
que jogam em nossos clubes, com 
totais possibilidades de disputar 
um lugar na seleção e parar com 
essa história de que só joga na sele-
ção quem joga no exterior.

Agente de Cadeia tem prisão preventiva 
decretada pela Justiça de Alto Paraná
Repasse de objetos 

ilícitos para o interior da 
Cadeia Pública motivou 

na sua prisão. Justiça 
acatou pedido feito pelo 

Ministério Público

A pedido do Ministério 
Público – Promotoria 
de Justiça da Comar-

ca de Alto Paraná, um agente 
de Cadeia Pública teve sua 
prisão preventiva decretada 
pela Justiça.  As investigações 
tiveram início no dia 29 de 
junho. Segundo exposto pelo 
MP no auto de prisão, uma 
mulher compareceu na Ca-
deia Pública na sexta-feira, 
22 de junho, portanto, uma 
semana antes com uma sa-
cola nas mãos pedindo pelo 
referido agente de Cadeia, 
apesar de não ser dia de visi-
tas aos detentos ou entrega de 
“sacolas”. 

Desconfiado, o policial 
que estava no atendimento se 
prontificou a receber a sacola 
dizendo que se incumbiria de 
entregar a encomenda. Ner-
vosa com a situação a mulher 
disse que entregaria apenas 

Da Redação
contato@jornalnoroeste.com

ao agente, ao que o atenden-
te se identificou como sendo 
policial e disse que revistaria a 
sacola. Rapidamente ela con-
fessou que havia dois tijolos 
de maconha na sacola (0,971 
quilogramas).    

INDICATIVOS
A mulher foi presa em fla-

grante pelo crime de tráfico de 
drogas. Segundo o Ministério 
Público, “muito embora te-
nha mudado seu interrogató-
rio inquisitorial, já orientada 
por seu advogado, forneceu 
indicativos suficientes no sen-
tido de que o agente facilitava 
e mais do que isso, promovia 
a entrada de objetos  ilícitos e  
substâncias  entorpecentes na 
Cadeia Pública local”. 

Para fundamentar o pe-
dido de prisão preventiva, o 
Ministério Público passou a 
investigar e por meio de oiti-
vas apurou que o agente pos-
suía um acerto com um grupo 
criminoso para repassar obje-
tos solicitados para dentro da 
cadeia. 

Com o objetivo de garan-
tir a ordem pública, assegu-
rar a segurança e a paz social 
com base no artigo 312 inciso 
I ambos do Código Penal e a 
fundamentação exposta sob o 
caso concreto, a juíza Drª Rita 
Machado Prestes decretou a 
prisão preventiva do investi-
gado.

 Procurada pela reporta-
gem, a defesa do investigado 
preferiu não se manifestar 
neste momento. 

Foto: Jornal Noroeste

Foto: Divulgação

Atendendo ao pedido do Ministério Público, a Justiça decretou a prisão preventiva de um agente da Cadeia Pública de Alto Paraná

Atendendo 
ao pedido do 
Ministério 
Público, a Justiça 
decretou a prisão 
preventiva de um 
agente da Cadeia 
Pública de Alto 
Paraná
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Poupança Premiada Sicredi dá R$ 50 
mil para moradora de Alto Paraná

A campanha Poupan-
ça Premiada Sicredi 
União PR/SP, con-

tinua fazendo ganhadores. 
Desta vez quem recebeu um 
prêmio de R$ 50 mil foi a sor-
tuda, Lourdes Fernandes Gar-
cia, de Alto Paraná. A entrega 
da premiação aconteceu na 
tarde de ontem, quinta-feira, 
(12) na agência Sicredi do 
munícipio.

Essa é a 3ª edição da cam-
panha “Poupança Premiada”. 
Os sorteios começaram no 
dia 14 de abril e seguem até 
15 de dezembro. Nesse perío-
do, todos os poupadores que 
fizerem aplicação na poupan-
ça Sicredi vão concorrer a R$ 
1,5 milhão em prêmios, sen-
do 10 sorteios semanais de R$ 
2 mil, um sorteio mensal no 
valor de R$ 50 mil, e o grande 
sorteio final de meio milhão 
de reais.

O gerente da Sicredi Alto 
Paraná, Felipe Cabral Pradel-
la, parabenizou a ganhadora, 
“estamos muito felizes por 
esse prêmio ter saído aqui 
para Alto Paraná, em nos-
sa Cooperativa. Essa é uma 
campanha que contempla 
diversas cooperativas da cen-
tral Paraná/ São Paulo/ Rio 
de Janeiro e tivemos a grande 
satisfação de trazer esse prê-

mio para cá. É um momento 
muito importante, onde as 
pessoas precisam entender 
e se reeducar sobre o que é a 
poupança e a importância de 
poupar, essa Campanha tem 
o intuito de não apenas distri-
buir prêmios, mas incentivar 
a poupança para a economia. 
Parabéns a dona Lourdes”, 
destacou o gerente.

 Sergio Alexandre Gentilin, 
gerente regional noroeste da 
Sicredi, agradeceu e destacou 
a importância da Sicredi para 
a comunidade, “quero agra-
decer a confiança de todos os 
nossos clientes, em especial da 
dona Lourdes por confiar na 
cooperativa. Os recursos que 
são colocados em Alto Para-
ná são investidos aqui na co-
munidade. Geramos emprego 
aqui, pagamos imposto, colo-
camos programas sociais para 
a população local, desenvol-
vemos a comunidade. Isso é 
a essência do cooperativismo 
de crédito. Estar junto com a 
comunidade, participar e fa-
zer essa integração”, finalizou.

Para a sortuda, não há 
como descrever a emoção e 
a surpresa. “Não esperava ga-
nhar algo assim. Meu filho li-
gou avisando do prêmio, mas 
como ele é muito brincalhão 
não acreditei no momento. É 
um valor muito bom, que vai 
ajudar muito”, contou dona 
Lourdes, sem esconder a eu-
foria.

Fotos: Alex Fernandes França

Colaboradores e clientes da Sicredi Alto Paraná com a feliz ganhadora

“Estamos muito felizes por esse prêmio ter saído aqui para Alto 
Paraná, em nossa Cooperativa”, avaliou o gerente da Sicredi de 
Alto Paraná, Felipe Cabral Pradella.

“Não acreditei no momento que recebi a ligação. É um valor 
muito bom, que vai ajudar muito”, contou dona Lourdes, sem 
esconder a euforia

Poupança Premiada
A campanha funciona assim: a cada R$ 100,00 aplicados 

na poupança Sicredi é gerado, automaticamente, um número 
da sorte para concorrer aos sorteios que acontecem pela Loteria 
Federal. Para verificar o número e os ganhadores, basta acessar 
o site: www.sicredi.com.br/eupouposim. Outra forma de concor-
rer é por meio da poupança programada, em que o associado ou 
poupador recebe números em dobro. Podem participar associa-
dos enquadrados como pessoa física e jurídica, e os sorteios serão 
realizados toda segunda-feira.

É importante ressaltar que, mais do que prêmios e incenti-
vo para poupar, a campanha agrega diferencial cooperativo, já 
que o recurso da poupança Sicredi beneficia as regiões em que é 
captado. Isso significa que quanto mais recursos poupados, mais 
associados podem ter acesso à linhas de crédito, promovendo um 
ciclo virtuoso de desenvolvimento nas comunidades onde o Si-
credi está inserido. Para saber mais sobre a campanha Poupança 
Premiada procure umas das 79 agências da Sicredi União PR/SP.
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Cresce o número de idosos entregues pelas 
famílias no Asilo São Vicente de Paulo

As causas vão desde a falta de condições financeiras, 
despreparo ou desinteresse em cuidar do idoso.  Asilo São 

Vicente de Paulo de Nova Esperança está com sua capacidade 
operando no limite e luta com dificuldades para sobreviver.

VICENTINOS

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Preste atenção no se-
guinte diálogo:

- “Como o senhor 
veio parar aqui?”, perguntei.

- “A minha filha me dei-
xou e nunca mais voltou pra 
me buscar”, respondeu com 
os olhos marejados, o idoso.

A cena acima descrita não 
é cena de uma novela ou en-
redo de filme.  É uma síntese 
de uma história de vida de 
um idoso que, embora agora 
receba atenção e cuidado, foi 
deixado por um de seus fa-
miliares no Asilo São Vicente 
de Paulo de Nova Esperan-
ça, entidade que atualmente 
abriga 29 pessoas, com ida-
des superiores a 60 anos. 

Nos últimos anos o nu-
mero de idosos entregues ao 
asilo cresceu significativa-
mente e ainda existe uma fila 
de espera. Segundo o Presi-
dente Valdemir Milano, “em 
torno de 10 pessoas, incluin-
do homens e mulheres estão 
nesta fila, aguardando vagas. 
Este trabalho só é possível 
graças ao apoio de cada um 
dos Vicentinos. Realizamos 
eventos, dentre estes o Leilão 
de gado, almoço comunitário 
além do apoio da Prefeitura 
e Câmara Municipal. Nossa 
luta é grande, mas o asilo se-
gue com este bonito trabalho 
social”, explicou.

“O principal objetivo des-
ta entidade é abrigar pessoas 
que não tem famílias ou fo-
ram abandonadas à própria 
sorte”, frisou Milano. 

O número de idosos entregues 
ao asilo tem crescido  e ainda 
existe fila de espera

BENEVOLÊNCIA
Fundado em 28 de outu-

bro de 1962, o Asilo São Vi-
cente de Paulo atende toda a 
região e é composto por uma 
diretoria eleita a cada dois 
anos, sendo que o presiden-
te e vice-presidente tem que 
ser vicentino proclamado. No 
caso dos idosos aposentados, 
a Sociedade São Vicente de 
Paulo fica com 70% do ganho 
para custear parte de suas 
despesas e 30% fica com o 
idoso, para gastos pessoais.  

Há asilos particulares em 
outras cidades, alguns destes 
chamados de casas de repou-
so, que só aceitam idosos me-
diante o pagamento de três 
salários mínimos em média, 
ou com aposentadoria que 
garanta esse valor mensal. 
Em Nova Esperança a bene-
volência tem sempre falado 
mais alto.

Chama a atenção o fato de 
familiares que mesmo com 
condições financeiras favo-
ráveis optam por cercear a 
convivência do idoso no seio 

do lar, preferindo interna-lo. 
“Tem famílias boas da cidade 
que simplesmente os deixa-
ram aqui”, complementou o 
Presidente. 

Recentemente houve um 
caso de solicitação para que 
uma idosa, de Cruzeiro do 
Sul, a pedido do próprio fi-
lho, fosse internada no asilo, 
argumentando o fato dela 
“andar a noite vagando pela 
casa”. 

Valdemir Milano, que 
mediou o caso conta que per-
guntou à senhora se ela sabia 

o que era um asilo. “Ela dis-
se que sabia. Perguntei se e 
gostaria de ir para lá, ela res-
pondeu que não”, contou.  A 
demonstração clara de que o 
filho queria simplesmente “se 
livrar” dos cuidados para com 
sua mãe que o criou durante 
boa parte de sua vida. Uma 
história triste que demonstra 
o despreparo de muitos nos 
cuidados com esta parcela da 
população que hoje carece de 
cuidado, carinho e atenção.   

Todas as ações e promo-
ções planejadas durante o 
ano no asilo são realizadas 

com a ajuda de pessoas vo-
luntárias, tanto vicentinos 
como da população em geral. 
Todo esse trabalho voluntá-
rio tem como meta principal 
promover o conforto, saúde, 
bem estar na tentativa de 
amenizar a falta de vínculos 
familiares dos idosos inter-
nados. Quem quiser contri-
buir pode doar produtos de 
limpeza, fraldas geriátricas 
ou doação por meio da conta 
de água em valores de R$2,00 
até R$20,00”, concluiu o Pre-
sidente do Asilo São Vicente 
de Paulo, Valdemir Milano.

“O principal objetivo desta entidade é abrigar idosos que não 
tem famílias ou foram abandonados à própria sorte”, frisou o 
Presidente do Asilo São Vicente de Paulo, Valdemir  Milano. 

Fotos: Alex Fernandes França

Fotos José Antônio Costa

Na sua opinião, a  duplicação da BR 376 
beneficia o desenvolvimento da cidade?

A duplicação da BR 376 era um antigo sonho de boa parte da 
população que agora está perto de ser realizado. A reportagem 

foi às ruas e colheu algumas opiniões sobre o tema:

JN PERGUNTA ? ??

Com certeza será, pois agiliza a vinda do públi-
co de toda a região. Temos clientes de Presi-
dente Castelo Branco, Floraí, Alto Paraná que 

optam por comprar em Nova Esperança, já que 
não precisam se deslocar para Maringá e pagar 
pedágio” – José Roberto Pereira Sansalone

“Será muito bom. Algo muito benéfico para 
o município. Para os que quiserem montar sua 
empresa ou os que já estão instalados facilita a 
logística e o escoamento da produção. A redu-
ção do número de acidentes também foi outro 
fator positivo. O trevo de Atalaia era conhecido 
como o trevo da morte. Este panorama já mu-

dou” -  Laércio Mazzocato Salvaterra

“Com certeza.  Quanto ao comércio facili-
ta a vinda de clientes de outras cidades da 
região. Também há muita gente daqui que 
acaba indo pra fora, mas no geral foi exce-
lente” – Juliana Fagundes Dias Oliveira

 “No meu entendimento é muito boa. Para 
o comércio do Parque Industrial que fica nas 
ruas marginais não foi bom. Mas no geral foi 

excelente” – Daniel Gimenes Moura
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NÃO SOMOS MASSA 
DE MANOBRA, 

SOMOS CIDADÃOS
Com o acesso à tecnolo-

gia, estamos vivemos dias 
sem precedentes em nossa 
história, onde a informação 
nos chega em tempo real e 
o mundo nos parece peque-
no, já que ficamos sabendo 
de acontecimentos do outro 
lado da terra, como se mo-
rássemos todos numa pe-
quena cidade.

Cada um de nós tem suas 
preferências pessoais quando 
buscamos informações, pois 
alguns preferem política, ou-

tros esporte, outros arquite-
tura ou culinária e assim por 
diante. E os aplicativos de 
celulares já desenvolveram 
tecnologia para monitorar 
nossos gostos e nos apresen-
tar aquilo que querem que 
vejamos, seja para formar 
nossa opinião ou para nos 
induzir ao consumo. Uma 
simples pesquisa no google 
fica armazenada no banco de 
dados, para gerar estudos e 
traçar perfis, sempre no in-
tuito de obterem lucro com 

tais informações.
Se observarmos com 

olhar crítico o feed de no-
tícias que nos apresenta o 
facebook, iremos constatar 
que não somos nós que esco-
lhemos o que queremos ver, 
mas sim são eles que esco-
lhem o que nos apresentam, 
depois de traçar um perfil de 
cada um de nós.

Agora se tornou moda 
as fake news. É comum ou-
vir dizer que política é a arte 
de espalhar boatos e agora a 
internet está sendo utilizada 
com maestria pelos políti-
cos para apresentarem sua 
plataforma de governo, para 
emitirem opiniões e também 
para atacarem seus adversá-
rios. Sobre um mesmo fato 
existem diferentes versões e 
opiniões e a verdade fica ao 
gosto do freguês.

Em nosso país a língua 
portuguesa a tempo vem 
sendo desprezada por nós 
brasileiros e para a maioria, 
basta que o outro entenda o 
que falamos e não importa 

mais como falamos. Passa-
mos a fazer o nivelamento 
por baixo, com a desculpa 
de não exclusão, quando de-
veríamos nos esforçar para 
levar uma boa educação para 
crianças e jovens e elevar 
nossa cultura e conhecimen-
to e, assim, ao invés de evo-
luirmos, estamos tornando 
correto o “nóis vai”, como se 
simplicidade fosse sinônimo 
de ignorância, o que nunca 
vai ser.

A informação, o conhe-
cimento e a boa educação 
formal tornam as pessoas 
capazes de discernir e avaliar 
os acontecimentos ao nosso 
redor e ao redor do mundo. 
Não nos deixa a mercê de 
opiniões de outrem, que tem 
interesse em nos induzir a 
pensar como eles querem. E 
diante dessa realidade que 
hoje vivemos, onde a mídia 
só quer lucrar, onde artis-
tas se tornaram formadores 
de opinião sobre qualquer 
assunto, onde políticos fi-
nanciam blogs  para mani-

pularem fatos e opiniões, só 
uma vontade forte por nossa 
parte, pode nos proteger de 
serem massa de manobra. 

As eleições se aproximam 
e a nossa avaliação sobre os 
fatos que estão ocorrendo 
deve ser racional, sem pai-
xões partidárias ou ideoló-
gicas. Todos temos que ter 
um norte e um objetivo e o 
objetivo do brasileiro hoje 
não pode ser outro que não 
seja o combate à desigualda-
de social, a busca da hones-
tidade e da transparência no 
trato do dinheiro público e o 
corte radical dos privilégios 
dos agentes públicos. Edu-
cação, Saúde, Segurança e 
Infraestrutura de qualidade, 
são inegociáveis.

Esse é o ano que tere-
mos a chance de dar início 
às transformações necessá-
rias. Precisamos afastar os 
corruptos e mostrar que não 
somos meros instrumentos 
para mantê-los no poder e 
sim cidadãos responsáveis e 
exigentes. Políticos não po-

dem ser ídolos com quem 
tiramos fotos e nem consi-
derados poderosos, pois a 
essência do poder é servir e 
por isso precisamos deixar 
claro que, aqueles a quem 
elegermos, será para o fim 
de servir ao povo e não ser-
vir-se dele.

A nossa mudança de 
postura e atitude é o cami-
nho para a transformação 
dos políticos e da forma de 
governar. Por isso, sejamos 
responsáveis na hora de ana-
lisar as notícias que chegam 
até nós e de replicá-las, as-
sim como sejamos respon-
sáveis por eleger aqueles 
que estejam comprometidos 
em prestar um bom servi-
ço à população, não como 
populista, mas como gestor 
comprometido com a pros-
peridade da nação e de seus 
cidadãos.

O Bem Comum deve es-
tar sempre acima do interes-
se individual e essa mudança 
de visão deve começar por 
cada um de nós.

Ex-Juiz em Nova Esperança Marco Vinicius 
Schiebel visita a cidade e a Comarca de Alto Paraná

Município está definindo seu prato típico e segunda 
fase do processo começa na próxima semana

Magistrado, que nutre grande carinho por Nova 
Esperança onde fez vários amigos, recebeu o 
mais recente exemplar da Noroeste Revista

A primeira fase envolveu consulta popular e votação pela internet

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O Juiz de Direito Dr. 
Marco Vinícius Schie-
bel, que morou em 

Nova Esperança entre  2000 a 
2005 esteve esta semana nova-
mente na cidade, onde man-
tem um considerável círculo 
de amizades. Sincero em suas 
opiniões e firme em suas deci-
sões, o magistrado conversou 
com a reportagem e relem-
brou vários episódios, alguns 
até pitorescos quando da sua 
expressiva passagem frente 
ao Fórum da Comarca, onde 
conduziu com maestria os 
destinos da Justiça local.

Ao receber um exemplar 
da Noroeste Revista das mãos 

A escolha do prato 
típico de Nova Es-
perança foi lançada 

em dezembro do ano pas-
sado. Um stand na Expô 
Caminhos da Seda permi-
tiu que os munícipes su-
gerissem opiniões sobre 
pratos que representariam 
o a cultura gastronômica 
da cidade – “Qual iguaria 
mais representa a cultura 
gastronômica de Nova Es-
perança?” – entre as mais 
diversas respostas, três fi-
caram evidenciadas e fo-
ram colocadas para vota-
ção popular na internet, 
feira do produtor e super-
mercados para escolha pú-
blica.

“Não direcionamos al-
ternativas, deixamos livre 
às pessoas que pudessem 
citar pratos e iguarias para 
representar a cultura gas-
tronômica do município 
e entre mais citadas, se 
sobressaíram 3, que fo-
ram colocadas em votação 
popular para definir uma 
primeira opção. Agora ini-

de um dos editores do perió-
dico, ele ressaltou a parceria 
importante que manteve com 
o Jornal Noroeste durante sua 
marcante passagem. “O traba-
lho deste Jornal é muito bom e 
vocês sempre foram parceiros 
da Justiça”, frisou. 

O magistrado, que atual-
mente reside em Curitiba, vi-
sitou, na tarde de quarta-feira 
(11) a Juíza de Alto Paraná, Drª 
Rita Machado Prestes e conver-
sou com a equipe de estagiários 
e colaboradores, onde assuntos 
os mais diversos, incluindo o 
Direito, estiveram na pauta. Ele 
agradeceu a acolhida, ressaltou 
o belo trabalho desenvolvido 
pela magistrada e levou, por 
meio das páginas da Noroeste 
Revista, um pouco da história 
de nossa gente.

O magistrado, que 
atualmente reside em 
Curitiba, visitou, na 
tarde de quarta-feira (11) 
a Juíza de Alto Paraná, 
Drª Rita Machado 
Prestes e conversou 
com estagiários e 
colaboradores da Justiça

Dr. Marco Vinícius 
Schiebel com o mais 
recente exemplar da 

Noroeste Revista. 
Magistrado, que hoje 

reside em Curitiba, nutre 
um grande carinho pela 

cidade, onde mantém um 
bom círculo de amizades

Fotos: Alex Fernandes França

NOVA ESPERANÇA

ciaremos a segunda fase do 
processo, realizando um es-
tudo e consultando empre-
sários do setor gastronômi-
co do município”, destacou 
Roberta Fernandes Martins, 
diretora do Departamento 
de Cultura do município.

Nesta primeira fase a po-
pulação pode optar entre 
três pratos mais lembrados 
pela população geral: cos-
tela ao fogo de chão, leitoa 
desossada e filé de tilápia. 
A votação que aconteceu de 
25 a 29 de junho teve como 
resultado: filé de tilápia 
com 46,8%, costela ao fogo 
de chão com 34,8% e leitoa 
desossada com 18,4% dos 
votos. 

O processo que será di-
vido em várias etapas, deve 
iniciar a segunda delas na 
próxima semana, em que 
empresários do setor gas-
tronômico serão consulta-
dos sobre ideias, pratos e 
iguarias que representem 

nosso município. O pro-
cesso de escolha deve con-
sultar o máximo de pessoas 
para que o prato eleito seja 
do agrado da maior parte da 
população. Em um terceiro 

momento, as entidades e 
pais dos alunos da rede de 
ensino municipal, estadual 
e privado serão consultados 
sobre ideias para definir as 
alternativas que novamente 

serão colocadas para vota-
ção na internet, em diversos 
locais públicos e privados 
da cidade para então eleger 
a iguaria popular que re-
presentará Nova Esperança. 

O prato típico escolhido se 
tornará patrimônio imate-
rial do município, ficando 
registrado na história da 
gastronomia popular da ci-
dade. 
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“Precisamos ter um representante 
na Assembleia Legislativa”, diz o 

ex-deputado Basílio Zanusso 
Durante visita à redação do Jornal Noroeste o ex-

deputado estadual por vários mandatos Basílio Zanusso 
disse que o momento pede renovação na politica. 

EM VISITA AO JN

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O ex-deputado esta-
dual Basílio Zanusso, 
que por 08 mandatos 

representou Nova Esperança 
e região na Assembleia Le-
gislativa do Paraná esteve na 
tarde de terça-feira (10) vi-
sitando a redação do Jornal 
Noroeste. 

O ex-parlamentar teve 
uma atuação importante em 
favor dos municípios que re-
presentava, mantinha uma 
assistência permanente a to-
dos que se encaminhavam 
do interior para Curitiba em 
busca de tratamentos médi-
cos. “Independentemente de 
qual região do Paraná a pes-
soa fosse, sempre procura-
mos atender com excelência e 
bom trato”, relembra Basílio. 

O ex-deputado diz ainda 
que o momento pede renova-
ção na política: “está na hora 
de termos um legítimo repre-
sentante na Assembleia, al-
guém daqui, com identidade 
com a região e que trabalhe 
assim como nós para honrar 
os votos conquistados”, res-
salta.

Outro fato abordado foi 
a duplicação da BR 376 nos 
trechos entre Nova Esperan-
ça/Maringá e Nova Esperan-
ça/Paranavaí. “A cidade vai se 
beneficiar por estar no centro 
de uma importante rodovia. 

As empresas quando vão se 
instalar buscam facilidade no 
escoamento da produção e da 
operacionalização da logís-
tica. Isso será excelente para 
os municípios próximos à 
Rodovia do Café”, finalizou o 
ex-deputado Basílio Zanusso. 

CONVENÇÕES
De acordo com o Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), as 
convenções partidárias para 
a escolha dos candidatos de-
vem ocorrer entre 20 de julho 
e 5 de agosto. 

Depois, segundo o calen-
dário eleitoral de 2018, eles 
têm até as 19h do dia 15 de 
agosto para apresentar ao TSE 
o requerimento de registro de 
candidatos a todos os cargos 
pleiteados. No dia 16 de agos-
to, ficará permitida a propa-
ganda eleitoral e acordo com 

“Está na hora de termos 
um legítimo represen-
tante na Assembleia, 

alguém daqui, com 
identidade com a região 

e que trabalhe assim 
como nós para honrar 

os votos conquistados”, 
enfatizou o ex-deputado 

Basílio Zanusso

Foto: Alex Fernandes França
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), essas convenções de-
vem ocorrer entre 20 de julho 
e 5 de agosto.

Depois, segundo o calen-
dário eleitoral de 2018, eles 
têm até as 19h do dia 15 de 
agosto para apresentar ao TSE 
o requerimento de registro de 
candidatos a todos os cargos 
pleiteados. No dia 16 de agos-
to, ficará permitida a propa-
ganda eleitoral. 

Agência Brasil

POLÍTICA

Pré-candidato a deputado estadual 
Eduardo Pasquini visita o Jornal Noroeste

Pasquini defende que a região noroeste do Paraná 
tem tudo para se tornar um polo regional de 

investimentos, porém acredita que um dos caminhos 
seja a ampliação da representação política no EstadoO pré-candidato a de-

putado estadual pelo 
Partido Social De-

mocrático (PSD), o empre-
sário do setor de agronegócio 
Eduardo Pasquini fez uma 
visita à redação do Jornal 
Noroeste na tarde de terça-
-feira (10). Eduardo esteve 
acompanhado do vereador 
por Nova Esperança, Brayan 
Pasquini (PSDB). Na ocasião 
o pré-candidato falou das as-
pirações para as eleições des-
te ano.

Pasquini enfatizou que 
o partido vem forte para as 
eleições, “o PSD tem proje-
ção de eleger 20 deputados 
estaduais. Entendo que a re-
gião noroeste precisa de mais 
representantes. Cito como 
exemplo a região sudoeste do 
Estado que tem 11 deputados 
estaduais que trabalham em 
prol daquela região que está 
tendo um desenvolvimento 
muito grande. Isso é muito 
importante porque represen-
ta a força e demonstra a ne-
cessidade de votar em candi-
datos regionais”, analisou.

O PSD marcou a con-
venção para sábado (21) em 
Curitiba quando deve oficia-
lizar a candidatura do depu-
tado estadual Ratinho Junior 
ao governo do Estado e apre-
sentar os demais postulantes 
a vagas na Câmara Federal e 
Assembleia Legislativa.

Perguntado sobre o cená-
rio político atual, Eduardo 
Pasquini respondeu, “esta-
mos passando por um mo-
mento de descrédito na polí-
tica, o eleitor quer renovação, 
nomes novos. É a minha se-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

gunda candidatura e quero 
fazer um trabalho diferencia-
do. Existem muitas mordo-
mias para aos deputados, o 
que representa um alto custo 
a população. No governo do 
Estado inúmeros cargos co-
missionados que precisam 
ser cortados. O momento 
pede renovação”, alertou.

O pré-candidato avalia 
como fundamental a parti-
cipação do eleitor neste pro-
cesso democrático. “o elei-
tor deve estar atento, pois a 
próxima formação da As-
sembleia será responsável 
pela análise da concessão do 
pedágio. Eu acho um absur-
do pagar R$ 12,10, para ir a 
Maringá. Creio que o valor 
precisar ser justo. Por exem-
plo, a BR 463 que liga Nova 
Esperança até a divisa com o 
Estado de São Paulo, neces-
sita de um serviço de qua-
lidade. Quantas pessoas já 
perderam a vida neste trecho 
devido a precariedade da via? 
É necessário o investimento 
em infraestrutura! É uma das 
demandas que pretendo bus-
car”, disse.

Segurança, saúde, edu-
cação, infraestrutura, indus-
trialização, geração de em-
pregos, melhoria da malha 
viária das rodovias estaduais 
e meio ambiente são deman-
das importantes que foram 
elencadas como prioritárias 
por Pasquini que acrescen-
tou o turismo. “Precisamos 
fazer um trabalho no turis-
mo da nossa região, isso gera 
renda e emprego. Temos os 
Portos: Maringá, São José, 
Porto Rico, Natal, Porto 18, 
Porto Brasílio e não apenas 
o turismo nos rios, mas nos 
municípios que tem muito a 
ser explorado e oferecido algo 
diferente. Trabalho não vai 

faltar. Precisamos de pessoas 
que queiram fazer a mudança 
e queiram mudar”.

GERAÇÃO DE EMPRE-
GO:

Como agricultor e empre-
sário do agronegócio, Eduar-
do avaliou “um setor que sus-
tenta a economia do Brasil 
hoje é o agronegócio. Traz re-
sultados para o PIB (Produto 
Interno Bruto). Sou produtor 
de soja, mandioca, milho e 
pecuarista, acredito que o 
agronegócio tem tudo para 
transformar a nossa região, a 
agroindústria principalmen-
te, como exemplo cito o suco 
Prat’s que está crescendo a 
cada ano, gerando inúmeros 
empregos entre Paranavaí e 
Guairaçá”.

Finalizando, Eduardo 
Pasquini falou da satisfação 
em colocar o nome à dispo-
sição do Partido como pré-
-candidato e posteriormente 
a avaliação do eleitor, “estou 
muito animado, na primeira 
eleição que disputei fizemos 
aproximadamente 25 mil 
votos. Estamos trabalhando 
em mais de 50 municípios, 
tendo o apoio de lideranças, 
prefeitos, vereadores e su-
plentes Às pessoas tem me 
procurado querendo uma 
renovação responsável, pois 
estão cansadas dos mesmos. 
É preciso sim renovar, mas 
com responsabilidade”, disse 
o pré-candidato a deputado 
estadual Eduardo Pasquini.

“Estamos passando por um momento de descrédito na política, o eleitor quer renovação, nomes 
novos.”, analisou o pré-candidato Eduardo Pasquini (PSD)

O pré-candidato Eduardo Pasquini (PSD) junto com o vereador por Nova Esperança, Brayan Pas-
quini (PSDB) foram recebidos pelos diretores do Jornal Noroeste, José Antônio Costa e Alex 
Fernandes França

Foto: Alex Fernandes França
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Obra de arte que enfeita muro do estádio 
está desaparecendo com a ação do tempo 

O mural foi feito em 2013 pelo artista plástico Marcos Andruchak.  
O Projeto que o concebeu foi criado através de uma iniciativa dos 
professores da Rede Sagrado de Ensino com apoio do município. 
Falta de  mão de obra especializada dificulta  sua restauração.Uma verdadeira obra 

de arte, que enfeita 
parte do muro do 

Estádio Municipal Francisco 
Zellerhoff Filho de Nova Es-
perança, está aos poucos de-
saparecendo. 

O mural Ludicidade, feito 
em 2013 pelo artista plástico 
Marcos Andruchak está so-
frendo com a ação do tempo 
e aos poucos, pedaço por pe-
daço, o reboco que o abriga 
está se desprendendo, culmi-
nando com seu iminente  fim. 
A reportagem conversou com 
a diretora de Cultura do mu-
nicípio, Roberta Fernandes. 
Segundo ela , “o mural sofre 
com a ação do tempo devido 
a exposição permanente ao 
sol, chuva, vento e umidade 
que recebe por estar ao ar li-
vre. Para fazer a restauração é 
necessário mão de obra espe-
cializada, o que a torna mais 
difícil de ser realizada”, expli-
cou. 

Andruchak como é co-
nhecido é um artista plástico 
muralista, doutor pela Escola 
de Comunicação e Artes da 
USP, professor e vice-chefe 
do Deart - Departamento de 
Artes da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte 
– UFRN, onde desenvolve 
projeto de extensão que visa 
levar cultura e informação 
aos mais diferentes lugares. 

O artista já desenvolveu 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A criatura e o criador
"A minha arte é minha do ponto de vista de concepção e é do 
mundo através do limite da observação. Cada rabisco tem 
uma história. Deste trabalho, posso afirmar que cada ele-
mento de imagem na pintura ou no desenho nasceu de um 
momento ímpar de minha história. Foi onde expressei sob o 
ângulo reservado a minha visão momentânea em conjunto 
à técnica escolhida (risco, rabisco, tinta, pincel e suporte). 
Sempre que penso ter encontrado a pureza de meu estilo, a 
experimentação me faz perceber que tudo isso é um eterno 
desenvolvimento", disse em 2013 o artista Andruchak.

O artista Marcos Andruchak no dia 27 de agosto de 2013 no 
momento da concepção da sua obra de arte 

O mural Ludicidade, feito em 2013 pelo artista plástico Marcos Andruchak, está aos poucos de-
saparecendo

trabalhos no Japão e levou a 
arte brasileira por mais nove 
países da Europa passando 
por Portugal, Madri, Barcelo-
na, Paris, Bruxelas, Amsterdã, 
Frankfurt, Zurich, Milão e 
Roma. 

Em Nova Esperança An-
druchak esculpiu sua poesia 
imagética em formas “geo-
metricista”. A tendência é que 
a belíssima obra, em pouco 
tempo desaparecerá. 

O ARTISTA
Com pinturas onde as 

cores permeiam a força das 
formas, seu traço forte e bem 
definido criou um estilo neo-
-cubista tropical. 

Alguns de seus trabalhos 
são marcados com a expres-
são da tinta e complementa-
dos por textos em poesia que 
definem pela metáfora mais 
um caminho ao entendimen-
to de suas linhas. 

“Aguardamos até que haja 
recursos disponíveis e espe-
cíficos para esses fins, pois 
ainda há outros projetos cul-
turais em andamento, para 

assim iniciar a busca por mão 
de obra na área de restaura-
ção de obras de arte, que no 
caso como se trata de um 
bem público, o serviço deve-
rá ser licitado. Ainda não te-
mos data prevista para iniciar 
o processo de restauração, 
mas sabemos da importância 
cultural da obra, portanto a 
mesma já se encontra catalo-
gada e identificada no Acervo 
Cultural Patrimonial de Nova 
Esperança”, finalizou a dire-
tora de Cultura Roberta Fer-
nandes.

Foto: Alex Fernandes França Foto: Arquivo JN
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Distrito de Barão de Lucena recebe 
recape asfáltico e manutenção urbana

Vereador é denunciado por 
distribuição de “kits” para churrasco

NOVA ESPERANÇA

Durante muito tem-
po os moradores do 
distrito de Barão de 

Lucena esperaram por inves-
timentos públicos no distrito. 
No ano passado, a adminis-
tração municipal realizou 
um mutirão de limpeza nas 
praças, canteiros, ruas e bair-
ros. Sem se descuidar das 
reivindicações antigas dos 
munícipes, foi providenciada 
a manutenção e substituição 
dos encanamentos que levam 
água potável as residências e 
sequencialmente a ampliação 
da rede elétrica no Conjun-
to Habitacional José Herdei, 
instalando 12 luminárias às 
margens da rodovia.

Em março deste ano, uma 
nova sala de aula começou a 
ser construída no CMEI Lú-
cia Nonciboni. O investimen-
to com recursos próprios de 
caixa está estimado em pou-
co mais de R$65 mil e deve 
atender 20 alunos do Infantil 
V em turma individual. Nes-
ta semana, a parceria entre 
secretarias de infraestrutura 
e meio ambiente tem propor-
cionado obras e manutenções 
urbanas no distrito.

Os investimentos desta 
etapa ultrapassam R$50 mil 
com recursos próprios, ori-
ginados do pagamento de 
impostos municipais – IPTU, 
por exemplo. Somente em 
recapeamento asfáltico serão 
investidos R$40 mil na recu-
peração de 6.000m² de ruas. 

Podas de árvores, coleta de 
pequenas quantidades de ma-
teriais volumosos, terrapla-
nagem, encascalhamento em 
ruas não pavimentadas e cal-
çamento do passeio público 
estão entre as atividades que 
estão sendo executadas du-
rante toda esta semana, com 
previsão de término nesta 
sexta-feira (13).

A Igreja Católica está 
passando por uma belíssima 
reforma e para harmonizar 
o conjunto da obra, a praça 
que é municipal também vai 
receber diversos cuidados 
para ficar ainda mais boni-
ta. Todo o calçamento será 

refeito, permitindo melhor 
acessibilidade para todos, 
mas, os canteiros precisarão 
esperar mais algumas sema-
nas para receber as mudas 
de flores, já que essa época 
de estiagem não é adequada 
para o plantio. Esclarecendo 
algumas dúvidas, o prefeito 
Moacir Olivatti justificou, “as 
muretas no entorno das ár-
vores foram removidas para 
aumentar a captação de água 
da chuva e prolongar a vida 
útil da planta, este tipo de 
“embelezamento” prejudica 
e abafa as raízes”. Na próxima 
semana terão início as obras 
no distrito de Ivaitinga.

Em Arapoti, Centro 
Oriental paranaense, 
o Ministério Público 

do Paraná propôs denúncia 
contra vereador da cidade e 
um correligionário por cri-
me eleitoral. O MPPR, por 
meio da Promotoria Eleito-
ral da 164ª Zona Eleitoral da 

comarca, sustenta que, nas 
últimas eleições, em troca de 
votos, os denunciados forne-
ceram a eleitores “kits” com 
valor estimado de R$ 150, 
para a compra de produtos 
para churrasco (carne, car-
vão e cerveja). O vereador 
ainda teria prometido faci-

litar o processo de aposenta-
doria de uma eleitora junto 
ao INSS.

Os fatos foram apurados 
pela Promotoria com oiti-
va de testemunhas, busca e 
apreensão e interceptações 
telefônicas. Foi verificado 
que o vereador, então can-

didato, e o correligionário 
teriam deixado vários des-
ses “kits” acertados em um 
supermercado da cidade. Os 
produtos deveriam ser dis-
tribuídos a uma determina-
da relação de pessoas – pelo 
menos quatro receberam o 
material. Para a promessa de 

auxílio com a aposentadoria, 
recolheram diversos docu-
mentos com a vítima, como 
laudos médicos e guias do 
INSS.

As duas situações são en-
quadradas como crime pelo 
Código Eleitoral  (art. 299 
da Lei 4.737/1965). Caso a 

denúncia seja julgada pro-
cedente, os denunciados 
podem ser condenados a 
pena de até quatro anos de 
reclusão e multa – o verea-
dor também pode perder o 
cargo. 

Comunicação MPPR

Colaboradores recuperando o calçamento público

O prefeito Moacir Olivatti e o Secretário da Administração Dal-
berto Toná estiveram no distrito onde acompanharam o anda-
mento das obras

Chefe do Viveiro Municipal Devair Galani, Secretário de Administração Dalberto Toná, Prefeito 
Moacir Olivatti e moradores do distrito de Barão de Lucena

Oportunidades no mercado de trabalho
Hoje vamos falar um pou-

co sobre mercado de trabalho. 
Começo com uma pergunta 
ao caro amigo leitor, “você se 
contrataria se tivesse uma em-
presa? ”

O pais passa por um mo-
mento de turbulência, o cená-
rio econômico não é dos mais 
favoráveis que poderíamos 
imaginar, o político então 
nem se fala. Porém, de acordo 
com os otimistas, são nos mo-
mentos de adversidade que 
surgem as melhores oportuni-
dades, para os que estão pre-
parados, não há tempo ruim.

A pergunta mencionada 
no início nos remete a uma 
breve introspecção. O ponto 
chave hoje no mercado de tra-
balho é o colaborador saber 
se adequar as necessidades 

da empresa, sair da zona de 
conforto e assumir responsa-
bilidades, fazer o melhor com 
o que se tem disponível no 
momento.

Há uma grande demanda 
por mão de obra qualificada 
no mercado de trabalho, mas 
penso que isso é muito su-
perficial e relativo, poremos 
ter colaboradores fantásticos 
que nem mesmo concluíram 
o ensino médio, outros, por 
vezes, pós-graduados que não 
atendem as expectativas da 
empresa.

A referência de excelência 
profissional está diretamente 
ligada a proatividade, visão 
sistêmica e capacidade de 
pensar além do próprio eu. 
Adjetivos difíceis de encon-
trar, porém muito valorizados 

pelo mercado. Ser um pro-
fissional de destaque implica 
por vezes em assumir firme-
mente as responsabilidades, 
antever problemas e pensar 
na empresa como um todo.

Ser proativo é pensar e agir 
antes mesmo de uma possível 
situação problema acontecer. 
Antever e buscar soluções 
práticas, rápidas e eficazes 
para resolver determinada si-
tuação. Não esperar a ordem 
chegar para realizar a tarefa 
que sabe que precisa ser resol-
vida.

Já quanto a visão sistêmi-
ca, consiste em compreender 
todo o negócio, sua sistemáti-
ca e seus processos, enxergar 
além de sua função e ter uma 
visão panorâmica da organi-
zação em que está inserido. 

Crescer implica inicialmente 
na mudança da forma como 
se enxerga a empresa, pos-
teriormente na mudança de 
comportamento frente a isso.

Na mesa redonda com em-
presários de Nova Esperança, 
realizada no Colégio Estadual 
São Vicente de Paula, obser-
vamos que existem diversas 
carências no mercado de tra-
balho, mas as maiores foram 
elencadas como a falta de Vi-
são sistêmica e a Proatividade.

Logo, para aqueles que es-
tão atentos aos sinais que o 
mercado dá, tais informações 
servem de alerta. As oportu-
nidades permeiam aqueles 
que se dedicam e lutam sem 
medo para alcançar seus ob-
jetivos.

Mesmo que não esteja na 

ARTIGO

Texto escrito por: José Francisco Lima Junior *

“Não há caminhos demasiadamente grandes, 
nem espaços que não possam ser percorridos, 
o impossível é pura e simplesmente medido 
pela força de vontade, alguns há têm, outros 
não. Dificuldades são desafios disfarçados. ”

* Professor e Coordenador do Curso Técnico subsequente do Colégio Estadual 
São Vicente de Paula EFMNPR, formado em Administração de empresas com 
complementação Pedagógica em Economia, Especialista em Finanças, Espe-
cialista em Educação Especial, Acadêmico de Direito e Cursando MBA em 
Recursos Humanos.

posição que gostaria, mes-
mo que não esteja ganhando 
aquilo que acha que mere-
ce, continue a lutar, trabalhe 
como se a empresa fosse sua e 
dê seu melhor em tudo que fi-
zer. Os resultados virão a me-
dida de seu esforço, empenho 
e dedicação.

Sua empresa e o mercado 
de trabalho esperam o melhor 

de você. 
A pergunta é, Você tem 

correspondido?
Dúvidas ou sugestões de 

temas para abordarmos, en-
viem e-mail para: limajunior-
jf@gmail.com

Sucesso e paz a todos, fra-
ternal abraço!

Fotos: Alex Fernandes França
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NAVEGANDO À 
PROCURA DE 

SUPERIORIDADE

ARTIGO

Por Fernando Razente*

Uma característica humana que pode ser facilmente percebida ao ler livros de 
história sobre diferentes épocas, sociedades e culturas é sua recorrente mentalidade 
altiva e jactanciosa. 

A historiografia às vezes passa despercebida por este detalhe. Um dos historia-
dores conhecido por se dedicar aos estudos das mentalidades é o medievalista Jac-
ques Le Goff. Através de uma pesquisa mais antropológica, Le Goff descreve como os 
conceitos e idéias afetam diretamente o andar das sociedades. Entre tantos conceitos 
elaborados ao longo da história, é o comum senso de superioridade e como alcançá-la 
que nos debruçaremos por aqui.

A premissa é: o ser humano deseja ser superior e precisa então se distinguir. Essa 
distinção, como disse, precisa fazer com que ele sinta-se superior aos demais. Para 
conseguir distinguir-se, o ser humano então irá realizar vários empreendimentos na 
história. Uma das formas que ele encontrou para alcançar base para a superioridade 
pela distinção está na raridade das coisas. 

As maiorias das navegações tinham uma finalidade, encontrar novidades. É im-
portante captar que a funcionalidade das coisas raras não era de substituir algo ultra-
passado do cotidiano e melhorar o desenvolvimento. Na maioria das vezes, sua fun-
ção era apenas separar por grau de dignidade os melhores dos piores, sendo melhores 
os que as tinham e os piores aqueles a quem a raridade era inatingível. Desse modo, 
o objetivo espaventoso dos possuidores de raridades seria alcançado ofertando aos 
grandes aquela experiência de superioridade e ufania pessoal.

Os exemplos históricos de quando grupos sociais quiseram diferenciar-se de ou-
tros, geralmente mais pobres para sentirem-se superiores não se limitam às navega-
ções, culturas internamente já realizavam isso com: o vinho, a semântica, as roupas, o 
local de moradia, os ornamentos, as comidas etc.

Usou o vinho para diferenciar as classes superiores das inferiores na Grécia antiga, 
usou as especiarias para diferenciar a culinária de pobres e ricos no medievo, usou 
a semântica para diferenciar a linguagem de sábios e incautos tanto na antiguidade 
quanto na modernidade, usou a cultura religiosa e as ideologias políticas para bar-
barizar os que não faziam parte dela nos vários imperialismos e regimes totalitários, 
usou roupas e ornamentos para aparentar um maior grau de importância, e até mes-
mo o local de moradia foi usado para essa separação. Tudo isso não porque eram 
essencialmente melhores, mas porque não podiam se sentir iguais ou piores.

O que leva tal empreendimento em busca de superioridade na história não é o 
senso de dignidade, mas uma consciência da própria corrupção e limitação humana, 
porém não admitida. O homem, seja rei ou escravo, devido à consciência que tem 
de sua comum corrupção moral, não consegue admitir esse fato e nem encontrar 
em si realidades suficientemente capazes de sustentar o orgulho para alimentar sua 
vanglória. 

Por isso, o humano sabe que não pode ser à base de seu orgulho e de sua elevação 
dos demais por muito tempo. Embora o humano tenha tentado ser um deus ou um 
grande imperador e navegador, viu-se sujeito as intempéries da vida que revelava sua 
efemeridade. O humano quer ser diferente e superior simplesmente por ter uma falsa 
idéia de si mesmo, a isso chamamos de Van [vão; fútil] glória [exaltação; superiori-
dade]. Um conceito fútil e sem fundamento a respeito de sua própria honra e valor.

Através dessa falsa idéia nascem outros exemplos dessa separação, como as con-
cepções jesuítas acerca dos índios brasileiros no século XVI, o tratamento com escra-
vos africanos e o nazismo eugênico e seletivo de Hitler sofrido pelos judeusno séc. 
XX. A história mostra que essa falsa idéia de superioridade posta em prática sempre 
gerou desgraça social.

As especiarias, roupas, comidas, palavras rebuscadas, nada são em si, mas servem 
apenas como mecanismos de diferenciação social, com a característica de serem ra-
ras. 

Um exemplo engraçado disso nos dias de hoje é quando o raro caviar passou a 
ser melhor que o comum e usual pão quentinho com mortadela, ou, quando nós 
tentamos falar palavras difíceis e frases cheias de prolixidade e neologismos que nem 
mesmo nós entendemos, mas dizemos apenas com a finalidade de parecer mais culto 
que outros em determinada situação. Em tudo parece haver uma tentativa de se so-
bressair.

É difícil dizer quando o ser humano, no interesse e na procura destas coisas, está 
por pura vontade de obter mais conhecimento, crescimento e uma cultura desen-
volvida, ou apenas deseja impressionar, rebaixar os demais e alcançar superioridade 
para satisfazer o ego inflamado. É curioso que qualquer coisa, inclusive o excremento, 
pode se tornar uma deliciosa comida para a nobreza simplesmente por estar na mesa 
do rei. 

Suspeito que aquelas grandiosas e longas navegações em busca de produtos raros 
podem ter sido feitas e financiadas simplesmente por medo de serem inferiores ou 
semelhantes aos outros.

“Os cristãos estão com a razão: o orgulho é a causa principal 
da infelicidade em todas as nações e em todas as famílias desde 

que o mundo foi criado.” – C.S. Lewis in Mere Christianity. 

* Acadêmico de História pela Faculdade Santa Maria da Glória
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Social
Osvaldo Vidual

Atletas de Nova Esperança do CT Aisha Ninja - Hemmers Gym 
Brasil participaram do dia 05 à 08 de julho do 28º Campeonato 

Brasileiro de Kickboxing, na cidade de Maringá-PR. O evento contou com 
atletas do Brasil todo (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, 

Ceará, Curitiba, entre outros). Conquistando duas medalhas de ouro, duas 
de prata e duas de bronze, parabéns professor Everton Ninja e alunos.

Relembrando os deliciosos momentos vividos em Cancúm 
no México, o empresário novaesperancense Marco 

César Tostes, diretor do Viveiro New Garden Decor.

Pessoas queridas de nossa sociedade


