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DESDE MAIO DE 1995

"O problema do 13 não é 
quando cai numa sexta-feira, mas 
sim quando é digitado na urna, aí 
sim é devastador" (José Anibal)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

A semana que passou foi marcada pelas notícias 
por todos os meios de comunicação do destrutivo fu-
racão Irma.

Com ventos de quase 300 km por hora, o Irma ba-
teu recordes tristes e assustadores. Trata-se do furacão 
mais forte no Atlântico desde 1980, com ventos da ca-
tegoria 5 mantidos por mais de dois dias e com uma 
das mais baixas pressões atmosféricas no olho (que 
tem 45 km), o que ajuda a gerar ventos ainda mais for-
tes. Especialistas calculam que a potência destrutiva 
do Irma é equivalente ao dobro da energia gerada por 
todas as bombas usadas na Segunda Guerra Mundial. 
No mar do Caribe, especificamente na ilha de Barbu-
da, 90% das casas foram arrasadas.

Outro evento destrutivo aconteceu na costa sul 
do México, deixando 15 mortos e gerando, inclusive, 
fenômenos atmosféricos muito impressionantes. Um 
terremoto de intensidade 8,1 na escala Richter fez ge-
rar alerta de tsunami para oito países: México, Gua-
temala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, 
Honduras e Equador.

É interessante observar como o mundo está em co-
lapso. Na Ásia as tensões aumentam a cada novo míssil 
lançado pela Coreia do Norte. A Europa vive a amea-
ça constante de bombas e ataques terroristas. No Rio 
de Janeiro a violência foge ao controle das forças po-
liciais, somando ao descontrole financeiro do Estado 
que não consegue honrar com o pagamento dos seus 
servidores públicos. O noticiário brasileiro esgota o as-
sunto corrupção. O dinheiro além de malas é também 
levado em caixas de vinho, mochilas e todo o tipo de 
compartimento que caiba dinheiro desviado do povo.

Furacão nos Estados Unidos e terremoto no Méxi-
co são os desastres naturais. Tensões na Ásia e Europa 
misturam o mundo social com o religioso, já que fa-
náticos estão dispostos a matar e morrer em nome do 
radicalismo da fé. O Brasil é um país abençoado por 
Deus, os furacões por aqui acontecem no mundo po-
lítico com uma corrupção generalizada que indepen-
de de siglas partidárias e demonstra a falta de homens 
com princípios e valores firmes.

Gosto muito de analisar os fatos que acontecem 
no mundo sob a ótica da Bíblia. Todos os fenômenos 
citados acima são correlatos. Quem é cristão e tem a 
Bíblia Sagrada como referência e orientação prática 
entenderá as palavras verdadeiras deste livro que resis-
te a gerações. Em Mateus, capítulo 24, é descrito sobre 
os últimos dias deste mundo. Não quero aqui gerar 
teorias da conspiração ou muito menos levar medo 
aos leitores. No referido capítulo é possível identificar 
sinais no mundo social, natural e religioso.

Sobre o furacão, a impressão que tenho é que os 
anjos descritos em Apocalipse 7:1, estão aos poucos 
“soltando” essas tormentas. Lá está escrito “Depois 
disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, 
conservando seguros os quatro ventos da terra, para 
que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o 
mar, nem sobre árvore alguma”.

No livro do Apocalipse, vento representa: lutas, 
comoções políticas, guerras, dentre outras coisas, veja 
também Jeremias 4:11 e 12, Zacarias 7:14 e Apocalipse 
7:11.

Os ventos continuam retidos. O mundo está em 
ebulição e a Bíblia explica muitas coisas sobre os fatos 
atuais. Ficou curioso? Leia a Bíblia!

“O refreador Espírito de Deus está mesmo agora 
sendo retirado do mundo. Furacões, tormentas, 
tempestades, incêndios e inundações, desastres 

em terra e mar, seguem-se um ao outro em rápida 
seqüência. A ciência busca a explicação para tudo 
isso. Os sinais que em torno de nós se avolumam, 

prenunciando a próxima manifestação do Filho de Deus, 
são atribuídos a outra causa que não a verdadeira”.  
Ellen White (1827 – 1915), escritora cristã americana 
em trecho do Livro Testemunhos Seletos, vol 3, pág. 6

***

O furacão e a Bíblia

***

Alex Fernandes França é Administrador de Empresas, 
Teólogo, Diretor do Jornal Noroeste, Membro da Associação 
dos Cronistas do Estado do Paraná e Acadêmico de História.

Posso não concordar com uma só palavra sua, 
mas defenderei até a morte o seu direito de 

dizê-lá.”  ― Voltaire (1694-1778) 

Desfile cívico

Reverbera positivamente pelos quatro cantos da cidade a primorosa or-
ganização do desfile Cívico de 07 de Setembro, comemorado em Nova 
Esperança. A excelência do evento, culminando com a homenagem às 
famílias pioneiras abrilhantou a festa. Foi um misto da comemoração 
da Independência do Brasil (07 de setembro de 1922) contextualizando 
com a história local, lembrando nossos valorosos pioneiros. Também 
vale lembrar os trabalhadores braçais que ajudaram a abrir as picadas 
para que a até então Capelinha, surgisse. A estes anônimos da história, 
presto aqui também as devidas homenagens.

Voltando um pouco no tempo...
O evento, que por muito tempo foi tradição no município ficou anos 
sem acontecer devido uma tragédia acontecida no início dos anos 90 
onde, um motorista da Prefeitura desceu a avenida central (14 de de-
zembro) com um caminhão, avançando sobre os que estavam desfilan-
do. Eu ainda era criança, mas lembro do pavor vivido na época. Como 
se a mão de Deus abrisse o caminho para o veículo passar, o saldo, que 
poderia ter sido ainda mais trágico, foi de uma morte, de um integran-
te da Fanfarra de Santa Fé e alguns feridos, que já se recuperaram. A 
ação foi deliberada pelo condutor e quando se viu o caminhão descera 
a avenida em altíssima velocidade. Um fato triste na nossa história, que 
sempre vem à tona nesta época.

Atleta de ponta
Estive no último fim de semana em São Paulo, no bairro do Ypiranga, 
juntamente com minha família, prestigiando o casamento entre os atle-
tas Cleiton Abrão e July Costa, ele, campeão brasileiro dos 800 metros 
rasos e ela, além de campeã brasileira na mesma categoria, também é 
detentora do titulo sul americano. Cleiton  é nascido e foi criado em 
Nova Esperança, mas, por falta de condições de treinamento e por cur-
sar Educação Física, treinou em Paranavaí. Este é um talento local que 
deveria ser reconhecido. Nunca, algum gestor público sequer o chamou 
ao gabinete para receber uma comenda esportiva, como tem sido de 
praxe em outras ocasiões. Conversei com o prefeito Moacir Olivatti 
que, amante do atletismo que é já pediu que fosse alinhado junto à Se-
cretaria de Esportes alguma honraria neste sentido. Acho incrível que, 
basta alguns jogadores de futebol se reunirem no final do ano na cidade, 
e sob o manto de promover eventos beneficentes que arrecadam fubá, 
sal e macarrão, parte da comunidade se derrete. Os atletas destaques do 
futebol merecem ser prestigiados, sem dúvidas. Mas porque não tam-
bém quem  leva o nome da cidade pelos cantos do mundo? Acredito 
que a visão agora seja outra...

Ministério Público - denúncia 
A 23ª Promotoria de Justiça de Maringá apresentou denúncia criminal 
contra o comerciante de 48 anos que matou uma pessoa e feriu outra 
na frente de um açougue, em agosto deste ano, em um caso de grande 
repercussão na cidade. A denúncia foi aceita pela 1ª Vara Criminal de 
Maringá na última semanadando início ao processo criminal contra o 
acusado.
De acordo com a Promotoria, na manhã do dia 20 de agosto, em um 
açougue localizado na Avenida Brasil, na região do Maringá Velho, o 
comerciante teria se irritado com a suposta demora no atendimento. 
Após discutir com os funcionários, ele deixou o local, entrou em seu 
carro e, pela janela, disparou seis vezes contra funcionários e clientes do 
estabelecimento. Um homem de 41 anos, cliente do açougue, foi atingi-
do e morreu no local. Outro, atingido no braço, foi socorrido. A arma 
do crime foi apreendida na casa do comerciante, que não tinha porte, 
no dia seguinte ao ocorrido.
Na denúncia, o MPPR pede a condenação do acusado por porte ilegal 
de arma de fogo, por homicídio consumado e qualificado e por quatro 
tentativas de homicídio qualificadas. Caso a Justiça acate todos os pe-
didos, a pena pode passar de cinquenta anos de prisão. O denunciado 
está detido preventivamente na Casa de Custódia de Maringá. Com in-
formações da Assessoria de Comunicação do MP/PR.  

Encontro “Ferruge” em Nova Esperança
Acontece, neste sábado, dia 16, no Clube campestre Capelinha, o En-
contro Ferruge. Os organizadores destacam que o objetivo do evento 
é promover um encontro entre amigos que gostam de carros antigos e 
motos e muito rock and rool. 
A festa é organizada pela Cooperativa Ferruge, que se trata de um gru-
po de amigos de Nova Esperança que em comum possuem estes gostos. 
 “O foco de público é a família. Teremos as bandas Psycofonia e Rock 
Squad. Além de espetinho, cerveja e chopp  artesanal andina, feitos em 
Nova Esperança, o principal é a amizade entre nós fomentada”, explicou 
Haroldo Beltrão que é um dos promotores da festa. 

Investimentos
Os irmãos Oliveira seguem acreditando no potencial da cidade e re-
gião. Logo após inaugurar um moderno Centro de Distribuição, rei-
nauguram, nesta terça-feira, 19, as instalações da Oliveira Materiais 
para Construções. O prédio foi ampliado e um moderno show room, 
montado. Enquanto muitos ainda se escoram na crise e a usam como 
muleta, o trabalho ainda segue sendo a mola mestra deste país.

Nos últimos tempos, falar em inovação tornou-se quase 
obrigatório para o mundo corporativo. Inovar passou a ser 
fundamental em praticamente todos os segmentos do mer-
cado. Com isso, assistimos o emergir da cultura da inovação 
e atribuímos ao substantivo uma visão extremamente posi-
tivista. Inovar virou sinônimo de “mudança para o sucesso”.

Mas seria assim tão simples e definitivo? Um olhar mais 
atento logo percebe algumas controvérsias. O conceito de 
inovação está baseado no desenvolvimento de novos bens, 
na implantação de diferentes métodos de produção e em no-
vas formas de organização, fatos que refletem o comporta-
mento atual da sociedade.

A edição especial de cinquenta anos da revista Exame, 
publicada em agosto de 2017, apresentou uma série de repor-
tagens sobre as recentes mudanças no comportamento da 
sociedade. Seja em questões econômicas e políticas ou acerca 
dos padrões de produção e sobre as diferentes formas de se 
fazer negócios no Brasil e no mundo, as reportagens eviden-
ciam que estamos em uma importante fase de mudança e de 
profundas transformações. 

Para os mais céticos, a redução de empregos frente à ou-
tras soluções tecnológicas, o consequente aumento da de-
sigualdade social e a mudança o ritmo de crescimento das 
grandes economias são pontos preocupantes desse processo. 
Há ainda o ressurgimento de movimentos radicais e o nacio-
nalismo exacerbado que vão de encontro à ideia de um mun-
do integrado, resultando no fechamento de fronteiras e na 
indiferença para as dificuldades de nações subdesenvolvidas. 

Para os que enxergam a partir dessa perspectiva, a inova-
ção pode ser uma grande vilã. No entanto, o outro lado desse 
cenário pode ser muito mais promissor. Em destaque estão 
a aplicação da inovação em pesquisas científicas para a cura 
de doenças crônicas, no desenvolvimento de novos materiais 
e no investimento em energias limpas e renováveis. Assisti-
mos também grandes transformações no campo educacional 
com o incentivo à adoção de novas tecnologias da educação; 
a capacitação das pessoas para um novo cenário econômico; 
e, até mesmo, o surgimento de novas profissões como alter-
nativa para o mercado. Cabe a nós encontrarmos o equilíbrio 
entre esses extremos e clarificarmos nossos objetivos. 

 Assim como afirma Ricardo Voltolini em seu livro Sus-
tentabilidade Como Fonte de Inovação, para obter bons re-
sultados, é preciso saber porque inovar, em que inovar, como 
inovar, com quem inovar, que tempo dedicar à inovação e até 
onde devem ir. Com foco nesses resultados, a ONU estabele-
ceu uma Agenda Global para o Desenvolvimento Sustentável 
que determina 17 Objetivos desdobrados em 165 metas in-
terdependentes e interconectadas que orientam a sociedade 
na construção de um mundo economicamente viável, am-
bientalmente correto e socialmente mais justo até 2030.

Enquanto a inovação avança em criações de alta comple-
xidade, a chamada Agenda 2030 busca soluções para ques-
tões que afetam a vida das pessoas e do planeta. Assim, para 
encontrar o equilíbrio entre esses interesses, é fundamental 
que os líderes globalmente responsáveis atuem de forma in-
tegrada para incentivar e estabelecer iniciativas que possam 
aproximar a inovação e a sustentabilidade. Nesse contexto, 
cabe às instituições de ensino e escolas de negócios a respon-
sabilidade de promover a educação executiva responsável no 
intuito de desenvolver habilidades técnicas e de estratégias 
de gestão associadas a valores como a ética e o desenvolvi-
mento sustentável.

É preciso formar profissionais dotados de uma visão mais 
global de suas ações, que assumam papeis de protagonistas e 
responsáveis pela transformação que o mundo tanto precisa 
para se tornar um lugar mais justo e sustentável. Somente 
dessa forma será possível concentrar toda a capacidade de 
pesquisa e desenvolvimento da humanidade em seu próprio 
benefício. 

O papel da Inovação na 
busca pelo desenvolvimento 

sustentável
*Norman de Paula Arruda Filho

*Norman de Paula Arruda Filho é presidente 
do ISAE — Escola de Negócios e do Capítulo 
Brasileiro do PRME (Princípios para Educação 
Executiva Responsável), da ONU. Na próxima 
semana, nos dias 11 e 12 de setembro, o ISAE 
vai sediar o 6º Encontro Regional do PRME - 
LAC, na cidade de Curitiba (PR). O objetivo do 
evento é trazer uma discussão a respeito das con-
tribuições das escolas de negócios latino-ameri-
canas para o atingimento dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS), lançados pela 
Organização das Nações Unidas no ano de 2015. 

ARTIGO
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Opinião do Blog
Por que se formam tantos fu-

racões nos Estados Unidos?
A situação geográfica dos Es-

tados Unidos, banhados pelos 
oceanos Pacífico e Atlântico assim 
com as temperaturas elevadas das 
águas oceânicas  naquela região e 
também no México e muitos paí-
ses da América Central, tornam-se 
vulneráveis a formação de fura-
cões. Os furacões são fenômenos 
meteorológicos formados a partir 
das águas aquecidas dos oceanos. 
Sua origem é semelhante as das 
chuvas, podendo no entanto, per-
manecer em atividade por vários 
dias. Atlântico Norte, Pacífico Sul 
e Nordeste são as regiões que mais 
originam furacões em consequên-
cia  das altas  temperaturas  das 
águas desses oceanos, acima de  
27 graus centígrados (chegou a 30 
graus centigrados recentemente). 
Os furacões nascem no meio do 
oceano, em águas quentes, a partir 
de extensa  vaporização das águas 
aquecidas, depois de subirem, con-
densam esses vapores formando as 
nuvens, atingindo um diâmetro 
de mais de 500km. No local onde 
as águas evaporaram, a pressão 
do ar é mais baixa, enquanto em 
seus arredores a pressão do ar é 
maior. Isso faz com que os locais 
de pressão do ar maior se desloque 
para os locais de pressão menor 
em consequência das águas evapo-
radas, gerando os ventos.  Só que 
essa pressão maior leva consigo 
muita umidade que pelo aque-
cimento local, evaporam e vão 
sempre aumentando as nuvens e 
fortalecendo os furacões. Em um 
ou dois dias, o furacão já está gi-
gantesco, com diâmetro de mais de 
500km e altura de mais de 15km. 
Por toda a área do furacão, chove 
intensamente e com muitas rajadas 
de ventos, ondas elevadíssimas nos 
oceanos e que podem  atingir velo-
cidades acima de 350km/h. Por ser 
um fenômeno atmosférico, os mo-
vimentos circulares dos ventos  do 
furacão  em sua porção superior 
tem sentido horário, influencia-
dos pelos movimentos de rotação 
da terra, ao passo que em sua base 
os movimentos dos ventos são em 
sentido anti-horário.  No meio do 

furacão ou da tempestade vamos 
encontrar o Olho do Furacão com 
um diâmetro de 20km. Nessa área  
faz muito calor, não forma nuvem e 
nem chove.  Os furacões caminham   
e  acompanham as águas quentes, 
com os seus ventos fortíssimos e 
chuvas intensas e fortes, podendo 
provocar muitos estragos, des-
truições e mortes, principalmente 
quando os furacões atingem a costa 
e adentra ao continente. Mas com 
mudanças atmosféricas, quedas 
de temperaturas e distante de suas 
origens,   eles podem perder muita 
força, tornando uma chuva tropi-
cal.  De acordo com a velocidade 
dos ventos e dos estragos que eles 
produzem, os furacões  recebem 
classificação. Quanto ao seu nome, 
antigamente dava-se número, 
nome da região, etc. Hoje, recebe 
nomes de pessoas, masculinas e 
femininas alternadas, dependendo 
da sua intensidade, força, exten-
são, com a finalidade de facilitar 
alertas, avisos, comunicados,etc., 
nome esse dado pela Organização 
Metereológica Mundial que moni-
tora furacões, tornados, tufões, etc. 
O período mais propício a furacões 
nos EUA é de junho a novembro. O 
furacão que mais fez estragos nos 
Estados Unidos até hoje foi o Katri-
na, em New Orleans, em 2005. Em 
Miami, o Irma, o atual furacão, fez 
muitos estragos, deixando  vítimas 
fatais. Já no Caribe, o Irma fez uma 
devassa. 

Brasil, pobre pátria e podre!
Brasileiro que sou e apaixo-

nado pelo meu país, a minha pa-
ciência assim como de milhões de 
outros patrícios está se esgotando, 
chegando ao limite ao vermos pela 
TV, ouvirmos pelo rádio e lermos 
jornais e revistas o quanto o nosso 
país está contaminado de políticos 
ladrões, mentirosos, corruptos, co-
meçando pelo nosso presidente da 
República, o golpista Michel Te-
mer, comandante de um esquadrão 
de políticos bandidos e crimino-
sos, conforme delatores e denún-
cia da própria Polícia Federal. Ca-
sos como o de ex ministro Geddel 
Vieira Lima, que dividia propinas 
com Temer,  alugou um aparta-
mento em Salvador, somente para 

guardar dinheiro roubado onde 
foi  encontrado R$51 milhões de 
reais em malas, sacolas, sacos, etc., 
ou mesmo do ex deputado federal 
pelo PMDB  - PR, Rodrigo Rocha 
Loures, com quem foi encontrado 
uma mala com R$ 500 mil reais 
oriundos de propinas entre Loures 
e Temer, estão se tornando fatos 
corriqueiros em nossa nação. Leio 
também que o presidente do Comi-
tê Olímpico Brasileiro, Carlos Ar-
thur Nuzman, distribuiu propinas a 
vontade para trazer as Olimpíadas 
Rio 2016. Além de obter grandes 
vantagens com as diversas obras 
superfaturadas e de corrupção mo-
numental. Sem planejamentos pós 
evento, as diversas arenas e outros 
logradouros das Olimpíadas estão 
se deteriorando.  O corporativis-
mo da Justiça brasileira já não tem 
mais fim dado aos valores salariais 
que juízes e desembargadores vem 
recebendo nesse país, ultrapassan-
do e muito o teto estabelecido pela 
Constituição Federal. Estamos com 
36 partidos políticos registrados e 
outros 67 que estão aguardando re-
gistros e que vão receber de  acordo 
com a força política de cada um, 
uma grana violenta do fundo par-
tidário, grana essa que sai do bolso 
dos brasileiros e aqueles que forem 
eleitos também receberão os seus 
salários  por conta do trabalhador 
brasileiro. A nível de nosso Esta-
do, vimos citações envolvendo o 
governador Beto Richa e sua vice, 
Cida Borgheti. É uma vergonha os 
prédios públicos inacabados por 
desvio de dinheiro conforme a RPC 
mostrou em ampla reportagem. 
Combustível sobe toda hora e nin-
guém fala nada. Só em setembro já 
subiu mais de 10%.  Somos um país 
onde o jovem de 16 anos não pode 
trabalhar e nem ir preso, mas pode 
votar e eleger um presidente da 
República. O que você acha disso?  
Enfim, demos apenas uma pincela-
da na problemática nação brasilei-
ra, mas somos um país rico em be-
lezas naturais, grandes potenciais  
minerais, hidrográficos, terras 
férteis, etc., mas de uma pobreza 
cultural incrível de nossos político 
e dirigentes, a começar pelo Con-
gresso Nacional, onde cerca de 
80% de nossos congressistas estão 
envolvidos de uma maneira ou de 
outra com a Justiça. Que podridão! 
Discuta esse assunto com os seus 
amigos e familiares!

Mecanização da lavoura de 
cana cria desempregados no cam-
po!

Os sonhos de muitos trabalha-
dores rurais era ter uma vida me-
lhor, mesmo sabendo que muitos 
desses serviços são cansativos, des-

gastantes, envelhecimento precoce 
e trazendo  muito cedo  problemas 
sérios de saúde como lombalgias, 
bursites, tendinites e até câncer de 
pele pelo excessivo sol  que toma 
durante anos e anos. Com a escas-
sez de empregos, tanto rural como 
urbano,  milhares desses trabalha-
dores  correm o risco de ficarem 
desempregados pois ganhar a vida 
em lavouras de cana-de-açúcar,  a 
curto prazo, tornar-se-á inviável, 
uma vez que com o aumento ver-
tiginoso da mecanização das la-
vouras, poderão ser expulsos dos 
canaviais, fazendo com que suas 
vidas tomem novos rumos.  Essa 
visão do colunista é comprovada 
pelo grande número de maquiná-
rios existente nos diferentes cana-
viais em  Nova Esperança e toda 
a região. A disputa é irreal pois 
uma máquina colhedora  faz ser-
viços o equivalente a 100-120 ho-
mens. Além desses trabalhadores 
serem derrotados pelas maquinas 
e tecnologias, ainda há um acordo 
que restringe a queima da palha 
da cana, responsável pela fumaça,  
fuligem e gases tóxicos, aumentan-
do ainda mais a mecanização.  No 
interior de São Paulo, 85% da co-
lheita da cana é mecanizada. Como 
se vê, é questão de tempo encon-
trarmos legiões de ex cortadores de 
cana enfrentando o desemprego e 
com certeza, problemas sérios de 
saúde, sobrecarregando ainda mais 
o já cambaleante Sistema Único de 
Saúde (SUS) e também o Sistema 
Previdenciário com milhares de 
aposentadorias precoces.

Afinal, qual é a magia dos li-
vros?

Outro dia, após uma palestra, 
eu comentei aos presentes a mi-
nha adoração pela leitura, desde 
os tempos de escola, quando ad-
quiri o hábito da leitura em qual-
quer momento ou em qualquer 
situação, principalmente antes de 
deitar. Mas qual é a magia dos li-
vros que encanta crianças jovens 
e adultos de diferentes regiões e  
classes sociais? Em comparação 
com outros países, o Brasil ainda 

registra um número baixo de lei-
tores: apenas 56% da população ou  
105 milhões  de pessoas, segundo o 
IBOPE em 2015. A leitura é espe-
cial. Através do livro e da leitura, 
podemos viajar, conhecer novas 
realidades e culturas sem sair de 
casa, aprimorar o nosso vocabulá-
rio, melhora substancial na escrita 
e interpretação textual A leitura 
ajuda e muito  o nosso  raciocínio.   
Interessante também é que cada 
pessoa cria a sua própria  imagem 
da história que está sendo contada. 
Enfim, a leitura é importantíssima 
para o conhecimento. É necessário 
também que os pais  deem  o exem-
plo  da leitura pois é fundamental 
estimular os jovens a compartilha-
res essas opiniões com os colegas, 
amigos, salas de aula, adolescentes, 
etc. Os jovens  adoram em não ficar 
com as experiências só para eles. É 
importante interagir sobre a leitura 
de um livro, revista ou jornal. En-
fim,  a leitura de um  livro, além de 
prazeroso é de grande aprendiza-
do. Apesar de toda a tecnologia da 
internet, celular, tablet, etc., nada 
substituirá o livro!

Coisas do Cotidiano
• A cantora Ivete Sangalo 

anunciando nova gravidez, agora 
gemelar;

• Carol Duarte, 26, a Ivana/
Ivan da novela das 21hs. da Rede 
Globo, "A Força do Querer", está 
fazendo o maior sucesso no papel 
de transgênero, num país onde há 
uma rejeição ao LGBTT;

• Ministro do STF Luiz Rober-
to Barroso autorizou a abertura 
de inquérito contra o presidente 
da República Michel Temer e o ex 
deputado federal Rodrigo Rocha 
Loures por um suposto esquema 
de propina ( a mala de R$ 500 mil 
na mão de Rodrigo  diz tudo), 
beneficiando a empresa Rodri-
mar que atua nos porto de Santos. 
Aliás, Temer deveria explicar me-
lhor aquela história dos dez  mi-
lhões  de reais que ele recebeu da 
Odebrecht, no Palácio Jaburu;

• INSS barrando os pedidos de 
aposentadorias. Cada 10 pedidos, 

6 são barrados;
• Dia 11 de Setembro fez mais 

um aniversário dos ataques terro-
ristas às Torres Gêmeas, em Nova 
Iorque, ocorridos em 11 de setem-
bro de 2001,  quando morreram 
quase três mil pessoas;

• Fique sabendo que quando 
você for viajar de avião e ter que 
despachar malas no Brasil, cada  
mala despachada está custando 
R$80;

• Muitas pessoas fazendo se-
veras críticas ao Parque das Gre-
víleas pelo dinheiro que lá foi 
gasto  e atualmente sem nenhuma 
utilidade. A construção  lá existe 
está sendo abrigo para os pombos. 
Várias ideias já foram dadas para 
a recuperação e funcionamento do 
parque. Com a palavra os respon-
sáveis;

Pingos e Respingos  Interna-
tional  News  From  Brazil

*Scandal - Brazil`s Federal Po-
lice finds R$ 51 million in bunker in 
Bahia.  The police took more than  
fourteen hours  to count all the bills 
seized in an apartment in Salvador, 
Bahia, supposedly used by Geddel 
Vieira Lima, former cabinet mem-
ber of President Michel Temer. 
Geddel was arrested last week;

*Half of the women who go on 
maternity leave lose their jobs upon 
return;

*Fires help maintain diversity 
among species in the Brazilian Cer-
rado;

*Brazil`s president Temer seeks 
foreign investors at BRICS summit;

*President of the Brazilian 
Olympic Commitee for more than 
20 years, Carlos Arthur Nuzman, 
was the target of Operation Unfair 
Player, which investigates the eleg-
ged buying  of  votes for the election 
of Rio de Janeiro as the venue for 
the 2016 Olympics Games;

*Brazilian billionaire Joesley 
Batista, one of the owners of JBS 
S/A, surrenders to police. He is ac-
cused of corruption, lies  and chea-
ting by the Brazilian Court;

Words the week:  seized/upon/
seek/summit

ENTRELINHAS
***Fique atento, consuma muita água, verduras e frutas, porque o calor vai aumentar. Na próxima semana 
teremos a chegada da primavera, estação das flores e da varicela ( catapora) também.***Depois  de  11 horas 
de cansativa reunião, Câmara Federal não vota nada sobre a Reforma Política, o que vem se tornando rotina 
devido aos diversos interesses partidários que estão acima dos interesses do povo brasileiro.***O procurador 
geral da República, Rodrigo Janot,  não deixa por menos e faz nova denúncia contra o presidente Michel 
Temer antes de deixar o cargo. Se tivéssemos um Congresso Nacional que prestasse, Temer e seus comparsas já 
estariam na cadeia há muito tempo.***Estamos há vinte anos  ( vítimas de acidentes de carros)  sem a princesa 
Diana e o cantor João Paulo da dupla João Paulo e Daniel.***Alemã retira quatro costelas para ficar com cintura 
de vespa. Pode uma coisa dessa? Êta mundo louco! "Defesas de Temer e Lula usam os mesmos artifícios do 
rouba mas  faz." (Carlos Alberto Sardemberg -jornalista da emissora de rádio CBN e da Rede Globo).

Coopersanta recebe R$ 
250 mil da Fundação 
do Banco do Brasil e 

adquire caminhão

Jovens do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos recebem diploma 

de qualificação

ALTO PARANÁFORMATURA

Aconteceu no domingo, 03 
de setembro, a entrega ofi-
cial de um caminhão para 

a COOPERSANTA (Cooperativa 
de Produtores de Frutas de Santa 
Maria).

Localizada no distrito de Santa 
Maria, em Alto Paraná a COO-
PERSANTA é uma cooperativa de 
agricultores familiares que possui 
no seu principal mercado a pro-
dução de laranja para o fair trade 
(exportação do suco para Europa).

O recurso de R$ 250.000,00 foi 
adquirido através de um projeto 
elaborado no inicio do ano e en-
caminhado a Fundação do Banco 
do Brasil, que após várias etapas de 
seleção, a cooperativa foi contem-
plada com o recurso que garantiu 

a aquisição de um caminhão Mer-
cedes Benz Atego 2430 para bene-
ficiar os cooperados.

Na solenidade, o presidente Si-
dinei Rodrigues da Silva reforçou 
que a aquisição deste caminhão 
vai ajudar muito os cooperados no 
transporte da laranja para a indús-
tria, barateando ainda mais o frete 
agora pela cooperativa. O gerente 
da agência do Banco do Brasil, Jor-
ge Manoel Miserski disse que “se 
sente feliz em fazer parte do pro-
jeto e acompanhar desde quando 
assumiu em fevereiro de 2017 a 
construção desse sonho que hoje 
se torna realidade.” O prefeito mu-
nicipal Miro Santana destacou que: 
“a importância da organização dos 
agricultores na cooperativa é fun-

damental em tudo que se é feito. 
Em quanto gestor sempre estarei 
à disposição da cooperativa”. O se-
cretário municipal da Agricultura 
Rafael Cavalli Miquelan reforçou a 
importância das parcerias entre as 
instituições no município e que seu 
objetivo é a valorização do agricul-
tor.

O evento contou com a parti-
cipação de várias lideranças locais, 
entre eles o Prefeito de Alto Para-
ná, Miro Santana, o ex-Prefeito 
de Paranavaí, Rogério Lorenzetti, 
secretários municipais, vereadores, 
técnicos da Emater, presidente do 
sindicato dos trabalhadores rurais, 
o presidente da Cresol de Alto Pa-
raná, presidente do CMDRS e re-
presentantes do Banco do Brasil.

Na noite da última quar-
ta-feira (13), os jovens 
que fazem parte do 

Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos (SCFV) 
de Nova Esperança, tiveram a 
oportunidade de realizar um 
curso de Orientação Profissional 
com a duração de três meses que 
foi ministrado semanalmente 

pela Psicóloga, Martinha.
No período em que estive-

ram em aprendizado, os jovens 
puderam conhecer mais sobre 
as múltiplas profissões, carreiras 
e o comportamento do merca-
do perante o jovem aprendiz. A 
elaboração de um currículo de 
trabalho, noções sobre o merca-
do, entrevista de emprego, ativi-

dades criativas e dinâmicas em 
grupo fizeram parte do roteiro.

O encerramento aconteceu 
na noite de ontem (13) com a 
formatura e entrega dos certifi-
cados aos jovens que agora estão 
mais preparados para o dispu-
tado e concorrido mercado de 
trabalho. 

ASCOM

- AÇOUGUEIRO
- AJUDANTE DE 
FARMÁCIA
- AUXILIAR DE 
CONFEITEIRO
- CALDEIRISTA
- DESENHISTA 

EM AUTOCAD E 
SKETCHUP
- FARMACÊUT ICO
- INSTALADOR DE 
EQUIPAMENTOS 
DE INTERNET
- MONTADOR DE 

IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS
- OFFICE-BOY
- OPERADOR DE 
CAIXA
- OPERADOR 
DE CAMINHÃO 

MUNK
- PROMOTOR DE 
VENDAS
- VENDEDOR 
EXTERNO
- VENDEDOR 
INTERNO
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E AGORA BRASIL?

Fomos descobertos em 
1500, mas ficamos fecha-
dos para o mundo por 

mais de 300 anos, explorados, 
vilipendiados, renegados, sujei-
tos a receber a escória de nos-
sos descobridores, sem acesso à 
cultura, à educação, mantendo 
enquanto foi possível a escra-
vidão, como meio de perpetuar 
privilégios para pouquíssimos 
privilegiados.

Tivemos monarquia, feu-
dos, governos populistas, dita-
duras, governos de esquerda, 
mas nunca caímos em tamanho 
buraco, que parece não ter fun-
do.

O jeitinho brasileiro, a per-
missividade, a aceitação do que 
considerávamos inevitável nos 
levou a acreditar que tudo fi-
caria bem, sem punições e sem 
consequências, porém a Lava 
Jato arrancou as máscaras e o 
que era velado passou a ficar es-
cancarado, como esgoto escor-
rendo a céu aberto.

A segurança faliu
As estradas tem buracos
A educação não ensina
A saúde não cuida
E agora Brasil?

Descobrimos que políticos 

que surgiram se dizendo repre-
sentantes do povo e da massa 
trabalhadora, com discursos 
de austeridade com o dinheiro 
público e interesse de cuidar do 
povo carente, apenas davam es-
molas para manterem um plano 
de poder e se fartarem do que 
ele proporciona, porém, saúde, 
educação, segurança, infraes-
trutura e as contas públicas só 
fizeram piorar, levando o país 
pra uma recessão nunca antes 
vista. E agora vemos um com-
panheiro de décadas entregar 
o outro, apresentando apenas 
um aperitivo das mazelas que 
fizeram enquanto estavam no 
poder, porque se sente abando-
nado por seu comparsa, não por 
crise de consciência. 

Mas também vimos que seus 
opositores, na maioria deles, 
não são melhores, mas são tão 
corruptos quanto, loteando os 
cargos públicos com persona-
gens de páginas policiais e que 
muitos políticos caminham en-
tre a direita e a esquerda com a 

desenvoltura de uma top model, 
sem ideologia alguma, apenas 
negociando cargos e vantagens 
pessoais em troca de apoio po-
lítico.

A Copa acabou
As Olimpíadas acabaram
As obras não acabaram
O dinheiro acabou
As empreiteiras e os políti-

cos enriqueceram
O país faliu
E agora Brasil?

O 7x1 mostrou nossa pe-
quenez diante do povo de um 
país que busca a energia reno-
vável, o consumo consciente, 
manter a integração de um con-
tinente, a ajuda aos refugiados 
e que acolheram seus irmãos 
orientais antes presos na utopia 
do comunismo. Passamos vexa-
me em campo e no tapetão, pois 
agora estamos vendo a farra que 
fizeram com o dinheiro público 
para essa Copa do Mundo acon-
tecer e o que justificou tanto 

empenho em trazê-la para cá. 
Nisso a ditadura e a esquerda 
deram as mãos, já que as duas 
se utilizaram do futebol para 
dopar o povo.

Cinquenta e um milhões da-
qui

Alguns bilhões dali
Trezentos milhões de lá
Malas e caixas de dinheiro 

de propina
Falta dinheiro para educa-

ção
Falta dinheiro para a saúde
Falta dinheiro para a segu-

rança
Falta dinheiro para infraes-

trutura
E agora Brasil?

Começamos uma mudança 
no Brasil, onde políticos e em-
presários corruptos estão sen-
do punidos, não alcançamos 
o ideal mas estamos em busca 
dele. Mesmo que de forma tími-
da a participação popular está 
aumentando e com isso vem o 

controle social das contas públi-
cas, precisamos cada vez mais 
incentivar essa participação da 
sociedade e que a mesma se 
organize para reivindicar seus 
direitos.

Somos um povo alegre, bo-
nito, batalhador, com o sorriso 
no rosto mesmo diante de tan-
tas adversidades. Mas também 
precisamos buscar mais conhe-
cimento, deixar de ser coitadi-
nhos e de aceitar as mazelas da 
política, deixar de se comportar 
como se o problema não fosse 
nosso, deixar de achar que so-
mente o outro erra, enquanto 
isso continuamos a jogar lixo 
nas ruas, não fazendo calçadas 
e não roçando nosso terreno, 
aceitando o criminoso por ele 
ser bacana, não pagando nossos 
impostos, ultrapassando pela 
direita porque nos achamos 
mais espertos.

Podemos ser melhor.
Mas queremos ser melhor?
E agora Brasil?

Futebol & Memória
COMERCIAL FUTEBOL CLUBE

CAMPEONATO DOS 30

Em pé: Décimo, Álvaro, Pitanga, Carlito, Zeca Perez, 
Neno, Adroaldo (in memorian) e o técnico Lau Felipe
Agachados: Marini, Pasquini, Edmar, Ardengue (in 

memorian), Luizinho e Galinari

Em pé:  Décimo, Manzotti, Palhano, Zeca 
Perez, Vanzela e Dario Kreling. Agachados: 

Toninho, Dede, Amorin e João Perez

Dupla é presa ao pular muro da delegacia 
e tentar arremessar 20 celulares

Os dois homens teriam sido contratados por 
detentos para efetuar o serviço. Ação rápida dos 

plantonistas frustrou os planos dos dois elementos.A ousadia de dois homens 
que pularam o muro da 
delegacia da Polícia Ci-

vil de Nova Esperança, na tenta-
tiva de arremessar duas sacolas 
contendo 20 aparelhos de celula-
res, brocas, estilete e carregado-
res, foi frustrada.O fato ocorreu 
na madrugada de sábado (09) 
para domingo (10).

Segundo o delegado Dr. 
Leandro Farnese Teixeira, “duas 
pessoas foram contratadas para 
arremessar os objetos e estamos 
investigando quem efetuou o 
contato com eles. Os dois de-
tidos já informaram que rece-
beriam R$300,00 para pegar as 
sacolas com os celulares em um 
matagal próximo à delegacia. 
Feito isso eles pularam o muro 
e tentaram arremessar os obje-
tos no solarium, que é a parte do 
teto que fica acima das alas da 
carceragem. Logo que efetuavam 
os arremessos a equipe de plan-
tão já os perseguiu aqui dentro 
do pátio e efetuou a prisão em 
flagrante”, explicou.

Ambos deverão responder 
pela invasão da delegacia, aden-
trar setor de carceragem com 
aparelhos de celulares. “Se os 
aparelhos forem produtos de cri-
me eles ainda vão responder por 
receptação e ainda se há um ter-
ceiro elemento que os teria con-

Mesmo ainda estando às 
vésperas da Primavera, o 
tempo está muito quente 

e o forte calor pede ar condiciona-
do, mas também, a conta de luz vai 
lá pra cima, por isso preparamos 
uma listinha de 15 dicas para você 
economizar no consumo de energia 
do ar condicionado.

Economizando antes mesmo 
de comprar

Ter atenção no momento de es-
colher qual ar-condicionado levar 
para a casa  pode ajudar muito a 
reduzir a conta de luz. Isso porque 
adquirir o modelo mais apropriado 
para o seu lar traz maior eficiência 
energética; e, do contrário, errar 
na escolha pode representar gastos 
maiores do que o necessário. Veja 
as dicas!

1. Escolha modelos que tenham 
o Selo Procel de Economia de Ener-
gia;

2. Prefira os modelos que pos-
suam recursos de programação, 
como o timer e sleep;

3. Compre um aparelho com a 
potência adequada para o ambien-
te  calculando os BTUs necessários 
para climatizar o espaço;

4. Se você pretende deixar o ar 
condicionado  ligado por muito 
tempo, escolha um Inverter, eles são 
muito mais econômicos.

Economizando na instalação
Depois de adquirir um modelo 

econômico de condicionador de ar, 
é preciso também ter cuidado na 
hora de instalar o aparelho – uma 
instalação inadequada pode au-
mentar em até 20% o consumo de 
energia dele. Confira quais aspec-
tos precisam de atenção!

5.  Instale a unidade externa 
(condensadora) em um local com 
boa circulação de ar;

6. Não bloqueie as laterais e o 
fundo do seu aparelho de  ar con-
dicionado de janela. Isso reduz a 
eficiência do aparelho;

7.  Proteja a parte externa do 
aparelho do sol direto, sem blo-
quear as grades de ventilação;

8. Instale o ar em pontos altos 
do cômodo, pois isso faz com que 
ele resfrie o ambiente sem consumir 
tanta energia;

Economizando no uso diário
Sem dúvida, o grande fator que 

acaba influenciando no consumo 
de energia do ar-condicionado (e, 
consequentemente, na conta de luz 
ao fim do mês) é a maneira como o 
aparelho é utilizado. Por isso, ado-
tar alguns cuidados e práticas aju-
da muito a manter a  conta baixa 
e a temperatura confortável no seu 
lar. Olha só!

9.  Evite o frio excessivo regu-
lando o termostato adequadamen-
te, a temperatura de 23 graus cos-
tuma ser a ideal;

10. Mantenha portas e janelas 
bem fechadas, para evitar a entra-
da do ar da rua;

11. Evite o calor do sol no am-
biente, fechando cortinas e persia-
nas

12. Mantenha os filtros limpos! 
Filtros sujos forçam o aparelho a 

trabalhar mais;
13.  Desligue o aparelho sem-

pre que você se ausentar do am-
biente por muito tempo, mas não 
desligue-o se a ausência for rápida, 
pois isso pode acabar aumentando 
o consumo de energia;

14. À noite, ative a função sleep 
(presente na maioria dos modelos 
split) que regula a temperatura au-
tomaticamente e economiza ener-
gia;

15. Evite deixar aparelhos ele-
trônicos ligados desnecessariamen-
te no ambiente em que o condicio-
nador de ar está, pois eles fazem 
com que o eletrodoméstico “traba-
lhe mais” para resfriar o cômodo! 
http://blog.webcontinental.com.br

DICA EXTRA:
Usando seu ar condicionado da 

maneira correta, você economiza e 
também aumenta a vida útil dele. 
Ou seja, assim você garante muitos 
verões confortáveis – tanto para o 
seu bolso quanto para a climatiza-
ção do seu lar!

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

tratado para este fim, o que con-
figuraria associação criminosa. 
Este terceiro elemento poderia 
ser tanto alguém que está preso 
quanto alguém de fora”, frisou o 
delegado.

O solarium é um espaço 
aberto para ventilação e banho 
de sol dos presos. Os arremessos 
neste local são constantes e é por 
este que os objetos chegam até 
os presos. As rotineiras opera-
ções de pente fino, batizadas de 
bate-grade, sempre que efetuadas 
apreendem uma grande quanti-
dade de objetos, principalmente 
aparelhos de celulares, além de 
carregadores, brocas e estiletes.

Apesar de possuir cerca elé-
trica e serpentinas em seus limi-
tes, os elementos que adentraram 
o pátio acabaram isolando um 

Fotos: Alex Fernandes França

Os dois receberiam R$300,00 pelo “serviço”. Polícia segue investigando quem os teria contratado

Aparelhos celulares, carregadores, brocas e estiletes que se-
riam arremessados para o interior da carceragem. Plantonistas 
agiram rapidamente e frustraram a ação

pedaço e tendo acesso à área. 
“Isso porque o pátio da delega-
cia faz divisa com a APAE e nem 
todos os pontos são protegidos e 
eletrificados”, salientou Dr. Lean-
dro.

REFORÇO CANINO
A delegacia de Nova Esperan-

ça vai contar, a partir da próxima 
semana, com um importante 
reforço. Um morador doou um 
cão da raça Rottweiler para con-
tribuir na vigilância do local. O 
animal é de grande porte e se, no 

momento em que os elementos 
pularam o muro, ele já estivesse 
ali, pouco teria sobrado dos dois 
intrusos, dada a ferocidade do 
cão que é usado hoje em dia para 
diversas funções, como tracking, 
pastoreio, cão de guarda, cão po-
licial e cão de alerta.  “Levou um 
tempo para a gente conseguir um 
animal já treinado para o ataque. 
Vamos nos familiarizar com ele 
e receberá um ótimo tratamento 
aqui. O espaço é grande e ele será 
muito bem vindo”, finalizou Dr. 
Leandro.

15 Dicas para economizar energia com Ar Condicionado
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Empresa transforma caixas 
de leite em telhas ecológicas

Pesquisa de opinião pública aponta o 
Jornal Noroeste com 82,31% da preferência

Além das telhas, essa prensagem dos materiais 
pode criar placas rígidas e serem usadas 
de muitas maneiras na construção como: 

revestimentos, tapumes, e outras estruturas leves.

Segundo resultado apurado pela Premier Marketing, 
Pesquisas e Eventos,  o Jornal Noroeste é sempre apontado 

como o mais lido e com maior credibilidade junto à população

Nova Esperança dá 
bom exemplo de res-
peito ao Meio Am-

biente ao transformar caixas 
de leite descartadas em telhas 
ecológicas.  Há quase um ano, 
a Mega Telhas, empresa res-
ponsável pela deprensagem 
do material e a utilização das 
mesmas no processo de fabri-
cação das telhas, se instalou no 
município, gerando oportuni-
dades de trabalho e renda para 
a população. 

Segundo José Carlos Mig-
naca, um dos diretores da em-
presa,” recebemos o apoio da 
administração municipal para 
aqui nos instalarmos. A Mega 
Telhas Ecológicas, foi criada 
com o objetivo de: Propor-
cionar conforto, tranquilida-
de e segurança, ou seja, uma 
qualidade de vida melhor aos 
nossos clientes. Nosso com-
promisso com o Meio Am-
biente é de muita importância, 
pois além de reutilizarmos a 
matéria prima, nossos clientes 
que tem em suas coberturas a 
Mega Telhas, também estarão 
contribuindo para um Mundo 
melhor. Temos capacidade de 
produção de forma a atender 
tanto órgãos públicos quanto 
grandes empresas”, explicou 
Mignaca.

As telhas ecológicas fazem 
parte de um projeto desenvol-
vido pela Tetra Pak, a maior 
empresa de embalagens longa 
vida do mundo, responsável 
por um material comum nos 
aterros sanitários por sua di-
fícil reciclagem, por conta da 
complicada separação das ca-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

SUSTENTABILIDADE:

CREDIBILIDADE

madas de plástico e alumínio, 
realiza iniciativas fomentado-
ras de coleta seletiva e reci-
clagem, e desenvolvem, desde 
1999 um sistema deprensagem 
do material para a criação das 
telhas. A telha feita de embala-
gens de leite da Tetra Pak dimi-
nui a dispersão do calor para 
dentro do ambiente. Estudos 
realizados no IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) afir-
mam que as telhas seguram 
30% a mais de calor em relação 
às convencionais.

Além de mais baratas e 
mais “fresquinhas” as telhas 
ecológicas apresentam-se mais 
resistentes, boa opção para 
chuvas de granizo, como as que 
ocorreram em 07 de setembro 
de 2015 em Nova Esperança e 
que destelhou grande parte das 
casas. “As telhas ecológicas são 
mais duradouras que outras 
opções, como amianto e fibro-
cimento”, complementou José 
Carlos Mignaca.

Elas também são mais le-
ves, economizando na estru-
tura do telhado, não propagam 
fogo, são flexíveis, não propa-
gam som, podem ser cortadas 
em todas as direções. Porém, 
além dos beneficios para o 
consumidor, existe o benefício 
para toda a comunidade, uma 
vez que a natureza pode levar 
180 anos para decompor o ma-
terial, e hoje em dia são recicla-

das apenas 14% dos 6 bilhões 
de embalagens produzidas por 
ano no pais.

LOGÍSTICA REVERSA:
De acordo com o técnico 

em Meio Ambiente, José Anto-
nio Costa, “a logística reversa é 
uma tendência mundial. Aqui 
no Brasil ela foi introduzida 
através da Política Nacional 
dos Resíduos Sólidos (PNRS), 
Lei esta de 2010, que estabele-
ce a responsabilidade compar-
tilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, ou seja, o conjunto 
de atribuições individualizadas 
e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores 
e comerciantes, minimizando 
o volume de resíduos sólidos 
e rejeitos gerados, bem como 
reduzindo os impactos causa-
dos à saúde humana e à qua-
lidade ambiental decorrentes 
do ciclo de vida dos produ-
tos. Exemplos são fabricantes 
de baterias, pneus, lâmpadas 
fluorescentes e a própria fa-
bricante das caixinhas de lei-
te”, explicou Costa. 

A tecnologia emprega-
da visa aproveitar os nobres 
materiais presentes nas em-
balagens e aproveitar suas 
principais características, 
durabilidade e impermeabi-
lidade. Além das telhas, essa 
prensagem dos materiais 
pode criar placas rígidas que 
podem ser usadas de mui-
tas maneiras na construção 
como: revestimentos, tapu-
mes, e outras estruturas leves. 

“A  matéria prima que uti-
lizamos, são exclusivamen-
te das caixinhas Tetra Pak 
(somente o plástico e o alu-
mínio), que antes iam para 
aterros e bueiros, hoje, graças 
a grande tecnologia, se trans-
formam em Telhas, Placas e 
Cumeeiras de excelente qua-
lidade”, finalizou José Carlos 
Mignaca.

SERVIÇO
Mega Telhas Ecológicas
Avenida Felipe Camarão 

480
Fones: (44) 3252-2011     

(44) 9.9836-2919
Email : contato@megate-

lhas.eco.br
Website : www.megate-

lhas.eco.br
Nova Esperança

Fotos: José Antônio Costa

Caixas de leite são transformadas 
em telhas ecológicas

Diretores da Mega Telhas, empresa responsável por transfor-
mar embalagens de leite em telhas. Na foto Geraldo Zampirolli, 
José Carlos Mignaca, Antonio André Rodrigues e Noemi Rodri-
gues  com os produtos feitos com as caixas descartadas

O repre-
sentante 

da Premier 
Pesquisas, 
Wagner Pa-

nissa esteve 
na redação 

do Jornal 
Noroeste e 
entregou o 

resultado 
apurado junto 
à população:  

82,31% de 
aceitação 

A Premier, Marketing,  
Pesquisas e Eventos 
realizou uma pesquisa 

no comércio e residências cen-
trais de Nova Esperança entre 
os dias 07 a 18 de agosto e apu-
rou que o Jornal Noroeste obte-
ve o índice de 82,31% de prefe-
rência junto à opinião pública. 

Foram distribuídos distri-
buiu 280 questionários, sendo 
que 218 foram respondidos, 
39 devolvidos em branco e27 
não foram devolvidos ou seja, 
com média de participação de 
77,82% de participação.  

A pesquisa aponta um cres-
cimento bastante significativo 
na aceitação popular do Jornal 
Noroeste, fruto do crescimento 
e maior participação do veículo 
no contexto social não só em 
Nova Esperança como em toda 
a região Noroeste, com qua-
dros interessantes a exemplo de 
espaços de Jurídico, Observató-
rio Social, Decoração, Simplifi-
que além de variedades com 
enfoque nas notícias de forma 
ampla e regionalizada. 

De acordo com o repre-
sentante da Premier, Wagner 
Panissa “foi possível perceber 
com números o alto grau de 
aceitação do Jornal Noroeste 

junto à comunidade. Nosso 
trabalho é sério e exprime a 
realidade dos fatos. Contra tais 
não há argumentos. Um índice 
de 82,31% são poucas empre-
sas ou organizações que con-
seguem tão elevada aprovação”, 
argumentou Panissa. 

Segundo pesquisas realiza-
das durante os últimos anos, o 
Noroeste é sempre apontado 

como o mais lido e com maior 
credibilidade junto à popula-
ção local. “Este é um fato que 
nos alegra e impulsiona cada 
vez mais a realizar o trabalho 
que há mais de 22 anos esta-
mos desenvolvendo, pautado 
sempre pela ética e respeito”, 
destaca a direção do Jornal 
Noroeste. 

“O Jornal Noroeste é parte 

da história da população, fruto 
do trabalho sério que temos 
desenvolvido ao longo dos 
anos. O nosso compromisso é 
com a ética e a transparência 
de mostrar a população que fa-
zemos um trabalho sério, pois 
acima de tudo respeitamos e 
sabemos o valor que cada linha 
escrita no Jornal tem quando 
nosso leitor recebe o Noroeste, 

Alex Fernandes França
desta forma participamos na 
construção de uma socieda-
de mais justa e igualitária para 

esta e para as futuras gerações”, 
concluiu a diretoria do Jornal 
Noroeste. 
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MP apura maus-tratos a animais em propriedades 
privadas de Atalaia e Presidente Castelo Branco

Maltratar animais poderá 
gerar multa de até R$ 2 mil

Atalaia inova com 
programa de castração 

de animais de rua

Procedimentos estão instaurados 
após reclamação de moradores pela 

enorme quantidade cachorros e 
gatos em uma residência de Atalaia 

e outra em Presidente Castelo Branco

Vereador Carlos Roberto 
(SD) deixou claro que a Lei 
não proíbe a utilização de 
veículos de tração animal 
(carroças) no município

O Ministério Público 
através do Promo-
tor, Ricardo Barison 

Garcia da 1ª Promotoria de 
Justiça instaurou procedi-
mentos para apurar recla-
mações e denúncias por 
parte de moradores em rela-
ção a enorme quantidade de 
cachorros e gatos existentes 
em propriedades privadas 
nos municípios de Atalaia e 
Presidente Castelo Branco. 

De acordo com o promo-
tor, “os animais estariam em 
condição insalubre, expos-
tos ao sol e a chuva, sem ali-
mentação adequada além de 
que essa quantidade enorme 
de cachorros e gatos causa 
muito barulho, incomodan-
do os moradores vizinhos. 
Soma-se a isso que as fe-
zes produzidas geram mau 
cheiro”. 

Nos casos, os donos são 
pessoas idosas que não tem 
condições físicas de promo-

Com a finalidade de pu-
nir o comportamento 
violento e cruel pra-

ticado contra os animais no 
município de Nova Esperança, 
o vereador Carlos Roberto da 
Silva (SD) dará entrada na pró-
xima sessão da Câmara Mu-
nicipal, na segunda-feira, (18) 
ao Projeto de Lei que dispõe 
sobre maus-tratos cometidos a 
animais impondo penalidades 
administrativas aos agressores.

De acordo com o autor da 
proposta, “os animais possuem 
direitos e devem ser respeita-
dos. Dentre as penalidades ad-
ministrativas estão advertência, 
multa, apreensão e suspensão 
da licença para funcionamento. 
A Lei tutela todos os animais, 
englobando fauna urbana não 
domiciliada, fauna domestica-
da e fauna nativa ambos nativa 
ou exótica”, explicou.

A iniciativa do vereador 
Carlos Roberto conta com o 
apoio de diversas pessoas vo-
luntárias e defensoras da causa 
animal no município, em espe-
cial a Associação de Proteção e 
Defesa dos Animais de Nova 
Esperança (Hope) que com-
pletou um ano de fundação no 
mês de agosto.

Durante visita a redação 

O município de Atalaia 
iniciou, na quarta-fei-
ra (06), os primeiros 

procedimentos de castração de 
cães e gatos, feitos pela clínica 
contratada através de licitação, 
Clínica Veterinária Voltei a La-
tir de Maringá.

No primeiro dia de proce-
dimentos dez animais foram 
levados. O serviço inclui além 
da castração de machos e fê-
meas todos os procedimentos 
do pós-operatório.

O valor do contrato anual é 
de R$ 87 mil. Os recursos uti-
lizados para o pagamento são 
próprios do Município e o con-
trato terá validade de 12 meses, 
podendo ser prorrogado por 
até 60 meses. O valor que a 
Secretaria Municipal de Saúde 
deverá pagar por procedimen-
to depende do peso e sexo dos 
animais.

O prefeito municipal de 
Atalaia, Fabio Vilhena, falou 
sobre a importância da inicia-
tiva, na diminuição da popula-
ção de animais abandonados. 
“Na medida em que você di-
minuiu a quantidade de ani-
mais que vão se reproduzir, 
consequentemente diminui-
-se a quantidade de animais 
abandonados, além de evitar o 
aumento populacional de ani-
mais de rua, a intensificação 
nas castrações previne doenças 
e pode aumentar a expectativa 
de vida dos animais”, disse.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
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“Se alguém sentir que há na sua vizi-
nhança um acúmulo de animais e isso 
esteja causando algum problema, de-
nuncie ao Ministério Público, vamos 
apurar os fatos e verificada a irregu-
laridade, vamos agir”, esclareceu o 
promotor Ricardo Barison Garcia.

ver uma adequada limpeza 
do local produzindo mau 
cheiro e os vizinhos reclama-
ram ao Ministério Público. 
“Nós instauramos o procedi-
mento e estamos verificando 
algumas questões. Constata-
mos efetivamente o proble-
ma por meio de vistorias que 
foram feitas pela Vigilância 
Sanitária, a ilegalidade da 
situação e estamos tomando 
as medidas administrativas 
cabíveis para sanar isso”, ex-
plicou.

MEDIDAS CABÍVEIS:
Segundo o promotor as 

medidas seriam, “a retirada 
desses animais pelos mu-
nicípios, encaminhamen-
to para castração e depois 
destinação correta, seja por 
meio de doação ou para pes-
soas que tenham condições 
de cuidar, podendo ainda 
ser levados para uma ONG 
que realiza trabalhos e cam-
panhas de adoção”, pontuou 
Garcia.

O Ministério Público 
considera que a irregulari-
dade foi constatada, inclusi-

ve é possível até a imputação 
de crime aos proprietários 
por conta de maus-tratos 
aos animais e o barulho fre-
quente causando incômodo 
aos vizinhos. “O Ministério 
Público não permitirá que 
essa situação persista, nós 
já orientamos inclusive uma 
moradora que esteve aqui e 
foi orientada sobre a irregu-
laridade da situação, deven-
do fazer o destino correto 
dos animais. Em caso de não 
aceitação voluntária dessa 
recomendação, vamos in-
gressar com uma ação junto 
ao Poder Judiciário para que 
seja feita a retirada forçada 
desses animais”. 

CASOS:
As informações obtidas 

junto ao MP apontam que 
o procedimento de Atalaia 
está um pouco mais adian-
tado onde a proprietária 
dos animais atendeu uma 
convocação da promotoria 
e ouviu as orientações, “foi 
explicado qual seria a con-
duta correta. Entendo que 
é um ato muito nobre pegar 

cachorros de rua para cui-
dar, mas infelizmente ela 
não tem estrutura adequa-
da para realizar esses atos e 
não poderá ficar com essa 
quantidade de animais (18 
cachorros e 04 gatos). A Vi-
gilância Sanitária constatou 
que dentro de um quarto 
havia entre 5 a 6 cachor-
ros, acumulando ali fezes 
fazendo mal para saúde da 
proprietária”. A senhora de 
Atalaia já sofreu uma ação 
junto a Justiça e na oportu-
nidade ficou acordado que 
deveria permanecer apenas 
com quatro animais. “Segu-
ramente se ela não ceder no 
prazo combinado a retirada 
nós vamos ingressar com 

ação”, frisou. 
Em Presidente Caste-

lo Branco uma família tem 
acolhido uma grande quan-
tidade de animais, ao todo 
são 10 cachorros e 04 gatos, 
“eles (família) ficam com dó 
e muitas pessoas se apro-
veitam e acabam colocando 
esses animais no quintal ou 
perto da casa, a família re-
colhe e vai acumulando os 
animais”, disse. 

DENÚNCIAS:
As pessoas tem compa-

recido no Ministério Públi-
co, para denúncias, o que 
posteriormente é apurado. 
“Existe na seara cível a ques-
tão do direito de vizinhança, 

você não pode incomodar o 
seu vizinho. Essa situação 
de grande quantidade de 
cachorros estando mal cui-
dados configura um crime 
ambiental de maus tratos e 
o barulho a perturbação do 
sossego, a intervenção Mi-
nistério Público ocorre para 
apurar essas condições”, ex-
plicou. 

“Se alguém sentir que há 
na sua vizinhança um acú-
mulo de animais e isso esteja 
causando algum problema, 
basta denunciar ao Ministé-
rio Público. Nós vamos apu-
rar os fatos e verificando a 
irregularidade vamos agir”, 
concluiu o promotor Ricar-
do Barison Garcia.

Alex Fernandes França

Hauney C. Malacrida

Alex Fernandes França

Divulgação Facebook

do Jornal Noroeste na tarde de 
quarta-feira, (13), o vereador 
detalhou que criadouros irre-
gulares (pessoas que criam ani-
mais em casa e comercializam) 
também serão punidos pela 
nova legislação. De acordo com 
o artigo 9º, “a reprodução de 
cães e gatos destinados ao co-
mércio só poderá ser realizada 
por canis e gatis regularmente 
estabelecidos e registrados nos 
órgãos competentes”.

A Lei surge também pela 
necessidade de uma regula-
mentação municipal, “em todos 
os lugares a Secretaria de Meio 
Ambiente é responsável pelas 
denúncias de maus-tratos, apu-
ração dos fatos, fiscalização e, 
quando necessário até a inter-
venção da Polícia Militar, aqui 
(Nova Esperança) não existe 
uma Lei específica sobre a res-
ponsabilidade do município na 
questão animal”, ponderou.

A proposta de Lei descre-
ve que é crime deixar o animal 
sem água, comida ou sem abri-
go do sol e da chuva, usar cor-
rente ou coleira inadequada, 
dentre tantas outras particulari-
dades. As sanções iniciam com 
advertência escrita, em caso de 
descumprimento, lançamento 
de multa até R$ 2 mil, apreen-
são e suspensão da licença e al-
vará de funcionamento em caso 
de comércio.

“Essa semana nós fomos 

Quando chegam a Clínica 
Veterinária em Maringá, os ani-
mais, antes da cirurgia passam 
por exames para avaliação do 
estado clínico geral.

A população atalaiense des-
tacou a importância da iniciati-
va do município, na diminuição 
da população de animais aban-
donados. “Existem muitos ca-

chorrinhos morando nas ruas 
e este programa vai colaborar 
para que este número diminua”, 
disse uma dona de casa ouvida 
pela reportagem.

A prefeitura explica que 
inicialmente priorizará o aten-
dimento aos animais de rua 
e posteriormente será aberto 
para a comunidade. 

“A lei dispõe especificamen-
te sobre maus-tratos come-
tidos aos animais impondo 
penalidades administrativas”, 
avaliou o vereador Carlos Ro-
berto da Silva (SD), autor da 
proposta. 

num sítio após o recebimento 
de uma denúncia e constata-
mos a situação de um animal 
que estava amarrado em uma 
mangueira (pé de manga), pre-
so com uma corrente, sem água 
ou comida. Da porteira já ouvia 
os gritos do animal, isso é um 
exemplo claro de maus tratos”, 
disse o vereador.

O Projeto deverá ser vota-
do em primeira discussão na 
sessão de segunda-feira, (25). 
O autor da proposta acredita 
na aprovação pela maioria de 
votos.

“A intensificação nas castrações previne doenças e pode au-
mentar a expectativa de vida dos animais”, destacou o prefeito 
Fábio Vilhena.

No primeiro dia de procedimentos dez animais foram levados 
para Clínica Veterinária Voltei a Latir de Maringá
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Campina Grande do Sul sedia 
25° Congresso da Adori-PR

Plaza Ecoresort Capivari deve receber cerca de 100 pessoas 
para o evento, que também vai empossar o campinense 
Elízio Siqueira como o novo presidente da Adjori Brasil 

O 25° Congresso da 
Associação de Jor-
nais do Interior do 

Paraná (Adjori-PR) será 
realizado nos próximos dias 
15, 16 e 17, no Plaza Ecore-
sort Capivari, em Campina 
Grande do Sul, e deve reunir 
representantes de mais de 30 
jornais do Estado. 

O presidente da Adjori-
-PR e diretor do Jornal 
União, Elízio Siqueira, desta-
ca que esse encontro anual é 
de extrema importância para 
a classe e que esta edição do 
congresso será contemplada 
com palestras que irão fo-
mentar a área comercial dos 
jornais, além de servir como 
uma injeção de ânimo aos 
empregadores e emprega-
dos da área. “Nós somos os 
maiores jornais das meno-
res cidades e temos a maior 
associação de jornais do Pa-
raná, por esta razão precisa-

Palestrantes 

O hotel 

mos estar unidos e fortaleci-
dos, buscando o crescimento 
e reconhecimento das nossas 
mídias. Além disso, precisa-
mos aliar-nos às novas tec-
nologias e entender que elas 
estão aí para potencializar os 
meios de comunicação”. 

Entre os assuntos que se-
rão debatidos no encontro, 
estão: Conteúdo Digital – 
Novas Experiências  e Estra-
tégia (Aline Lucia Deparis); 
Valorização dos Jornais Lo-
cais (Carlos Alberto Di Fran-
co); Mundo Digital e o Goo-
gle (Gilberto José Pacheco); 
11 dicas para ganhar mais 
com as publicações legais 
(Roberto Gomes) e Aumente 
o faturamento com projetos 
especiais (Roque Lopes). 

Durante o evento, Elízio 
será empossado como novo 
presidente da Adjori Brasil, 
sucedendo Miguel Ângelo 
Gobbi, que ficou à frente da 

A recessão econômica dos últimos anos vem reduzindo 
o consumo interno de carne no País e, no começo do 
ano, juntou-se à delação dos donos do monopólio fri-

gorífico e à eclosão dos escândalos da Carne Fraca, que vieram 
à tona de forma irresponsável. Tais fatos, aliados às expectati-
vas de desdobramento, colocaram em xeque o nosso sistema 
sanitário, criando questionamentos sobre a carne brasileira no 
mercado externo, ambiente propício para os nossos implacá-
veis concorrentes.

Esta tempestade perfeita é o resultado de políticas econô-
micas equivocadas, dentre elas a da formação de monopólios 
através de um capitalismo de Estado de transparência ques-
tionável, que, somadas a uma frouxidão ética, causaram este 
ambiente no País, especificamente no mercado de carnes. E 
está claro que o pecuarista é quem está pagando a conta mais 
uma vez.

Em outros setores, movimentos como esse seriam inéditos 
e deixariam até mesmo os mais experientes empresários de ca-
belos em pé. Mas, quando olhamos para a história da pecuária 
brasileira, percebemos que não é a primeira vez que temos de 
encarar uma crise aguda como esta. Neste momento, a grande 
vantagem do pecuarista é saber como enfrentar essas situações 
difíceis, preparando-se estrategicamente para a recuperação 
do mercado.

Historicamente, a pecuária mostra força de recuperação 
perante cenários como o atual; às vezes, em situações até pio-
res. Vale recordar os focos de aftosa em 2005, quando tínha-
mos um consumo interno promissor e caminhávamos para 
um aumento de produção que iria sustentar o Brasil na disputa 
pela liderança nas exportações de carne bovina. O caos se ins-
talou após a notícia da existência dos focos chegar ao mercado, 
derrubando a cotação da arroba do boi gordo, que chegou a 
valer menos que R$ 50,00. Entretanto, a história mostrou que, 
quem investiu naquele momento, conseguiu colher grandes 
frutos.

Mais do que apenas aproveitar as oportunidades de preços 
geradas pela situação, o pecuarista precisa saber como e onde 
investir. Áreas estratégicas que visem o resultado em médio 
prazo devem ser priorizadas, focando a eficiência do negócio, 
lançando mão de tecnologia e gestão.

Em épocas difíceis, a gestão da fazenda ganha enorme des-
taque, sendo a principal ferramenta do pecuarista para eco-
nomizar de forma eficiente e investir estrategicamente. Entre 
estes investimentos, a genética tem papel fundamental. O pro-
cesso de melhoramento genético é contínuo e seus resultados 
poderão ser colhidos a partir de dezesseis meses para quem 
vai comercializar o bezerro. Este insumo ainda segue demons-
trando seus benefícios nas gerações seguintes, graças à carga 
genética depositada no rebanho.

Por menos intuitivo que isso possa parecer, a crise é o me-
lhor momento para investir. O pecuarista que tiver o olhar 
voltado para o futuro e souber aproveitar o momento para 
melhorar o rebanho, certamente estará mais preparado para 
lucrar com os bons tempos que virão quando mais essa tem-
pestade passar.

Carlos Alberto Di Franco 
– é especialista em Jornalismo 
Brasileiro e Comparado; doutor em 
Comunicação pela Universidade 
de Navarra; diretor do Master 
em Jornalismo do Instituto 
Internacional de Ciências Sociais e 
da Faculdade de Comunicação da 
Universidade de Navarra (Espanha); 
representante no Brasil da Faculdade 
de Comunicação da Universidade 
de Navarra; professor convidado da 
Facultàdi Comunicazione Sociale 
Istituzionale (Roma); professor 
do curso de Jornalismo Aplicado 
do Grupo Estado; diretor da “Di 
Franco, Consultoria em Estratégia 
de Mídia”; consultor de empresas 
informativas. consultor do Grupo 
O Estado de S.Paulo. e colunista 
de vários jornais, entre eles: O 
Estado de S.Paulo, O Globo (Rio de 
Janeiro), Gazeta do Povo (Curitiba), 
entre outros. Além disso, é membro 
do Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária 
(CONAR); membro do Comitê 
Editorial da Associação Nacional de 
Jornais (ANJ); entre outros. 

Aline Lucia Deparis - é 
formada em administração com 
ênfase em análise de sistemas pela 
Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul. Atuou 
com qualidade de software e 
empresas como Sicredi e ADP e 
hoje é sócia e diretora executiva da 
MavenInventingSolutions, empresa 
especializada em publicação digital 
que atua no mercado público e 
privado há 8 anos. Na Maven, geriu 
e implementou  projetos junto ao 
TCU, MPRS e TCRS.

O presidente da 
Adjori-PR e diretor 
do Jornal União de 

Campina Grande do 
Sul, Elízio Siqueira 

será empossado 
como presidente da 

Adjori Brasil

Gilberto José Pacheco - é 
formado pela Pontifícia Universidade 
de São Paulo, especializado em 
Marketing de Web; foi professor 
da Unisul Universidade do Sul de 
Santa Catarina; diretor de Ciência e 
Tecnologia da Fundação Catarinense 
de Educação e presidente da Agência 
de Desenvolvimento Unicidades.

Roberto Gomes – é diretor 
do Grupo CG de Comunicação 
e vai abordar em sua palestra os 
principais levantamentos sobre 
o que a legislação prevê para 
publicações legais eindicará os 
caminhos para a estruturação de 
um setor dedicado ao tema nos 
departamentos comerciais.

Roque Lopes – é diretor da 
agência Produtos Editoriais e vai 
explicar como a definição de um 
calendário comercial anual é o 
primeiro passo para alavancar as 
vendas e os projetos especiais se 
constituem em uma oportunidade 
que pode ser potencializada.

associação por seis anos. A 
eleição para a nova diretoria 
ocorreu no mês de junho, du-
rante o Congresso da Adjori-
-SC, quando o presidente da 
Adjori-PR foi escolhido por 
aclamação. 

Representantes dos Esta-
dos de Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janei-
ro, São Paulo e outros, devem 
estar presentes na solenidade 
representando a Adjori Bra-
sil.

O Plaza Ecoresort Capivari possui estrutura completa para receber os 
associados. Com acomodação de primeira linha e diversas opções de lazer 
com piscinas, saunas, quadras para esporte, parquinho infantil, lagos para 
pescaria e muito mais. Cercados por uma extensa área verde, os participantes 
do 25° Congresso da Adjori-PR poderão desfrutar de momentos agradáveis 
em um dos melhores resorts da região. O hotel está localizado na Estrada 
Municipal Antônio Kovalski, BR-116, quilômetro 42, em Campina Grande 
do Sul. 

Agência de Colorado é a primeira da 
Sicredi União a adotar novo padrão visual

Em vez de serem atendidos em 
pé por um caixa de banco, os 
associados da agência Sicre-

di de Colorado/PR serão atendidos 
sentados. A mudança faz parte do 
novo padrão visual do sistema Sicre-
di, e Colorado é a primeira cidade 
da Sicredi União PR/SP a adotar. A 
inauguração do novo espaço será na 
próxima segunda-feira (dia 11), às 
8h30. O objetivo da mudança é pro-
porcionar uma experiência diferen-

ciada de outras instituições financei-
ras, que é justamente o compromisso 
do Sicredi.

Com fachada transparente e con-
vidativa ao ambiente interno, a nova 
agência tem espaço de convivência, 
os ambientes são abertos e integra-
dos para proporcionar acolhimento e 
interação e a área de espera também 
ganhou mobiliário próximo e aco-
lhedor. A área de autoatendimento 
estimular que os associados efetuem 

as transações com mais agilidade e 
autonomia e a área de atendimento 
mantém a privacidade.

A mudança começa antes de o 
associado entrar na agência, já que 
há um espaço de convívio aberto à 
comunidade, composto por plantas, 
bancos e bicicletário. O projeto foi 
desenvolvido pela consultoria Inter-
brand, com atuação em 22 países e 
que ajuda marcas e negócios a cres-
cer por meio de uma combinação de 

estratégia, criatividade e tecnologia. 
Dentre os clientes da Interbrand es-
tão Juventus e Moleskine em âmbito 
global, e Votorantim, Basf e Localiza 
no Brasil. A consultoria atuou em 
processos icônicos de fusões e aqui-
sições, a exemplo de Latam Airlines 
(LAN e TAM).

A nova agência está sendo aguar-
dada com expectativa pelos colabo-
radores, associados e moradores de 
Colorado. Afinal, além de mudar 

para um prédio maior, de 280 me-
tros para 500 metros quadrados, a 
agência é a primeira da Sicredi União 
a adotar este modelo. Para o geren-
te, Luiz Antonio Romero, a fachada 
clean e o espaço de convivência são 
muito importantes, mas o leiaute 
promoverá uma nova experiência de 
relacionamento com os associados. 
Até as mesas de atendimento possi-
bilitarão um contato mais próximo 
entre o funcionário e o associado, já 

que permite a disposição de ocu-
pantes lado a lado. “O objetivo é que 
nosso associado se sinta em casa”, 
diz. Ele também está animado pelo 
fato de a agência ter sofás, paisagis-
mo e espaço para café. “O projeto é 
bem diferente do que estamos acos-
tumados a ver em outras institui-
ções financeiras”, adianta. A agência 
continuará no centro da cidade e na 
mesma rua, Deputado Branco Men-
des, mas no número 607. 

As novas agências da Sicredi 
serão inauguradas seguindo o novo 
padrão. Para as demais agências, 
a mudança será gradual e deverá 
ocorrer entre três e cinco anos, de 
acordo com o planejamento de cada 
cooperativa.

Pecuária: é hora de investir
* Bento  Abreu Sodré de Carvalho Mineiro

* Bento Abreu Sodré 
de Carvalho Mineiro 
é diretor das Fazendas 

Sant'Anna, de Rancharia 
(SP), propriedade que 

realiza em 17 de setembro, 
a partir das 14 horas, com 

transmissão pelo Canal 
Terraviva, seu tradicional 

leilão de touros Nelore e 
Brahman

ARTIGO
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual Dayane Nunes 
Prete, que assina 
neste Jornal a 
coluna “Ideia entre 
espaços”, inaugura 
hoje,  sexta-feira (15) 
e sábado (16) um 
novo conceito em 
decoração: Decor 
Day.  A moderna e 
diversificada loja fica 
na avenida 14 de 
dezembro, 454,  em 
Nova Esperança.

A empresária Elisangela Campos, diretora 
da Campelli, comemorou idade nova ontem, 

14 de setembro. Na ocasião recebeu os 
parabéns de familiares, amigos, colaboradores 

e deste colunista. Na foto a empresária está 
com a sua bela filha Gabriela Campos.

Casal muito querido em nosso meio 
social, Sarah Busch Cardia e Thiago 

Manzotti Soares, é o destaque da coluna 
desta semana. A bela Sarah, de família 

tradicional de nossa sociedade, é filha de 
Demerval Cardia, tendo como mãe, de 

saudosa memória, Marines Busch Cardia. 
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Você está acostumado a ir a eventos ou mesmo registrar tudo para colocar nas redes sociais? 
Agora, você tem mais uma chance de mostrar para a sua galera os passeios legais que você 
tem realizado ou seu dia a dia colocando sua foto gratuitamente no Jornal Noroeste. Para 

participar é muito fácil, você só precisa escrever #tônoNoroeste, tirar uma foto, dizendo onde 
está e postar no Facebook ou Instagram. As primeiras fotos da semana serão publicadas!!! 

Henrique Uzzueli com 
seu filho Benício, durante 
desfile de 07 de Setembro, 
em Nova Esperança. 
#tônonoroeste

Família Sabidinho Supremus durante o Desfile Cívico, em que mostrou na avenida 
o tema "Escola da Inteligência e a valorização da família". #tônonoroeste

Desfile Cívico comemora 
Independência do Brasil 

em Nova Esperança

A Avenida 14 de De-
zembro em Nova 
Esperança, recebeu 

inúmeras pessoas para o 
tradicional desfile cívico em 
comemoração aos 195 anos 
de Independência do Brasil. 
Esse ano o tema escolhi-
do foi: Brasil - Questões da 
atualidade e ações sociais.

A Fanfarra Municipal 
coordenada por Aparecido 
Diniz abriu o desfile. Em 
seguida houve a participa-
ção especial do Grupo de 
Uniflor com as bandeiras de 
todos Estados da Federação. 
Na sequencia, os CMEIs, 
escolas municipais, esta-
duais, particulares, faculda-
de, Clube de Aventureiros e 
Desbravadores, servidores 
públicos da saúde, grupo 
de transporte escolar, atle-
tas de diversas modalidades 
esportivas, pedal noturno, 
projetos sociais a exemplo 
da ONG Ninho da Águia, 
participaram da comemo-
ração em diferentes eixos 
temáticos que englobaram 
família, infância, planeta, 
biodiversidade, arte, educa-
ção, esporte, lazer, história 
de Nova Esperança, forma-
ção, profissão, saúde, edu-
cação no trânsito e projetos 
sociais. O palco montado 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

na rua Prof. Laerte Munhoz 
recebeu o prefeito de Nova 
Esperança, Moacir Olivatti 
juntamente com a 1ª Dama, 
Fátima, vice-prefeito Rafael 
Kreling, secretários munici-
pais, vereadores e autorida-
des Civis e Militares.

A organização do desfile 
ficou sob responsabilidade 
da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, sendo 
muito elogiada por todos 
os presentes.  Os atiradores 
do Tiro de Guerra 05-016, 

comandado pelo subtenente 
Elizeu Roniak encerraram 
com muito patriotismo a 
comemoração cívica. A Po-
lícia Militar garantiu toda a 
segurança e tranquilidade 
do evento com uma grande 
quantidade de policiais pre-
sentes, além do impedimen-
to de todas as ruas de acesso 
a Avenida 14 de Dezembro.

Confira mais fotos desta 
matéria no Facebook Jornal 
Noroeste na postagem feita 
em 07 de setembro.

Fanfarra municipal de Nova Esperança abriu o desfile

Palco montado na rua Prof. Laerte Munhoz recebeu autoridades 
para a comemoração cívica.

Fotos: José Antônio Costa
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

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

Quando nos frustramos com algo ou alguém, 
perdemos nossas forças até mesmo para nos 
despertar e levantar pelas manhãs, a frustra-

ção paralisa nossas ações e nossa vontade de conti-
nuar seguindo em frente. 

Como se fosse um filme, pensamos e revisamos 
por mil vezes em nossa memória tudo o que foi 
acontecido, e isso diminui a esperança que dias me-
lhores virão. A frustração pode nos converter em 
pessoas ressentidas, além de sentir raiva e tristeza 
podemos nos tornar uma pessoa melancólica, re-
traída e solitária. 

Pessoas frustradas, em determinados momen-
tos de suas vidas, vão recorrer a outros meios para 
esquecer a dor e decepção que carregam em si, tais 
como: o vício em drogas, em álcool, em jogo (jo-
gadores compulsivos), automutilação, comer de 
forma compulsiva ou provavelmente algum outro 
comportamento compulsivo.

E para que este mal seja freado, precisamos en-
tender que a frustração é parte da vida de qualquer 
pessoa. 

“Nem tudo o que queremos é o que na verdade 
precisamos, e nem tudo o que necessitamos vamos 
conseguir no momento em que desejamos.”

Dentro de nós, possuímos o DNA da grandeza, 
só que por momentos, a frustração pode ocultar 
isso.  

A cada manhã, ao nos levantar, podemos tomar 
a decisão de sermos felizes e desfrutar nosso dia, 
de não nos frustrarmos frente ao primeiro proble-
ma que aparecer em nosso caminho, mesmo que 
as coisas não saiam como exatamente imaginamos.

É importante saber que apesar de tudo, nunca 
devemos renunciar nossas metas e continuar em 
frente.

“Não se desespere, nem sequer pelo fato de 
não se desesperar. Quando tudo parece termina-

do, surgem novas forças. Isso significa que você 
vive.” (Franz Kafka).

“Coaching” comigo!
Intagram: @paulazbenatti

paulabenatti.com.br

Pauta da 24ª Sessão 
Ordinária da 

Câmara Municipal 
de Nova Esperança

- PROJETO DE LEI EM 2ª 
DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei nº 48/2017, 
de autoria dos Vereadores Bra-
yan Oliveira Pasquini, Carlos 
Roberto da Silva e Maurício 
Alexandre Marin Gaona que 
dispõe sobre a denominação de 
logradouros públicos e dá ou-
tras providências.

2) Projeto de Lei nº49/2017, 
de autoria da Vereadora Maria 
Isabel Cardoso Leal Escobar, 
que dispõe sobre a obrigatorie-
dade da publicação dos saldos 
de estoques de medicamentos e 
insumos para a atenção à saúde 
no Portal da Transparência do 
Município de Nova Esperança e 
estabelece outras providências.

- PROJETO DE LEI EM 1ª 
DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei nº 50/2017, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal, que dispõe sobre a regula-
mentação da Feira do Produtor 
de Nova Esperança e dá outras 
providências.

2) Projeto de Decreto Legis-
lativo nº04/2017, de autoria da 
Comissão de Finanças e Orça-
mento, que Aprova a Prestação 
de Contas do Poder Executivo 
do Município De Nova Espe-
rança, Estado do Paraná, refe-
rente ao exercício financeiro de 
2.015.

- INDICAÇÕES:
1) Indicação nº 162/2017 

de autoria do Vereador Mauro 
Sabino da Silva, requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Prefei-
to Municipal, solicitando um 
redutor de velocidades 50 me-
tros antes de chegar no Distri-
to da Ivaitinga sentido a Usina 
Santa Terezinha.

2) Indicação nº 163/2017 
de autoria do Vereador Carlos 
Roberto da Silva requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Prefei-
to Municipal, a seguinte Indi-
cação: solicitando que crie um 
espaço em frente a creche Casu-
lo para parada de van e ônibus, 
assim evitando a formação de 
fila dupla.

3) Indicação nº 164/2017 de 
autoria dos Vereadores Mau-
rício Alexandre Marin Gaona 
e Brayan Oliveira Pasquini re-
quer, após a tramitação regi-
mental, que seja encaminhado 
ao Senhor Prefeito Municipal, a 
seguinte Indicação: solicitando 
o recape por toda extensão da 
Rua Góes de Vasconcelos.

4) Indicação nº 165/2017 
de autoria do Vereador Carlos 
Roberto da Silva, requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Prefei-
to Municipal, a seguinte Indi-
cação: solicitando a ampliação 
do portão lateral e da rampa de 
acesso do cemitério, pois existe 
dificuldade para a entrada dos 
caixões.

PLANTÃODASEMANA

16/09 ATÉ 22/09

Após uma semana corri-
da por causa do feria-
do da Independência, 

ficamos sem a Coluna Sétima 
Arte na semana passada e 
muita gente andou me per-
guntando qual era a grande 
dica para o fim de semana 
prolongado. As pessoas que 
me questionaram sobre isso 
receberam sempre a mesma 
resposta: It – A Coisa. Isso 
mesmo, a melhor pedida da 
semana passada era um filme 
de terror, remake de um clás-
sico “made for TV” do ano de 
1990. Como It – A Coisa ain-
da está em cartaz, comentarei 
brevemente sobre ele e tam-
bém sobre a grande estreia da 
semana, a Comédia de Ação 
Feito na América.

Caso você ainda não tenha 
assistido It – A Coisa no cine-
ma, precisa correr, senão será 
inundado por spoilers, isso 
porque em seu fim de semana 
de estreia esse filme se portou 
como um verdadeiro “arra-
sa quarteirões”, levando uma 

multidão de expectadores ao 
cinema. Muitos foram até o 
cinema movidos pela curiosi-
dade ou pelo saudosismo do 
primeiro filme dos anos 1990, 
mas ao chegarem lá se sur-
preenderam com uma obra 
muito mais complexa do que 
somente um filme de terror.

Caminhando pelos tri-
lhos do drama infantil, das 
crianças marginalizadas, do 
bullying na escola, o filme 
foca especificamente num 
grupo de amigos que conquis-
tam a simpatia de todos que 
estão no cinema. Por meio da 
busca de aventura e de piadas 
recheadas de palavrões essas 
crianças constroem o cami-
nho para que o expectador se 
desespere e sofra junto com 
elas quando o macabro palha-
ço Pennywise começa a ata-
car. Incrível como a simples 
presença do palhaço já instiga 
ao público medo e tensão e o 
responsável por isso é clara-
mente a performance do ator 
Bill Skarsgard que realizou 

um papel incrível com esse 
personagem.

Na trama, um grupo de 
adolescentes de uma cidade-
zinha no Estado do Maine, 
formam o “Clube dos Perde-
dores”, crianças que se juntam 
em torno da amizade e de seus 
problemas. A rotina da cidade 
onde vivem muda drastica-
mente quando crianças co-
meçam a desaparecer e tudo o 
que pode ser encontrado delas 
são apenas partes de seus cor-
pos. Não demora muito para 
que o “Clube dos Perdedores” 
se encontre com o responsável 
pelos crimes, o terrível palha-
ço Pennywise.

Divertido, dramático e 
surpreendente, It – A coisa é 
um filme que com certeza vale 

a pena ser visto.
Já a grande estreia dessa 

semana, traz de volta as telas 
Tom Cruise em um filme que, 
diferente de It - A Coisa, é di-
recionado para quem gosta 
de muita ação misturada com 
boas risadas sem precisar de 
muita tensão ou algum esfor-
ço para compreensão.

Mas o fato de ser um fil-
me leve, não o torna Feito 
na América um filme me-
nor, pelo contrário, isso ape-
nas contribui para que seja 
realmente acessível a todos. 
Baseado numa história real, 
Feito na América utiliza como 
pano de fundo um filão bas-
tante explorado na indústria 
de entretenimento dos últi-
mos anos: o narcotráfico. 

Desde 2015, quando a 
Netflix ganhou o mundo com 
sua aclamada série Narcos, ti-
vemos várias obras com essa 
temática, como por exemplo, 
Conexão Escobar, Paraíso 
Perdido e vários outros. As-
sim, a grande pergunta é: con-
tar mais uma história sobre 
o narcotráfico ou o Cartel de 
Medelín ainda é viável?!

Segundo o diretor Doug 
Liman sim, de forma que ele 
consegue trazer algo inédito 
para uma história quase esgo-
tada. O roteiro foca na relação 
exercida entre um piloto ame-
ricano de caráter duvidoso, 
o Cartel de Medelín e a CIA, 
trazendo profundidade aos 
personagens e peso para a his-
tória.

Liman é um mestre em 
filmes de ação. Suas últimas 
obras comprovam isso, basta 
analisar filmes como Sr. e Sra. 
Smith, Identidade Bourne, ou 
mesmo o excelente No Limite 
do Amanhã em que o diretor 
trabalha justamente com o 
ator principal de seu atual fil-
me, o talentoso Tom Cruise.

Cruise é excelente nesse 
tipo de papel, canastrão, pou-
co ético e em busca de tirar 
vantagem em tudo. Interes-
sante que mesmo diante dessa 
descrição, ele ainda consegue 

empreender ao seu persona-
gem a profundidade neces-
sária por meio dos dramas 
familiares que enfrenta.

Tecnicamente falando o 
filme é muito bom, apresen-
tando apenas alguns proble-
mas pontuais de ilumina-
ção ou o exagero em alguns 
recursos de filmagem, mas 
nada que comprometa a qua-
lidade da obra. Seu roteiro é 
certeiro e encaminha o ex-
pectador para ótimas revira-
voltas.

Vamos à trama! Na histó-
ria temos Barry Seal, inter-
pretado por Tom Cruise, um 
piloto americano que não se 
intimida no trabalho de tra-
ficar drogas e armas para o 
cartel de Medellín. Em de-
terminado momento ele é re-
crutado pela CIA, tornando-
-se agente duplo e trilhando 
um caminho incerto.

Por que ver esse filme? 
Porque, mesmo não sendo 
uma obra-prima ou um filme 
excepcional, consegue apre-
sentar uma história instigan-
te, com um ritmo frenético e 
um ótimo roteiro, mesclando 
muita ação e bom humor. 
Um filme voltado para o pú-
blico em geral e que garante 
diversão na medida certa. 
Boa sessão!

Av. Brasil, 426, Nova Esperança
(44) 3252-5252
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ESCOLA  MUNICIPAL 
VEREADOR JORGE FANECO

DIREÇÃO: Sandra Mara Caeiro
VICE DIREÇÃO: Renata Anelise Rosa
COORDENADORA: Gisely Silgueiro

PROFESSORA: Rosimeire Chiquito Gomes - 5º ano A
PROFESSORA: Marcia Regina Bonadio - Classe Especial

ALUNOS: 5º ANO A                                                                                                                   
Ana Carolina Costa                                                
Bianca de Souza
Diordy Vitor Erculano Ramos 
Emilly Vitória Silva Bertalia 
Everton Gabriel Cassiano
Felipe Leite da Silva
Gabrielle Vitória dos Reis
Iasmim Tatiane dos Santos Campos
Kailane Ferreira Desidério
Keize Nicoly dos Santos
Khetlen Carolina da Silva
Maria Clara de Oliveira Ferrari
Maria Eduarda de Oliveira Ferrari
Matheus da Silva Queiroz
Murillo da Silva Queiroz
Pedro Henrique Filó da Silva
Rafael Miranda Cardoso

Samuel Ribeiro dos Santos
Tauane Cristina de Freitas
Yago de Souza Peres
Kamile Vitória Alves da Silva
Jaqueline Sales Rosa
Igor Henrique Alecrim
Lucas Santos Galdino

ALUNOS DA CLASSE ESPECIAL:
Camili Cruz dos Santos
João Gabriel da Silva Santos
Luan Carlos Cruz dos Santos
Maria Clara da Silva
Maria Fernanda de Goes
Maria Luiza Alecrim
Matheus Henrique Alecrim
Mickael Bento Verza
Milena Clara P. Nunes

APOIO

9

9 9 9

9 9

9

A Classe Especial realizou juntamente com o 5º ano A  da 
Escola Municipal Vereador Jorge Faneco, o Projeto Horta 
com produtos orgânicos. Diante deste trabalho destacou-

-se a importância da produção de verduras e legumes orgânicos 
produzidos na horta da escola. Buscando  também desenvolver 
através da implantação da cultura orgânica de hortaliças, expe-
riências e conhecimentos sobre a prática em nossa escola disse-
minando assim a idéia de responsabilidade ambiental,  segurança 
alimentar e a socialização entre os alunos e comunidade. Os prin-
cipais resultados esperados no projeto são: primeiro a formação de 
uma consciência ecológica na comunidade escolar e  a socialização 
das informações entre os alunos. 

Na primeira colheita já conseguimos preparar e saborear os 
sanduíches naturais com , tomate e alface colhidos na horta.

Cultivo Orgânico

Compartilhar vida

*Marcello Richa é presidente do Instituto 
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)Em setembro é realizada a 

Campanha Nacional de 
Doação de Órgãos, que 

visa conscientizar a população 
sobre a importância deste ato, 
capaz de salvar entre sete a nove 

vidas. Apesar de apresentar um 
aumento de 15,7% no número de 
transplantes no primeiro semes-
tre de 2017, o Brasil ainda possui 
mais de 35 mil pessoas aguar-
dando doações na fila do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Dados da Associação Brasi-
leira de Transplante de Órgãos 
(ABTO) mostram que o Brasil 
possui uma média de 16,2 doa-
dores por milhão de habitante 
(PMP), bastante distante dos lí-
deres do ranking mundial, como 
a Espanha (39,7 PMP), Croácia 
(39 PMP) e Bélgica (32,4 PMP). 
Ainda assim, alguns estados, 
como Santa Catarina (37 PMP), 
Paraná (34 PMP) e o Distrito Fe-
deral (29,6 PMP), se destacam e 
comprovam que podemos me-
lhorar esses índices e dar uma 
nova oportunidade de vida para 
muitas pessoas.

A doação de órgãos no país 
é regida pela Lei n.º 9.434/97, 
que determina que a retirada de 

órgãos e tecidos “post mortem” 
de pessoas só pode ser realiza-
da após a constatação de morte 
encefálica (perda definitiva e ir-
reversível das funções cerebrais) 
por dois médicos e sob autoriza-
ção de cônjuge ou parente.

Infelizmente o aproveitamen-
to dos órgãos exige que exista cir-
culação sanguínea para irrigá-los 
(caso o coração pare, apenas as 
córneas podem ser aproveitadas), 
o que faz com que a decisão em 
relação à doação seja tomada pela 
família ainda em um momento 
de luto e tristeza. Atualmente no 
Brasil a taxa de recusa dos fami-
liares para a doação é de 40%, um 
número elevado e que em alguns 
estados alcança até 70%.

Mudar esse cenário exige um 
trabalho de sensibilização e in-
formação que destaque a impor-
tância das pessoas avisarem as 
famílias que desejam ser doador 
caso venham a falecer. Também 
é preciso ações que combatam 

os diversos mitos que cercam o 
assunto, como a ideia errônea 
de que a doação desfiguraria o 
corpo ou que é necessário docu-
mento ou registro que expressem 
a vontade de ser doador.

O fato é que a doação é sim-
ples, sem burocracia ou despesas 
para a família do doador, uma 
vez que o procedimento é custea-
do pelo SUS. É preciso lembrar 
também que um dos grandes de-
safios em relação ao transplante 
é a compatibilidade, portanto 
quanto mais doações de ór-
gãos existirem, maiores serão as 
chances de beneficiar as pessoas 
que estão na fila das Centrais de 
Transplantes.

Um exemplo positivo nesse 
sentido aconteceu no Paraná, 
que em 2010 era apenas o 10º no 
ranking de doação e transplante 
de órgãos e atualmente é o se-

gundo estado com melhor de-
sempenho no país, diminuindo 
pela metade a fila de espera (de 
3,3 mil em 2010 para 1.724 no 
início de 2017). Consequência 
de ações sistemáticas promovi-
das pelo Governo do Estado em 
parceria com entidades sociais e 
iniciativa privada, que nos leva-
ram a ter a segunda menor taxa 
de recusa de doação de órgãos 
do Brasil.

Muitas vezes precisamos en-
frentar tragédias que fogem do 
nosso alcance conseguir fazer 
algo para evitá-las. Ainda assim, 
mesmo diante de um momento 
triste como a morte, temos que 
lembrar que ainda podemos 
compartilhar a vida daqueles 
que amamos e trazer esperança 
para quem mais precisa de so-
lidariedade e de um verdadeiro 
ato de compaixão.

É um projeto novo que 
a Secretaria de Saú-
de, em conjunto com 

o Departamento de Assis-
tência Social estão a desen-
volver em Floraí.

Desde o início desta se-
mana , de 11 a 14 de setem-
bro, os agentes de saúde do 
município, num total de 13 
(treze), estão a visitarem 
as famílias moradoras nos 
conjuntos Nova Floraí, José 
Ratti, Evaristo Ponchio e 
parte da Vila Bertoli (nas 
proximidades do Cmei) e 
nestes encontros com os 
moradores formularam um 
questionário para a forma-
tação de diagnóstico em 

Saúde nos bairros em Floraí
relação ao atendimento de 
saúde e também quanto aos 
deveres dos usuários em 
saúde (cartão sus, situação 
das vacinas, exames pre-
ventivos, etc).  Diante desse 
trabalho surgiram as ações 
a serem executadas naquela 
região, quanto a educação 
em saúde e a busca de pos-
síveis soluções em fatos que 
possam serem negativos ao 
atendimento.

Para concretizar essa 
primeira fase do projeto, 
nesta sexta feira (15), toda a 
equipe de saúde do municí-
pio (médicos, enfermeiros, 
farmacêutico, psicólogo, 
assistente social, vigilân-

cia sanitária, ouvidoria de 
saúde, pastoral da saúde, 
dentista, nutricionista, edu-
cador físico e atendentes 
em saúde) estarão no local, 
em tenda própria, dando 
atendimento aos usuários 
anteriormente pesquisados 
e indo a busca de soluções 

e conhecimento das reali-
dades daquela região da ci-
dade, buscando assim dar o 
atendimento esperado pela 
população e adequando se 
à aquilo que a população 
deseja quanto à saúde mu-
nicipal.

ASCOM

SEPARADOS NA 
MATERNIDADE

Luka Modric (Meio-Campo 
do Real Madrid)

Thiago Manzotti (Meio-
Campo da Rosa de Ouro)
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Paraná tem 50 mil alunos na 2ª 
fase da Olimpíada de Matemática

As provas acontecem neste sábado (16), em escolas de 
todo o Paraná. A Olimpíada é voltada a estudantes 

do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e ensino médio 
de escolas públicas e, neste ano, também de escolas 

privadas de todo Brasil. No ano passado, os estudantes 
da rede estadual de ensino conquistaram 429 medalhas.

Cinquenta mil alu-
nos de escolas pú-
blicas do Paraná 

estão classificados para a 
segunda fase da Olimpíada 
de Matemática (Obmep), 
edição 2017. As provas se-
rão realizadas neste sábado 
(16), às 14h30, em escolas 
de todo Paraná. A Olimpía-
da é voltada a estudantes 
do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental e ao ensino 
médio das escolas públi-
cas municipais, estaduais, 
federais e, neste ano, esco-
las privadas de todo Bra-
sil. O objetivo é promover 
o estudo da Matemática e 
contribuir para a melhoria 
da qualidade da Educação 
Básica.

O professor de Matemá-
tica e técnico do Departa-
mento de Educação Básica 
(DEB) da Secretaria de Es-
tado da Educação, Abimael 
Fernando Moreira, destaca 
que a Olimpíada pode aju-
dar os estudantes a olhar 
a disciplina de Matemáti-
ca como algo interessante 
e relacionado com a vida 
prática. “A matemática aju-
da no desenvolvimento do 
raciocínio lógico, podendo 
contribuir para que os es-
tudantes resolvam proble-
mas do dia a dia. Não deve 
ser vista como algo difícil 

ou maçante”, comenta o 
professor.

A Olimpíada Brasilei-
ra de Matemática das Es-
colas Públicas é realizada 
pelo Instituto Nacional de 
Matemática Pura e Aplica-

da (Impa), sendo que um 
dos objetivos é incentivar 
o estudo na área de Mate-
mática. Mais informações 
sobre a segunda fase da 
Obmep estão disponíveis 
nos sites: www.obmep.org.

br/ e www.obmep.org.br/
mapa_2afase_2017_con-

tent.htm.
Hedeson Alves/SEED

Aluno Arthur José Sary, de São José dos Pinhais. 

MEDALHAS - No ano 
passado, os estudantes da 
rede estadual de ensino 
conquistaram 429 meda-
lhas. Foram 45 medalhas 
de ouro, 117 de prata e 267 
de bronze. Além dos meda-
lhistas, 3.066 estudantes re-
ceberam menções honrosas 
pela participação.

ANP


