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A Vidativa vem a público informar que, após 2 anos e 8 meses de assumir junto a Prefeitura Municipal de Nova Esperança a responsabilidade de reativar as instalações do Laticínio
da cidade, porém isto depende exclusivamente dos órgãos de
inspeção, Instututo das Águas, IAP, SIF.
Foram muitas lutas travadas contra forças que tentaram
impedir nosso projeto de ir em frente, más com muita fé em
Deus, não desistimos.
Finalmente, no dia 03.10.2018, foi emitido o parecer favorável do IAP para início das reformas e apresentação do projeto
junto ao SIF.
Quero aqui destacar o empenho e dedicação da administração municipal, que não mediu esforços e lutou ao nosso
lado para que esse momento chegasse.
Agradeço primeiramente a Deus, a minha família, ao Prefeito Municipal, Sr. Moacir Olivatti, e toda sua equipe, pela conquista de mais essa etapa na história da Vidativa Laticínios e
do município de Nova Esperança.

O

anúncio de intervenção nas concessionárias que administram
o Anel de Integração, feito na
manhã de quinta-feira (4) pelo
governo do Estado, pode ser
positiva se realmente facilitar
o acesso a dados e documentos
das empresas e, assim, contribuir para as investigações em
curso. A opinião é do presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Edson
Campagnolo, que considera
importante ainda a decisão de
que a intervenção não vai interferir nas tarifas e na gestão
das rodovias, o que poderia
aumentar ainda mais a insegurança jurídica que sempre rondou os contratos do pedágio.
“A falta de transparência
sempre foi um problema crônico nas concessões do Anel
de Integração. Por mais que a
fiscalização fosse uma obrigação do Estado, ela nunca ocorreu como deveria, até pelos
atos ilícitos envolvendo executivos das empresas e agentes
públicos que estão sendo revelados pela operação Lava Jato”,
diz Campagnolo. “Por isso, a
nomeação de interventores, se
de fato conseguirem garantir
acesso às verdadeiras caixas-pretas que sempre foram as
informações dessas concessionárias, pode ser positiva”,
completa.
O presidente da Fiep considera importante, ainda, o fato
de não ter havido uma decisão
unilateral do governo para baixar as tarifas do pedágio. “Por
mais que paguemos uma tarifa extremamente cara e que

A Vidativa possui sua matriz instalada na cidade de Terra
Boa, que por sinal é realmente uma Terra muito Boa, agora
Deus nos leva para instalar uma filial na cidade de Nova Esperança, e realmente confiamos que esta Nova Esperança será
muito promissora para nós e para todos os nossos colaboradores que serão contratados.
Agora aguardamos o resultado das nossas eleições, esperando que Deus ilumine nosso povo, para que votem com
sabedoria e eleja deputados, senadores, governadores e um
presidente, que tenha Deus no coração e que lutem pela democracia de nosso País, dando condições dignas de trabalho
e vida às pessoas.
Obrigado.
Francisco Simionato – Diretor
Leite Vidativa
“Jesus Cristo Fonte de Vida Eterna”

Intervenção pode facilitar
acesso às caixas-pretas das
concessionárias, afirma FIEP
Presidente da entidade,
Edson Campagnolo, ressalta
ainda que a sociedade
paranaense deve se
mobilizar para construir um
novo modelo de concessão
interfere em nossa competitividade, uma redução unilateral dos valores abriria brechas
para novos questionamentos
judiciais por parte das empresas e poderia criar novos passivos”, declara. “Logo no início
das concessões, em 1998, tivemos uma medida como essa,
justamente em um período
eleitoral. Isso acabou afetando
a estabilidade dos contratos,
abrindo a porteira para aditivos – muitos deles com indícios de fraude, como apontam
as investigações atuais – que
resultaram na suspensão de
obras e aumento de tarifas nos
anos seguintes”, completa.
Por fim, Campagnolo reforça o posicionamento que a Fiep
vem defendendo nos últimos

anos, de que a sociedade paranaense precisa construir, coletivamente, um novo modelo de
concessão para as rodovias do
Anel de Integração. “O modelo
atual já se mostrou um fracasso
absoluto, que onera o cidadão e
as empresas paranaenses. Dentro dos parâmetros legais, é
preciso responsabilizar e punir
os culpados por essa situação.
Porém, mais importante ainda
é olhar para o futuro e construir um modelo que garanta
melhorias significativas nas rodovias, mas com tarifas justas e
com a devida fiscalização permanente por parte do poder
concedente, tendo como foco
sempre o interesse dos usuários
das estradas”, conclui.
Imprensa FIEP

“A falta de transparência sempre foi um problema crônico nas concessões do Anel de Integração”, disse o presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Edson Campagnolo
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POLÍTICA

Ministério Público
do Paraná destaca
as principais regras
para o dia da votação
PÁG. 7

ESPORTE

Atletas de Alto Paraná
jogam a maior competição
de Handebol do país
PÁG. 8

PARAÍSO DO NORTE
Rodrigo Brum Lopes, Juiz Eleitoral da 71ª Zona
Eleitoral, Marcelo Gobbato, Promotor Eleitoral e
Adélcio João Pacola, chefe do Cartório Eleitoral.

Escola do Trânsito dá
orientações a estudantes
e motoristas da prefeitura
PÁG. 5

ELEIÇÕES

O que pode e o que
não pode ser feito
no dia da eleição?
Reportagem do Jornal NOROESTE explica
quais regras devem ser seguidas na data e
local de votação que será das 08h às 17h
PÁGs. 6 e 7

OBSERVATÓRIO
SOCIAL
Domingo é dia
de dizer não à
corrupção e dizer
sim ao Brasil
PÁG. 8

SÉTIMA ARTE
Fique por dentro
de "Venom" e
suas polêmicas
na Coluna
Sétima Arte
dessa semana
PÁG. 8

OPINIÃO

Teremos 2º
turno?
PÁG. 4

PINGOS E
RESPINGOS

Mulheres
brasileiras marcam
presenças nas
eleições de 2018!
PÁG. 5

EM FOCO

Um país
dividido
PÁG. 4
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Teremos 2º turno?
No próximo domingo (07), os eleitores de
todo Brasil vão às urnas manifestar o seu direito
de escolha através do voto. Na cabine de votação
de maneira livre e sigilosa, o cidadão cumpre o
seu dever. Lá será o eleitor e a urna, sem nenhuma
influência exterior.
Após as 17h começa a apuração dos votos. A
previsão da Justiça Eleitoral para Nova Esperança
é que às 17h20 o nova-esperancense conheça os
candidatos que ganharam os votos locais. A pergunta é: Teremos disputa em 2º turno?
Desde a redemocratização, apenas duas vezes
as eleições presidenciais não tiveram segundo turno. Em 1994 e 1998, quando Fernando Henrique
Cardoso foi eleito no primeiro turno. Mas, afinal,
quando uma eleição vai para o segundo turno?
Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
e a Constituição Federal, não basta ao candidato
mais votado ter a maioria dos votos, ele precisa
ter o maior número de votos válidos.
O artigo 77 da Constituição de 1988 diz que
“será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a
maioria absoluta dos votos, não computados os
em branco e os nulos”.
Isso significa que o candidato deve obter mais
da metade dos votos válidos para conquistar a
eleição. O segundo turno acontece quando nenhum dos candidatos consegue atingir a maioria de votos válidos, que é a soma total dos votos
computados, excluindo abstenções, brancos e nulos.
No Paraná, o cenário eleitoral desenhado pelas pesquisas até o momento indica que Ratinho
Junior (PSD) poderá vencer já no domingo.
A nível nacional é possível afirmar que Bolsonaro (PSL) e Haddad (PT) devem disputar o segundo turno.
Porém, é difícil acertar o resultado eleitoral,
pois envolve diversos fatores. Por exemplo, na
noite de ontem (04), aconteceu o último debate
entre os presidenciáveis na Globo.
O candidato Bolsonaro atendendo a recomendação médica não compareceu. Mesmo antes do
atentado sofrido no dia 06 de setembro, o capitão
da reserva já havia manifestado que não participaria de debates. A estratégia evita o confronto
direto e deixa os demais concorrentes discutindo
assuntos sem a presença do candidato que poderia eventualmente ser mal interpretado em algum
questionamento e perder votos.
Existe ainda a chance remota de Bolsonaro ganhar já no primeiro turno devido o movimento
antipetista que é muito forte. As manifestações
#Elenão no sábado (29) de setembro favoreceram
a campanha do capitão, uma vez que as pesquisas
apontam que ele cresceu entre o público feminino, justamente pelo antipetismo.
A eleição está em aberto, poderia acontecer
uma migração de votos dos eleitores de Alckmin
(PSDB), Marina (REDE), Álvaro Dias (PODE),
Henrique Meirelles (MDB), João Amoedo (Novo)
para Bolsonaro.
Uma segunda hipótese seria a aposta dos eleitores em Ciro Gomes (PDT) levando o pedetista
a disputa com Bolsonaro.
Os próprios pesquisadores dos institutos de
pesquisas consideram essa uma das mais esquisitas eleições do país. Percebo que os eleitores chegarão indecisos até a cabine de votação. A grande
maioria dos votos, principalmente à presidência
será definida na hora, naquele rápido momento
de introspecção urna x eleitor.
Desejo a todos os leitores/ eleitores sabedoria
na escolha. Acredito que semana que vem falamos sobre o 2º turno.

O poder do voto
consciente
A palavra voto deriva do termo latino votum, substantivo derivado do verbo vovere que significa prometer.
Mas foi no século XVI, com o parlamento inglês que
a palavra ganhou seu sentido moderno de sufrágio, registrado pela primeira vez em 1550, mas este termo já existe
em português desde o século XIV.
Hoje sabemos que o voto tem um papel muito importante no exercício da cidadania, pois é uma forma de demonstrar opinião por algo que está sendo colocado em
votação.
A partir da Constituição Federal de 1988, todo o cidadão maior de 16 anos tem o direito de votar garantido. O sufrágio universal é clausula pétrea , constando na
seguinte frase: "A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal".
O voto é obrigatório no Brasil para todos os cidadãos
entre os 18 e 70 anos, e facultativo para os indivíduos com
16, 17 e com mais de 70 anos.
Mulheres e analfabetos também possui o direito ao
voto, conquista esta adquirida com a Constituição de
1988, que foi o grande marco na vanguarda da igualdade
de direitos.
O voto tem um caráter chamado personalíssimo, ou
seja, ninguém pode exercê-lo por você, nem mesmo através de procuração e tem o condão de ser secreto, para
garantir a lisura do processo eleitoral.
Muitos dizem não gostar de política e não se interessam em votar, mas para que haja mudanças em nossa
sociedade e para se construir uma sociedade mais justa
é preciso conscientização da importância do voto e do
papel que cada um de nós tem como eleitores, capazes
de escolher os futuros líderes que exercerão papéis fundamentais e decidirão nossa economia, educação, saúde,
direitos e deveres.
Assim, para exercer um voto consciente, precisamos
verificar algumas questões de extrema importância como
por exemplo, analisar o programa de governo do seu
candidato, conhecer as propostas principais e com quais
você mais se identifica.
Além disso é preciso ter uma afinidade ideológica, afinal existem grandes ideias sobre a melhor maneira de se
gerir uma sociedade e você precisa se sentir seguro e ter
empatia pela ideologia, pois ela serão a base do governo
daquele candidato.
Mister ainda verificar acerca da lisura do candidato, se
o mesmo é corrupto, se responde por crimes de improbidade administrativa, pois o passado do candidato conta
muito nessa escolha, afinal mostra suas verdadeiras intenções e convicções sobre o cargo em questão.
Questões como estudar a vida política do candidato e
perceber se o mesmo possui uma vida dedicada à política
e quais os programas que já criou e deram certo é outro
ponto importante.
Finalmente observar o partido em que o candidato
milita, se tem coligações com outros partidos e se estão de
acordo com os ideais que você tem é matéria importante.
A Sociedade aliada ao Estado Democrático do Direito
busca um caminho para melhorar o Brasil, no entanto, é o
grau de maturidade da sociedade que define o caminho, o
parâmetro e proporciona um futuro com mais perspectivas para as gerações através do voto consciente e responsável, um forte instrumento de mudança política e social.
A nossa democracia continua avançando mas é preciso mais, é preciso consciência.
Não venda seu voto, não anule. Vote, escolha, exerça
seus direitos.

***
“Todo poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente.”

PENSAMENTO DA SEMANA

***
“Toda a alma esteja sujeita às potestades
superiores; porque não há potestade que não
venha de Deus; e as potestades que há foram
ordenadas por Deus”. Romanos 13:1
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"Quem serve a Deus por
dinheiro, serve ao diabo por um
salário maior". (Paulo Romeiro)
Sugestão enviada pelo leitor Tio Pedrão

Um país dividido
No próximo domingo (07) teremos eleições onde escolheremos nossos representantes para mais um mandato. Não me lembro na história brasileira tamanha divisão
quanto à vivida neste momento. As extremas esquerda e
direita estão dando o tom nas eleições presidenciais, o que
sinceramente é preocupante, pois extremismos são perigosos.
Nas eleições presidenciais de 1989, sob o manto de ser
o “Caçador de Marajás”, Fernando Collor de Mello foi eleito na esperança de combater a corrupção e as mordomias
da classe política. A história nos mostra que isto definitivamente não aconteceu. Muito pelo contrário, além de
confiscar por 18 meses os depósitos bancários superiores
a Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) visando reduzir
a quantidade de moeda em circulação, e efetuar alterações
no cálculo da correção monetária e no funcionamento das
aplicações financeiras, a corrupção no governo Collor veio
ao conhecimento público após o irmão do Presidente, Pedro Collor de Mello (1952-1994), revelar durante entrevista
à revista Veja em maio de 1992, um esquema de corrupção
que envolvia o núcleo do Presidente, incluindo o ex-tesoureiro da campanha Paulo César Farias (1945-1996), conhecido por PC Farias que tempos depois seria assassinado
juntamente com sua namorada Suzana Marcolino. O caso
ainda gera controvérsias e são duas as principais versões:
A primeira aponta para crime passional, onde Suzana teria
assassinado PC e depois se suicidado e a segunda e mais
contundente é a de que ambos foram assassinados, como
suposta queima de arquivo.
Após processo de impeachment na Câmara dos deputados e da presença maciça da população nas ruas, no movimento conhecido como os “caras pintadas”, do qual fiz parte
nos meus tempos de universitário, Collor renuncia antes de
ser condenado, visando preservar seus direitos políticos,
assumindo seu vice, Itamar Franco. O descontentamento
popular na época era igual ao que vemos acontecer hoje.
Neste instante caia o mito do “caçador de marajás”, cuja alcunha dada a Collor acabou sendo tema de música famosa
cantada pelo Gaúcho da Fronteira.
O tempo passou, governos se sucederam, porém o fato
é que Brasil precisa avançar, e rápido. É importante criar
uma agenda positiva em busca do desenvolvimento nacional. Divido por classes e minorias, o país fica girando sem
sair do lugar. O governo deve contemplar ações para todos.
Direitos individuais precisam ser respeitados, mas o anseio
coletivo é o que deve dar o tom do próximo governo. A
corrupção, grande mal da nossa nação precisa ser extirpada, mas não é fácil. Uma vez institucionalizada, a roubalheira se tornou peça da engrenagem de grande parte das
obras públicas, que pararam após o desmonte do esquema:
detalhe era necessário que isto acontecesse para o bem do
erário. Desemprego aliado aos baixos índices de desenvolvimento econômico e social, precariedade da Segurança
Pública, falta de investimentos em Educação e Saúde estão
entre alguns dos nossos principais problemas.
É hora de escolher e votar bem é fundamental. Discursos bonitos, recheados de bravatas e ufanismos não podem
ser instrumentos alienantes. O descontentamento popular
com a classe política está generalizado e os eleitores querem um choque imediato com o atual sistema político, isso
é perceptível nas diversas manifestações populares como
carreatas e passeatas. O povo brasileiro não agüenta mais
tantos desmandos. Esquerda e direita historicamente caminham por extremos. A luta de classes não combina com a
idéia de uma economia liberal, onde o capital dita as regras
do mercado e o Estado pouco intervém neste processo. Por
outro lado, foram as estatais justamente o meio para a operacionalização da corrupção, como no caso da Petrobrás,
onde as empreiteiras pagavam polpudas propinas a seus diretores que lavavam o dinheiro através dos operadores do
esquema. Seria oportuno privatizar tudo e estancar a sangria? Fica a pergunta.
As ideologias apresentadas nos palanques eleitorais são
belas em suas composições. Seriam elas meros panos de
fundo para a dominação das massas e a conseqüente conquista do poder? Já escolhi meus candidatos. Alguns serão
eleitos, outros talvez não. Ás vezes quando se perde é que se
ganha. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação.
* Alex Fernandes França é Administrador de Empresas, Teólogo, Acadêmico
de História, Pós graduando em Docência do Ensino Superior, membro da
Associação dos Cronistas do Estado do Paraná alem de redator do Jornal
Noroeste, onde escreve semanalmente.
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PARAÍSO DO NORTE

Escola do Trânsito dá orientações a
estudantes e motoristas da prefeitura

P

edagogas da Escola
Educativa de Trânsito
do Departamento de
Estradas de Rodagem (DER),
em Maringá, estiveram esta
semana em Paraíso do Norte
proferindo palestras para os
alunos dos 5º anos das escolas
municipais, do 3º ano do Ensino Médio e aos motoristas
da frota municipal. Nos encontros, as profissionais, que
atuam no projeto Educação
para o Trânsito, abordaram o
tema “Aprendendo e Vivendo”, com orientações e dicas
de segurança para circulação
de pedestres e ocupantes de
veículos.
O Projeto Educação para o
Trânsito foi desenvolvido em
Paraíso do Norte a pedido do
vereador Clayton Sanitá, que
articulou junto ao DER a visita das pedagogas. Para assistir as palestras, os estudantes
foram divididos em quatro
turmas e os motoristas formaram uma quinta turma. As
palestras aconteceram no plenário da Câmara Municipal,
cedida pelo vereador Sanitá,
que é o presidente da Casa, e
na Casa da Cultura
Quase 400 pessoas, entre
estudantes e motoristas, foram beneficiadas com as palestras proferidas pela pedagogas Nilza Maria Carvalho

Opinião do Blog
Mulheres brasileiras marcam
presenças nas eleições de 2018!
Na multidão que a todo o momento gritava "Ele não," haviam
mulheres de várias faixas etárias,
artistas, profissionais liberais, famílias com crianças, grupos organizados, estudantes secundaristas,
grupos de universitários, umbandistas, cabos eleitorais de outros
partidos, etc. Mais de um milhão
de mulheres nas ruas de diversas
cidades do Brasil e do mundo protestaram dia 29 de setembro último, contra o discurso autoritário
do candidato à presidente do Brasil,
Jair Messias Bolsonaro (PSL), que
prega o seu apego à ditadura militar, machismo, racismo, misóginas, facismo e sua homofobia. Sob
o chapéu do movimento #EleNão,"
não somente as mulheres do Brasil
mais de todo o mundo, conforme
pode ser visto em Nova York, Lisboa, Paris, Barcelona, Buenos Aires, Brasília, Genebra, etc, se uniram contra o candidato de extrema
direita. Com certeza, o número de
rejeição ao candidato deverá aumentar que hoje já é de 46%. Essa
decisão das mulheres brasileiras
caracteriza um marco histórico a
favor dos direitos humanos e marcam presenças nas eleições presidenciais em 2018 no Brasil.
Ministro Fux, do STF, parte
do princípio do eleitor brasileiro
ser idiota!
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu na noite de sexta feira, 28 de
setembro, uma liminar concedida
pelo seu colega, o ministro Ricardo
Lewandowski, que havia permitido
que Lula, da carceragem, desse uma
entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ao
tomar tal decisão, Fux desrespeitou a decisão de seu colega, bem
como agrediu os princípios básicos
da democracia, do Estado de Di-

(gerente da Escola de Trânsito
DER Maringá), Claudia Roberta Wernwck e Ivete Aparecida Carvalho pedagogas.
“Este é um tema importante. Fui 13 anos da Polícia
Rodoviária e, infelizmente, vi
muitas mortes no trânsito que
poderiam ser evitadas. Faltou
orientação. Sei quanto é importante a educação no trânsito. Por isso não medimos
esforços para trazer para a
cidade esta Escola de Trânsito
do DER”, comentou Sanitá.
Fonte: Jorge Roberto
Pereira da Silva

reito e da Constituição Federal. A
censura prévia e a Lei de Imprensa
foram rasgadas e jogadas fora pelo
ministro topetudo e que se julga
sábio. Sem saber do conteúdo Fux
disse que "a entrevista com Lula,
poderia trazer desinformação aos
eleitores na véspera das eleições
e que poderia privilegiar o PT."
Quer dizer que quando os adversários mostram a imagem de Lula,
chamando-o de ladrão, vagabundo,
etc., não teria problema nenhum
ou mesmo se a entrevista favorecesse os outros partidos, também
não teria problema. Pelo visto, Fux
acha que o eleitor brasileiro é idiota,
xucro, tosco. Só que a decisão dele,
cassando a liminar dada por Lewandowski, com certeza, trará inúmeros
outros problemas ao já bagunçado
STF. Até o presidente do STF, Dias
Toffoli (que já foi advogado do PT),
proibiu a tal entrevista. Mas no frigir dos ovos, o PT deve agradecer
muito aos seus fieis militantes e as
atitudes desastrosas contra Lula e o
partido feitas por Fux, Dias Toffoli,
Sérgio Moro, a juíza Carolina Moura Lebbos, da República de Curitiba,
a Procuradora Geral da República,
Raquel Dodge e outros, que fizeram
o partido (que agonizava), ressurgir
para a história! O povo brasileiro já
conscientizou que Lula e o PT estão
sendo perseguidos sem trégua pela
Justiça politizada do país e que Lula
é um preso político. O poeta baiano
Rui Barbosa, disse em certo trecho
de seu livro "Oração aos Moços"
que "muitas vezes, os inimigos são
mais úteis que os amigos".
Outubro Rosa e o Câncer de
Mama
Na década de 1990 nasce o movimento Outubro Rosa, com o objetivo de estimular a população a
participar de uma maneira efetiva
na conscientização, prevenção, riscos, proporcionar maior acesso ao
diagnóstico da doença, assim como
reduzir a sua taxa de mortalidade.

A partir de 2010, o Ministério da
Saúde entro definitivamente na
campanha divulgando as necessidades precoces do câncer de mama
e as devidas orientações. Mas o que
é o câncer? Trata-se de uma reprodução desordenada e malignas das
células que acabam invadindo os
tecidos e outros órgãos (metástases). Causas - O câncer de mama é
o segundo nas estatísticas de mortes
entre as mulheres e não tem uma
causa única, mas sim, um conjunto
de fatores que pode contribuir para
a doença (sendo 80 a 90% por fatores ambientais) como: Idade (acima
de 40/50 anos), história familiar de
câncer, fatores genéticos, obesidade,
sedentarismo, bebidas e cigarros,
mulheres que trabalham com serviços de radiologia, primeira menstruação antes dos 12 anos, mulheres
que nunca tiveram filhos, parar de
amamentar, gravidez após os trinta
anos, menopausa, uso por muitos
anos de contraceptivos hormonais,
reposição hormonal por mais de
cinco anos, etc. Sintomas - Presença de nódulo fixo, endurecido e
indolor no seio (palpar os seios ao
tomar banho ou trocar de roupas),
pele da mama avermelhada ou parecendo casca de laranja, alterações
mamilares, pequenos nódulos axilares ou no pescoço, saída de líquido
dos mamilos. Prevenção - 30% dos
casos de câncer de mama podem
ser evitados com: alimentação saudável, evitar bebidas alcoólicas e
cigarros, praticar exercícios físicos,
amamentar, evitar a obesidade.
Diagnóstico Precoce - O câncer de
mama é detectado, nas maioria das
vezes, pelas próprias mulheres, ao
tomar banho ou trocar de roupa.
Faça regularmente consulta médica na Unidade Básica de Saúde ou
com o seu ginecologista que lhe
dará todas as orientações. O diagnóstico precoce é fundamental para
o sucesso no tratamento da doença.
O Ministério da Saúde, através do
SUS, está dando todas as condições
para o diagnóstico pela Ultrassonografia, Mamografia e biópsia Tratamento - Vai depender de cada caso,
do estágio da doença. Basicamente
é quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Fisioterapia e Psicoterapia
também fazem parte do tratamento.
Coisas do Cotidiano
• O presidente e proprietário
da Havan, Luciano Hang, que dis-

tribuiu um vídeo entre os funcionários da empresa, obrigando-os
a votar no Bolsonaro, conforme a
revista Veja, foi condenado pela
Vara Federal Criminal de Florianópolis, por crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem
de dinheiro. Será que o presidente
da Havan comentou isso entre os
funcionários? E será que ele sabe
também que é ilegal coagir uma
determinada pessoa a executar uma
determinada ação? Ao que parece,
Luciano é daqueles brasileiros que é
rico somente de dinheiro.
• Togados contra o PT - Para os
juristas, a decisão do togado Sérgio
Moro pode ser considerada política
e tem a intenção de desmoralizar
o Partido dos Trabalhadores, há 6
dias das eleições. A delação premiada de Palocci (ex ministro de Lula),
foi dada em setembro de 2017. Portanto Sérgio teve um ano para divulgar a tal delação. Como Haddad
do PT, está com 25% de intenções
de votos, com amplas possibilidades
de vencer as eleições no segundo
turno, aí vem Sérgio Moro e libera
a tal entrevista. Para a jurista Gisele
Citadino, professora de Direito da
PUC, Rio de Janeiro, está chamando a atenção de todos os brasileiros
tal divulgação. Gisele afirmou: "Essa
decisão de Sérgio Moro é uma tentativa de mudar o rumo das eleições
no país." Para o jurista Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional, da PUC-SP, também diz
que "a decisão de Sérgio Moro é
puramente política." Perguntar
não ofende, o por que o Supremo
Tribunal Federal não quer autorizar
a entrevista de Lula à Folha de São
Paulo alegando que tal entrevista
poderia interferir no resultado das
eleições. E por que permitiu que
Sérgio Moro, depois de um ano,
divulgasse uma delação premiada,
fazendo acusações ao PT? Para os
juristas, a Justiça brasileira está real-

mente politizada!
• Espaço - Cultura - Música
- Morre Ângela Maria e Charles
Aznavour - Aos 89 anos, morre
a cantora Ângela Maria, que nos
anos áureos do radio, 1950/1960,
foi a grande rainha. Voz excepcional, Ângela Maria, marcou época
com várias canções como "Babalu," "Tango pra Tereza", "Bandeira
Branca, "Ave Maria no Morro", "
Fósforo Queimado", "Não se Vá" e
outras. A canção "Gente Humilde", por exemplo, é um dos clássicos da cantora que faz sucesso até
hoje: "Tem certos dias, Em que eu
penso em minha gente, E sinto
assim todo o meu peito se apertar, Porque parece que acontece
de repente, Como desejo de eu
viver sem me notar, Igual a como
quando eu passo no subúrbio, E
muito bem vindo de trem de algum lugar, Aí me dá uma inveja
dessa gente, Que vai frente, Sem
nem ter com que contar, São casas
simples com ladeiras na calçada, E
na fachada escrita em cima que é
um lar, E na varanda cores tristes
e baldias, Como a alegria de não
ter onde encostar, Aí me dá uma
tristeza no meu peito, Pelo despeito de não ter como lutar, Eu
que não tenho peço a Deus por
minha gente. É gente humilde que
vontade de chorar". Que canção
linda. Ângela Maria (1929-2018).
- Charles Aznavour - Aos 94 anos
morre o cantor francês Charles Aznavour, considerado o mais popular do século XX, na frente de Elvis
Presley, Bob Dylan e Frank Sinatra. Vendeu mais de 180 milhões
de cópias, compôs cerca de 1.300
músicas, sendo que o popstar francês teve o seu nome reconhecido
na calçada da fama em Hollywood
Boulevard. Alguns sucessos: "La
Bohème", "Que c`est triste Venise",
Mourir d`Aimer, " "Hier Encore",
"She" e outros ( Charles Aznavour

ENTRELINHAS

1924-2.018).
Você sabe o que é Perjúrio?
Chamamos de Perjúrio, um
juramento falso ou violação do
juramento feito. No âmbito jurídico, perjúrio é qualificado com um
crime por mentir perante um juiz,
quando ela tem o compromisso de
dizer a verdade. Este crime está
previsto no Código Penal Brasileiro, Artigo 342. Eis o que diz este
artigo: "Fazer afirmação falsa, ou
negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor
ou intérprete em processo judicial,
ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. Como
punição para o crime de perjúrio, a
lei determina entre um a três anos
de reclusão e pagamento de multa.
No entanto, também está previsto
um aumento de um sexto a um terço da pena, caso o crime tenha sido
cometido mediante suborno. Resolvemos a comentar este assunto perjúrio, por entender que a candidata
a deputado federal (PODE), Rio de
Janeiro, Ana Cristina Siqueira Valle
ou Bolsonaro, depois de fazer severas acusações contra o ex-marido
Jair Messias Bolsonaro por ocasião de sua separação, acusando-o de roubo de um cofre de sua
propriedade, explosivo, agressivo,
sonegador de impostos pois tinha
bens superior a quatro milhões,
renda maior que militar e deputado, etc., conforme declarações
apuradas pela Folha de São Paulo e
Revista Veja. Agora, Ana Cristina
tem dito pelos quatro cantos que o
ex marido não é nada daquilo que
consta no processo, pois o marido
é carinhoso, um bom homem, etc.
Tudo o que ela disse em juízo contra o ex-marido, apenas falou por
estar com raiva. Mediante a Justiça, cometeu perjúrio, podendo ser
presa, se a Justiça quiser, logo após
as eleições.

***Luciano Hang (dono da Havan), que foi condenado pela Justiça Federal, diz no vídeo distribuído a seus funcionários
para que votem em Bolsonaro, comentando que PSDB, PT, PSOL, PC do B, PDT, são partidos adeptos ao comunismo, que
acaba com as famílias, com os empregos, vai transformar o Brasil em Venezuela, etc. Hang ainda ameaça em não abrir mais
lojas e pergunta se o funcionários estão preparados para sair da HAVAN. Meu Deus, que coisa! O motivo dessa conduta
é porque 30% dos funcionários da empresa não quiseram declarar o voto. Mas num país onde a própria Justiça é injusta e
politizada, podemos afirmar que vale tudo para derrotar o PT. Você imagina o PSDB ser um partido comunista?*** "O
meu ideal político é a democracia, para que todas as pessoas sejam respeitadas como cidadãs e nenhuma venerada"
(Albert Einstein, famoso físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade, um dos pilares da física moderna
ao lado da mecânica quântica-1879-1955).
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ELEIÇÕES

O que pode e o que não pode
ser feito no dia da eleição?

Reportagem do Jornal NOROESTE explica quais regras devem
ser seguidas na data e local de votação que será das 08h às 17h
José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

O

primeiro turno
das eleições 2018
acontecerá
no
próximo domingo, 7 de
outubro e, nesta data, o
eleitor precisa ficar atento ao seu comportamento para evitar possíveis
problemas com a Justiça
Eleitoral.
Para saber o que é
permitido e o que é proibido pela legislação brasileira no dia da votação,
a reportagem do Jornal
NOROESTE conversou
na quarta-feira, (03) com
juiz eleitoral da 71ª Zona
Eleitoral Rodrigo Brum
Lopes e também com o
membro do Ministério
Público, o Promotor eleitoral Marcelo Alessandro
da Silva Gobbato, além
do chefe do Cartório
Eleitoral, Adélcio João
Pacola. Confira as perguntas e respostas abaixo:
O eleitor pode usar
camisetas ou broches de
partidos e candidatos
no momento de votar?
Sim. A Lei das Eleições permite que o eleitor manifeste, de forma
individual e silenciosa,
suas preferências político-partidárias na hora
de votar. Por conta disto,
é possível entrar no local
de votação com camisetas, bonés, bótons e adesivos.
O eleitor pode pedir
votos para o candidato

de sua preferência nos locais de votação?
Não. Até o término da
votação, é vedada a aglomeração de pessoas com rou-

vico, nossa orientação é que
os eleitores antes de ingerir
bebida alcoólica exerçam o
voto para evitar qualquer
tipo de transtorno e uma

Fotos Hauney C. Malacrida

datos para ser usado no momento da votação na urna
eletrônica. Os eleitores votarão para os cargos: deputado
federal, deputado estadual,

“São 6 votos. Enquanto o eleitor não terminar os votos a
urna não estará liberada. Cada voto é diferenciado, por
exemplo, caso seja anulado para deputado não significa
que anulou todos os votos. O eleitor não precisa ter
pressa, faça o voto com calma e somente saía da cabine
após o 6º voto”. Rodrigo Brum Lopes, juiz eleitoral
pas padronizadas, bandeiras,
broches e adesivos que possam caracterizar uma manifestação coletiva. Solicitamos
que o eleitor vote e saía do
local de votação. Também é
proibido fazer propaganda
de boca de urna, arregimentar eleitores e utilizar alto-falantes ou amplificadores
de som no dia da eleição
incluindo também transitar

medida drástica por parte da
Justiça Eleitoral.
Biometria não é obrigatória para municípios da
71ª Zona Eleitoral?
Ainda não é obrigatória.
Nenhum título de eleitor
dos cinco municípios (Atalaia, Floraí, Nova Esperança,
Presidente Castelo Branco e
Uniflor) que compõem a 71ª

governador, senador (dois
votos) e presidente da República.
O eleitor pode ir à cabine
de votação acompanhado
de crianças?
Não. Eleitores com plena
condição de registrar seus
votos na urna eletrônica não
podem ser acompanhados
por crianças, mesmo que

“A eleição é uma festa da democracia, cabe a Justiça Eleitoral
organizar para que todos possam participar em especial os eleitores de uma forma equilibrada”, explicou Rodrigo Brum Lopes,
Juiz Eleitoral da 71ª Zona Eleitoral

“A democracia do Brasil a despeito de jovem, caminha
para consolidação do sistema democrático tendo a
participação popular como um elemento de soberania
do País”, Marcelo Gobbato, Promotor de Justiça
cantarolando ou tocando a
música de candidatos.
A Lei Seca valerá nas
eleições 2018?
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
a decisão sobre a vigência da
Lei Seca no dia da votação é
das secretarias de Segurança Pública de cada Estado.
No Paraná não haverá a Lei
Seca. Como é um dever cí-

“Para chegarmos até o dia das
eleições, iniciamos os trabalhos
há algum tempo. Toda preparação
envolve muitas pessoas. Foram
convocados em torno de 500
pessoas em toda Zona Eleitoral
(mesários, auxiliares, secretários
de prédio, além dos servidores que
estão prontos e preparados para
esse grande dia”. Adélcio João
Pacola, chefe do cartório eleitoral

Zona Eleitoral de Nova Esperança foi cancelado por falta
de cadastro biométrico.
Derramamento de santinhos?
O derramamento de material gráfico de campanhas
nas portas e proximidades de
locais de votação configura
o crime de propaganda irregular no dia da eleição. É pedido aos cabos eleitorais que
evitem essa prática, pois suja
a cidade e a Justiça Eleitoral
tomará as medidas necessárias como aplicação de multa
ao candidato e partido. Queremos uma cidade limpa. É
uma prática que não leva a
nada! Existem ações ainda
em tramitação referente às
eleições de 2016 sobre o derrame de santinhos.
Os eleitores podem levar
"colas" com os números de
seus candidatos no dia da
eleição?
Sim. O eleitor pode levar
um lembrete, em papel, com
os números de seus candi-

sejam seus filhos, na cabine
de votação. Apenas eleitores
com restrição de acessibilidade - como dificuldades de
locomoção ou de visão, por
exemplo - que necessitem
de ajuda para votar podem
ser acompanhados por uma
pessoa de confiança. O auxílio pode ser autorizado pelo
presidente da mesa receptora
de votos, mesmo que o eleitor não o tenha solicitado de
forma antecipada para a Justiça Eleitoral. Nestes casos, a
pessoa que prestar auxílio ao
eleitor não pode estar a serviço da Justiça Eleitoral e nem
de partidos ou coligações políticas.
É permitido usar o celular dentro da cabine de
votação? O eleitor tirar fotos ou gravar vídeos no momento de seu voto?
Não. O eleitor não pode
estar com celulares, máquinas fotográficas, filmadoras
ou qualquer outro aparelho
que possa colocar em risco o
sigilo de seu voto.

Documentos para
identificação do eleitor

Quantidade
de eleitores
por município

O título não é obrigatório, mas no momento da
votação, só poderá votar o eleitor que apresentar
documento de identificação com fotografia.
São aceitos os seguintes:
- Carteira de categoria profissional reconhecida por Lei;
- Carteira de identidade;
- Carteira de trabalho;
- Carteira Nacional de Habilitação;
- Certificado de Reservista;
- Documento Nacional de Identidade
(DNI);
- e-Título (título de eleitor em meio
digital;
- Passaporte

Nova Esperança

“É importante que neste momento das eleições haja uma renovação do espírito democrático e de efetiva participação sempre
almejando por meio da política a construção de uma sociedade
melhor”, salientou Marcelo Gobbato, Promotor Eleitoral

21.074
Atalaia

3.536
Floraí

4.407
Pres. Castelo Branco

4.013
Uniflor

2.106

Embora já tivéssemos iniciado o recadastramento biométrico,
nestas eleições, na 71ª ZE, a votação ainda não será biométrica.
Nenhum título foi cancelado aqui”, frisou Adélcio João Pacola,
chefe do Cartório Eleitoral.
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Ministério Público do Paraná destaca as
ELEIÇÕES
principais regras para o dia da votação

N

este domingo, 7 de
outubro, cerca de 8
milhões de eleitores
irão às urnas em todo o Paraná para votar nos candidatos a
presidente e vice-presidente da
República, governador e vice-governador de estado, senador,
deputado federal e estadual.
Diante da importância da data,
o Ministério Público do Paraná destaca as principais regras
para o dia da votação.
As proibições específicas
já começam na véspera das
eleições, quando é vedado o
“derrame” ou a “chuva de santinhos”, que consiste em espalhar,
de modo proposital, grande
quantidade de material de propaganda de candidatos pelas
vias públicas das cidades. No
dia das eleições, as proibições,
em sua maioria, estão relacionadas à propaganda eleitoral e
ao transporte e à alimentação
de eleitores. Confira, abaixo, as
principais vedações previstas
na lei eleitoral.
CAMPANHA ELEITORAL
1. Constituem crimes, no
dia da eleição, puníveis com

detenção de seis meses a um
ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período e multa
no valor de R$ 5.320,50 a R$
15.961,50 (Lei 9.504/1997, artigo 39, § 5º):
– O uso de alto-falantes e
amplificadores de som ou a
promoção de comício ou carreata;
– A arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de
urna;
– A divulgação de qualquer
espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos;
– A publicação de novos
conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o
artigo 57-B da Lei 9.504/1997,
podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os
conteúdos publicados anteriormente.
2. É vedada, até o término
do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando
vestuário padronizado, bandeiras, broches, dísticos e adesivos, de modo a caracterizar
manifestação coletiva, com ou

sem utilização de veículos (Lei
9.504/1997, artigo 39-A, § 1º).
Somente o eleitor pode manifestar-se, de forma individual e
silenciosa, demonstrando sua
preferência apenas por meio
da utilização de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.
3. O eleitor não pode votar
usando a camisa de seu partido
ou candidato.
4. No recinto das seções
eleitorais e juntas apuradoras,
é proibido aos servidores da
Justiça Eleitoral, aos mesários e
aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha
qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de
candidato (Lei 9.504/1997, artigo 39-A, § 2º).
5. Aos fiscais partidários,
nos trabalhos de votação, só
é permitido que constem de
seus crachás o nome e a sigla
do partido político ou da coligação a que sirvam, vedada a
padronização do vestuário (Lei
9.504/1997, artigo 39-A, § 3º).
Transporte – A legislação
eleitoral estabelece também que
nenhum veículo ou embarcação pode fazer transporte de
eleitores desde o dia anterior até

Locais de votação

o posterior à eleição, salvo: os
que estiverem a serviço da Justiça Eleitoral para transportar
eleitores da zona rural; coletivos
de linhas regulares e não fretados; veículos de uso individual
do proprietário, para o exercício
do próprio voto e dos membros
da sua família; serviço normal,
sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel. Portanto, é
vedado o transporte de eleitores
por candidatos, cabos eleitorais
e seus demais representantes.
A proibição é válida tanto para
deslocamentos dentro do mesmo município (da zona rural
para a urbana, como exemplo)
como entre municípios distintos (por exemplo, alguém que
more em Curitiba, mas vote em
Ponta Grossa).
Alimentação – Do mesmo modo, a legislação eleitoral
proíbe que os candidatos ou
seus representantes forneçam
refeições aos eleitores. Se for imprescindível, em função da absoluta carência de recursos do
eleitor, a Justiça Eleitoral pode
ofertar refeições. Nesse caso,
as despesas ficam por conta do
Fundo Partidário.
Garantias – A legislação
eleitoral também prevê garantias que asseguram a eleitores
e candidatos o exercício do direito de voto. Conheça algumas
delas:
– No primeiro e segundo
turnos das eleições, as seções
de votação serão abertas às 8
horas e os eleitores terão até as
17 horas para votar. O comércio
poderá funcionar nesses dias,
desde que os estabelecimentos
proporcionem condições para
que os trabalhadores possam
exercer o direito e o dever de
votar.
– Nos cinco dias que antecedem o pleito e até 48 horas
depois do encerramento da eleição, nenhum eleitor poderá ser
preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em decorrência
de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou
ainda por desrespeito a salvo-conduto.
– Nos 15 dias que antecedem o pleito, nenhum candidato poderá ser preso ou detido, a
não ser em flagrante delito.
– No dia das eleições, os
fiscais de partidos políticos e
os membros da mesa receptora
não poderão ser presos ou detidos, salvo em flagrante delito.
Fiscalização – Os cidadãos
que se depararem no próximo
domingo com alguma situação
que configure crime eleitoral,
poderão denunciá-la ao Ministério Público Eleitoral.
Site Eleições 2018 – Para
mais orientações sobre o processo eleitoral, acesse o site especial do MPPR sobre as Eleições 2018.
Comunicação MPPR
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ESPORTE

Atletas de Alto Paraná jogam a maior
competição de Handebol do país

O

s atletas Rafael Martins, Eduardo Antonelli, Edivaldo Junior,
Maryana Bosio e Juliana Delmondes, do Handebol alto-paranaense que iniciaram suas
vidas esportiva aos 10 anos de
idade nas escolinhas de base do
Handebol e hoje adultos tem
a oportunidade de Ingressar
nas equipes de Londrina IHB
(Masculino) e Cascavel FAG
(Feminino), ambas equipes de
alto rendimento onde disputam a Liga Nacional de Handebol, o técnico de handebol de
Alto Paraná, Adriano, diz que:
"Os atletas de Alto Paraná conquistam seu espaço no cenário
nacional devido ao trabalho
sério e com muito comprometimento de atletas e técnicos

O mundo do entretenimento essa semana girou em torno
de Venom, uma adaptação
dos quadrinhos para o cinema
que vem dividindo opiniões.
Há aqueles que acreditam que
Venom será o primeiro grande
fracasso derivados dos personagens da Marvel, em contrapartida muita gente vê nesse
filme uma iniciativa louvável
de expandir o universo criado
em torno do Homem-Aranha,
que é um dos queridinhos da
atualidade. Sobre Venom e
suas polêmicas a Coluna Sétima Arte dessa semana deixa
você muito bem informado.
Quero começar destacando o que esse filme apresenta
de bom e nesse quesito o que
salta aos olhos é a escolha do
elenco, sobretudo do ator que
é o protagonista da história,
Tom Hardy. Ele esteve envolvido em grandes sucessos dos
últimos anos, como Mad Max
– Estrada da Fúria, A Origem
e Batman – O Cavaleiro das
Trevas Ressurge e, a meu ver,
é um dos atores mais versáteis

com o apoio de suas famílias
e a Administração Municipal,
estamos felizes por eles estarem galgando novos caminhos
dentro de seus ao sonhos e
objetivos. Sou grato por poder
contribuir na formação destes
vencedores e friso que sozinho
não sou ninguém, junto a mim
passarão técnicos que dignificarão seus trabalhos, cito o
Técnico Marcos Bellini que
contribuiu muito para que este
sucesso se concretizasse", finalizou Adriano. A Administração Municipal, através do prefeito Miro Santana e do Chefe
do Departamento de Desporto
e Cultura, Thiago Ereno, não
medem esforços para que o esporte seja atendido da melhor e
mais ampla forma possível.

de sua geração, pois tem a capacidade de levar o público aos
extremos com a construção de
seus personagens. Foi assim
no elogiado filme O Regresso,
de 2015, que lhe rendeu uma
indicação ao Oscar de Melhor
Ator Coadjuvante (até hoje
não entendi porque ele não
ganhou esse Oscar) em que ele
apresenta um vilão tão odioso
que bastava abrir a boca para
despertar sua antipatia por ele.
Ele surpreendeu positivamente também com sua atuação
na série televisa Taboo, em que
encarna um personagem sombrio e misterioso num incrível
drama de época.
Outro aspecto favorável
que não deve ser esquecido
é o profundo fascínio que a
história de Venom exerce sobre os fãs de quadrinhos e sucessivamente do cinema. Ele
é de longe o mais interessante
e o mais amado dos vilões do
Homem-Aranha. Importante
ressaltar que muito antes de se
tornar Venom, Eddie Brock já
era o vilão da vida sem graça

Domingo é dia de
dizer não à corrupção
e dizer sim ao Brasil
A melhor forma de combater a corrupção é através
do voto e domingo teremos a
oportunidade de rechaçar da
vida pública os políticos corruptos que vem se perpetuando no
poder e sugando as riquezas do
Brasil. Não é hora para comodismo, para desânimo, sequer
para protesto. Domingo é o dia
de exercer democraticamente a
nossa cidadania.
Quatro anos é muito tempo,
pois uma geração de brasileirinhos podem ter seu futuro prejudicado por falta de qualidade

nas escolas, milhares de vidas
podem continuar sendo perdidas nas mãos da bandidagem,
ou pela falta de atendimento
médico ou nas rodovias mal
conservadas desse país e outras
tantas tragédias podem continuar acontecendo e até se agravar. É urgente que o Brasil tome
o rumo da prosperidade e isso
não será possível se continuarmos a votar em políticos corruptos ou que buscam o poder
apenas para gozarem das benesses que ele proporciona.
Porém, temos visto que o

do nerd Peter Parker, mas tudo
muda quando ele permite que
o simbionte (caso você não seja
conhecedor, eu explico: simbionte é um organismo que
vive em simbiose com outro,
ou seja, uma associação na
qual dois seres vivem juntos e
se beneficiam com isso, nesse
caso, um dos seres é um alienígena) o transforme no temível
Venom. A mensagem é clara,
qualquer um pode receber poder (mesmo que o roteiro se
atrapalhe um pouco com isto),
até um perdedor, mas o preço
é muito caro e pode custar até
mesmo sua personalidade.
Agora, sobre o que é ruim
ou problemático no filme. Sobre isso, não há novidades, pois
a crítica especializada adora
malhar tudo aquilo que saia do
padrão estabelecido por Vin-

gadores. E padrão é algo que
o próprio Venom não é capaz
de seguir. Sendo assim, o diretor Rubens Fleischer apresenta
um filme com ritmo acelerado
e uma trama que parece constantemente bagunçada, mas
pasmem, para muita gente é
essa bagunça que torna o filme
divertido e surpreende em vários momentos. Por isso, esse é
um filme tão controverso. Esqueça os Vingadores, esqueça
Capitão América Guerra Civil, Venom pinta com todas as
cores na tela grande certeza de
que nem todos os personagens
de HQ foram feitos para serem
heróis intocados e que um anti-herói é só um vilão disfarçado.
Com um filme sombrio e
beirando o trash a Sony – que
negociou os direitos do Homem-Aranha com a Marvel,
busca um filão comercial com
os demais personagens ligados
ao “cabeça de teia” que ainda
lhe restaram – tentou criar um
distanciamento muito positivo das comédias de ação pelas
quais alguns filmes da Marvel
enveredaram
ultimamente.
O que foi um acerto, mesmo
que a crítica não reconheça.
O peso da Sony é tão grande
e associado tão negativamente a essa produção, que teve
muito crítico justificando seu
posicionamento desfavorável
ao filme comparando-o ao de-

sastroso Quarteto Fantástico,
lançado pelo mesmo estúdio
em 2015 (algo que, na minha
humilde opinião, é só maldade). Falando nisso o site Rotten
Tomatoes, até o fechamento
dessa edição, apresentava apenas 36% de aprovação ao filme,
mas o público, principalmente os fãs, estão demonstrando
muito otimismo e um real interesse no longa, bem por isso,
ele tende a ser um sucesso e,
possivelmente, a se encaminhar para uma continuação.
Mas não se engane, esse é
um filme comercial, feito para
atrair aos fãs do Homem-Aranha para o seu vilão mais emblemático e carismático. Como
o Homem-Aranha não pode
aparecer no filme devido os
direitos autorais, a Sony se deu
ao luxo de recriar a origem de
Venom. Infelizmente, é nesse
ponto que o roteiro traz uma
série de furos e contradições.
Mas nada que estrague o entretenimento.
Sobre a trama, gostaria de
apresentar a sinopse oficial,
pois ela traz elementos interessantes que poderão aguçar sua
curiosidade: “Um dos maiores
e mais complexos personagens
da Marvel se torna o centro das
atenções quando Eddie Brock
(Tom Hardy) se torna o hospedeiro do simbiótico alienígena Venom. Como jornalista,

Eddie vem tentando derrubar
o notório fundador da Life
Foundation, o gênio Carlton
Drake (Riz Ahmed) – e essa
obsessão arruinou sua carreira e o relacionamento com sua
namorada, Anne Weying (Michelle Williams). Ao investigar
um dos experimentos de Drake, o alienígena Venom se funde com o corpo de Eddie e de
repente ele tem superpoderes
incríveis, assim como a chance
de fazer o que ele quiser. Sombrio, distorcido, imprevisível e
alimentado pela raiva, Venom
deixa Eddie lutando para controlar habilidades perigosas
que ele também acha poderosas e inebriantes. Uma vez que
Eddie e Venom precisam um
do outro para conseguir o que
procuram, eles se tornam cada
vez mais interligados – onde
Eddie acaba e Venom começa?”
Porque ver esse filme? Porque ele traz ação, com boas
pitadas de ficção, um personagem conflitivo e uma história
interessante. Não espere uma
obra prima do gênero e nem
algo grandioso como os últimos filmes da Marvel. Esse
é um filme comercial, feito
apenas para divertir os fãs no
cinema durante o fim de semana. Relaxe um pouco e curta
o filme e espere as cenas pós-créditos! Boa sessão.

debate político está se concentrando apenas nos candidatos
à presidente e muitos estão esquecendo da importância em
votar em bons parlamentares,
que serão aqueles que de fato
irão aprovar as políticas públicas do Executivo e que a sociedade anseia. E é no primeiro
turno que decidiremos a formação do Congresso Nacional
e das Assembleias Estaduais.
O eleitor deve entender a
importância da coerência do
voto para o Executivo e para o
Legislativo, pois se elegermos
um Congresso de maioria desalinhada com o Chefe do Executivo, o país vai travar, porque
os projetos de lei do Executivo
podem não ser aprovados.
Num Estado Democrático
de Direito, o Legislativo é quem
decide se aprova ou não as medidas propostas pelo Executivo
e também criam leis que vão
direcionar a economia e nossa forma de viver, por isso que
existem representantes de todos
os Estados da Federação, para
que todo o povo brasileiro esteja ali representado. Nisso resi-

de a importância de elegermos
pessoas honestas, capacitadas e
com valores iguais aos nossos,
para votarem as leis que irão
impactar nossa vida, como as
reformas da previdência, fiscal
e política, a mudança do Pacto
Federativo, as medidas de combate à corrupção, o corte de privilégios, as diretrizes do MEC
para a educação, as leis penais,
etc.
Domingo, além do Presidente da República, iremos
eleger os Deputados Federais
e Senadores que formarão o
Congresso Nacional e também
o Governador do nosso Estado
e os Deputados Estaduais que
formarão as Assembleias Estaduais. Através da campanha
UNIDOS CONTRA A CORRUPÇÃO, é possível ver qual o
candidato ao Congresso Nacional que tem passado limpo, se
compromete em defender a democracia e em aprovar medidas
de combate à corrupção e esse
é apenas um dos instrumentos
que podemos utilizar para não
errar nosso voto.
Não há como chegar a um

lugar diferente se pegamos
sempre o mesmo caminho, ou
seja, nenhuma mudança para
melhor irá acontecer se continuarmos a eleger os mesmos
políticos de sempre e que se
corromperam ou foram coniventes com todas as mazelas
praticadas.
Um escritor inglês chamado
George Orwell uma vez disse:
“Um povo que elege corruptos,
impostores, ladrões e traidores,
não é vítima. É cúmplice.”.
Já estamos fartos de saber
que a mídia manipula os fatos
de acordo com sua conveniência, mas a internet, com toda a
informação que nos traz, nos
abre a possibilidade de conhecer os fatos reais e fazer nosso
próprio juízo e, portanto, não
nos permite ser vítimas. Assim, se votarmos em corruptos,
que roubam nosso dinheiro ou
ganham dinheiro vendendo
emendas ou projetos de lei, se
votarmos em impostores, que
se dizem democratas mas a intenção é se perpetuar no poder,
se votarmos em ladrões e traidores da pátria, que queimam

nossos símbolos, violam nossas crianças, surrupiam nossas
riquezas e destroem nossas esperanças de empreender, trabalhar e viver dignamente, então
poderemos ser chamados de
cúmplices.
Não aceito ser vítima, pois
tenho altivez e dignidade e muito menos aceito ser cúmplice,
por isso estou estudando quais
são os melhores candidatos para
votar e resolvi ser intransigente
e não votar em nenhum candidato com denúncia de corrupção ou aliado a corruptos.
Ter na mente e no coração
que somos um só povo, independente de quem votamos e
que nossas diferenças deve nos
fortalecer e não nos dividir,
também faz parte do caminho
para a paz e a prosperidade.
Domingo o destino do Brasil
estará em nossas mãos, não vamos desperdiçar essa oportunidade.
Apoiem a campanha Unidos Contra a Corrupção, se cadastrando no site www.unidoscontraacorrupcao.org.br e peça
aos candidatos que participem.
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ARTIGO

O OUTRO NA SOCIEDADE
VIRTUAL: A PROXIMIDADE
NOS AFASTA DO REAL?
Você já parou para pensar a respeito
da ideia que está presente na expressão:
“amar o próximo como a ti mesmo”? Hoje,
nossas vidas estão atribuladas e, se não
totalmente, estamos praticamente imersos em uma sociedade altamente tecnológica e digital, na qual o meu olhar para
o outro é, muitas vezes, o olhar da compaixão virtual, do amor virtual. Quando
esse olhar é da empatia pelo amor e a dor
do outro, ainda assim também tem sido
demonstrado de forma virtual. Assim, temos a impressão que esse mundo virtual é
repleto de sentimentos de amor, mas qual
a real natureza do amar ao outro como
a ti mesmo? O tempo passa, a sociedade
se humaniza e também se virtualiza. O
mundo mudou? Ou apenas nos distanciamos uns dos outros?
Atualmente, temos meios de comunicação e informação que nos colocam
a par de acontecimentos quase de forma imediata e, pelas redes sociais, “eu”
me posiciono em relação aos meus pares
virtualmente: falo, faço e aconteço. Amo
incondicionalmente e viralizo os acontecimentos, com os quais compartilho das
mesmas ideias, de uma sociedade virtual
perfeita que sai em defesa da opressão,
das dores e conclama a união. São pessoas virtuais politizadas e solidárias com
todas os acontecimentos desse mundo
virtual. Entretanto, cabe questionar qual
o nosso papel efetivo e qual o papel dos
nossos pares na vida real. Nosso papel
nesse mundo “virtual ideal” é de ativistas
ou de espectadores que, por vezes, choram ou aplaudem o show virtual. Ao sair
desse mundo virtual, nós nos deparamos
com o cenário da vida real, o contato com
o outro se concretiza naquele abraço anteriormente representado por emoticons,
cheios de corações, beijinhos e carinhas
fofas. Será que o contato físico terá a mesma força daquele representado por meio
de figuras? Será que nós nos relacionamos com este outro, de fato? O que temos
feito por este outro?
As Tecnologias Digitais de Comunicação (TDC) encurtam distâncias e podem
aproximar as pessoas e, sem dúvidas, resultam em avanços significativos na história da humanidade; porém, é o homem
que as controla e determina o que fará
com elas. O sociólogo Zygmunt Bauman,
em uma entrevista ao jornalista italiano
Benedetto Vecchi, destaca o valor do ou-

tro por meio de sua identidade, a partir
de perspectivas históricas, políticas, socioculturais e psicossociais do outro, de
cada ser. Bauman caracteriza a identidade
como um sentimento de “pertencimento
que um indivíduo ‘outro’, sente, tem ao
ser inserido em uma dada comunidade,
sob a condição deste indivíduo dotar de
características específicas prescritas por
essa comunidade, dentre as quais estão:
hábitos, comportamentos, valores, sentimentos, ações, ideias, preferências, ascendência, fenótipos”. Por outro lado,
essa identidade, “o outro”, pode ser modificada, excluída e até marginalizada pela
comunidade que o aceitou num dado momento. Mas, então...
Quem é o outro que está nas minhas
redes sociais, nas comunidades virtuais
e, fisicamente, no meu dia a dia?
Pelo viés da gênese da interculturalidade, o outro precisa ser visto por todos nós
a partir do seu contexto social, político e
social, com princípios que nos possibilitam repensar nossos conceitos enraizados
e, por vezes, arcaicos que constituem um
Ser. Ao nos remetermos para dentro das
nossas “comunidades” virtuais, que possamos observar a invasão da cultura, mas
com o olhar atento e voltado para o outro,
e que não se evidencie o que a escritora
Ivanilde Apoluceno de Oliveira diz em
sua obra Contribuições de Paulo Freire
para a Gênese da Interculturalidade no
Brasil.
No contexto da invasão cultural encontra-se a cultura do silêncio que é gerada por uma estrutura que oprime, na
qual o ‘outro’, o oprimido experiencia a
alienação, e ali “permanece” (OLIVEIRA,
2015).
Diante desse contexto, podemos sim
lançar um olhar para os outros que estão nas nossas redes sociais e, de forma
dialógica e cultural, emanciparmos uns
aos outros enquanto sujeitos que fazem
parte de um coletivo histórico, político e
social. Devemos assumir o papel de sujeitos que conjecturam diante de diferenças,
tensões e diversidades culturais para que
haja a compreensão, o respeito e a valorização das relações interculturais, com
base numa perspectiva de dialogicidade e
eticidade emancipadora do ser.
Autoras: Christiane Kaminski e Cristiane Dall’ Agnol da Silva
Benvenutti são professoras da Escola Superior de Educação do
Centro Universitário Internacional Uninter.

“VENHA O
TEU REINO”
Por: Fernando Razente

Em “As três Irmãs”, um drama
elaborado em 1990 pelo escritor
russo Anton Tchekhov, ele registra
uma frase curiosa e paradoxal: “(...)
A vida é difícil. A muitos parece ser
sem sentido, mas devemos reconhecer que a cada dia ela se torna
mais clara e leve, e parece já não estar muito longe o momento em que
ela se tornará totalmente clara.”
Para Tchekhov, apesar da vida
ser dura, ela está caminhando para
a plena sutileza, e apesar das tristezas, os dias de regozijo estão preparados. Não permita que as decepções e tribulações dessa vida lhe
tire as esperanças de uma eternidade com Cristo. Para os que crêem
no Senhor, todas as dificuldades
possuem um sentido, fazem parte
de um plano maior e mesmo que
pareça estranho, a medida que o
mundo se torna pior, a restauração
completa da criação se aproxima.
Não percamos a esperança no reinado divino.
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O prefeito de Atalaia, Fábio Vilhena (PSD) junto ao apresentador
do SBT e empresário da comunicação no Paraná, Ratinho durante
compromisso em Centenário do Sul na reta final da campanha 2018.

Fazendo uma
menção ao clássico
romance/filme,
(Cantando na Chuva),
com o astro Gene
Kelly, a professora
e ex-vereadora

Ivete Vargas
Leal reproduziu a

cena em Dublin na
Irlanda, em recente
tour pela Europa.
Ivete retornou
recentemente da
Europa com um
grupo de turistas
de Maringá para a
sessão de compras,
passeios e muitas
fotos no velho
continente.

Contando sua
história de superação,
o novaesperancense

Gustavo da Costa
Rosseto Lopes

foi entrevistado
por Paula Benatti
para o quadro“Eu
venci”no Programa
da Ju. O programa
vai ao ar amanhã,
sábado, (05) às 12h
na Band Maringá,
canal 6.1 HD ou ao
vivo pelo Facebook
Programa da Ju.

