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Falta infraestrutura
nos programas
políticos!
“Governar é construir estradas”. A afirmação
de Washington Luís, Presidente do Brasil entre
1926-1930, procurava destacar a importância da
infraestrutura de transportes para o desenvolvimento da economia: boas estradas reduzem o
custo de transportes e, portanto, o preço final dos
produtos, tornando-os mais acessíveis ao consumidor e mais competitivos com os concorrentes.
Também permitem que cada região se especialize
nas atividades econômicas para as quais tenham
maior vocação (agricultura, pecuária, serviços,
dentre outros.), gerando ganhos de produtividade
e qualidade para toda a economia, além da redução do tempo de viagem. Obviamente quando se
fala em infraestrutura não se está falando apenas
em estradas.
O horário eleitoral gratuito que teve início no
dia 31 de agosto e segue até o dia 04 de outubro
no Rádio e na TV em horários privilegiados na
programação das emissoras, tem o objetivo de divulgar as propostas dos candidatos.
Muitos eleitores têm contato com a maioria
dos candidatos somente pela televisão. O que deveria ser um espaço para discussão e apresentação de propostas, serve para o telespectador como
programa humorístico. Jargões, rimas e frases de
efeito é a maneira encontrada por alguns postulantes interessados em atrair a atenção do eleitorado por meio de cenas bizarras ou cômicas. Tudo
isso reforçando o despreparo de muitos candidatos para exercer um cargo público ou reafirmando
a tese de apenas cumprimento de cotas por parte
dos partidos.
“Quero trabalhar para investir em saúde, emprego e educação”, é frase clássica no meio político. Mesmo que a frase seja “feita”, falta falar de
infraestrutura.
Isso não é apenas uma realidade local, pois há
décadas não são feitos investimentos significativos em infraestrutura logística, como rodovias,
portos, aeroportos e hidrovias no Brasil, o que
houve foi apenas uma “maquiagem” para a Copa
e Olimpíadas.
O momento para levantar o debate sobre o
tema infraestrutura é agora. Em nível federal
e estadual, porém o assunto é espinhoso já que
sempre vem acompanhado de esquemas de corrupção, propina, escândalos, falcatruas e superfaturamento do dinheiro público.
Um estudo do Banco Mundial realizado em
2010 mostrou que o Brasil, na comparação com
outros países emergentes, ficou para trás em termos de quantidade, qualidade e acesso da população a estradas, energia elétrica, telefones, internet, água e saneamento. A conseqüência é a perda
de eficiência e competitividade da economia, com
redução da possibilidade de crescimento econômico, de geração de emprego e renda e de redução
da pobreza. E isso não é culpa apenas dos governos petistas, uma vez que o estudo analisou dados
desde 1981.
Já que o período é de propaganda eleitoral na
TV, só para conhecimento do leitor, apesar da
denominação, o horário eleitoral não é gratuito,
é mais um custo arcado pelos contribuintes. As
emissoras são obrigadas a veicular os programas,
mas têm direito a um desconto no pagamento de
impostos, a chamada compensação fiscal.
Se quem paga a conta sou eu e você, vamos ao
menos analisar os candidatos que propõe mudanças e propostas viáveis que tenham fundamento a
sua realização. Se o horário eleitoral é cansativo,
ao menos não será descartável para o eleitor que
atentar para suas necessidades locais e regionais.

***
“Quando se multiplicam os justos, o
povo se alegra, quando, porém, domina o
perverso, o povo suspira”. Provérbios 29.2
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Começa neste sábado o
Campeonato Municipal de
Futebol Suíço edição 2018
Serão 16 equipes estreando na primeira fase da
competição no município de Nova Esperança
Foto: Arquivo JN

Fernando Razente

fernandorazente997@gmail.com

A

edição de 2018 do
Campeonato
Municipal de Futebol
Suíço vai iniciar dia 15 de
setembro. A Secretaria de
Esportes e Lazer de Nova
Esperança (SMEL) publicou
o Boletim Oficial da competição com 20 equipes participantes que irão se enfrentar em 4 grupos.
No Grupo A estão:
M.R.G, 100% Arte, Selaria
Pantaneira, Sucão e a equipe
veterana Kleverson Pinturas. No Grupo B participam:
Rosa de Ouro, Tropa de Elite/Sup. Senna/Escritório São
Paulo, Móveis Brasil, Tahiti e Kleverson Pinturas. O
Grupo C conta com: América F.C, Vigilantes, Sucão
Família, D.E.C/Tessarolo e
Asserne “A”. Já no Grupo D
estão: Capelinha F.C, Bom
Bife Futebol Clube, Metalúrgica Ebenézer, Amigos F.C e
Asserne “B”.
A primeira rodada conta-

rá com 16 times se enfrentando. No campo da A.A.B.B
os confrontos entre: Asserne
“B” x Capelinha F.C (Grupo
D) às 14h15. Rosa de Ouro
x Tropa de Elite/Sup. Senna/
Escritório São Paulo (Grupo
B) às 15h15 e Móveis Brasil
x Tahiti (Grupo B) às 16h15.
Na Canel estarão em
campo: Amigos F.C x Bom
Bife F.C (Grupo D) às 15h15
e América F.C x Vigilantes
F.C (Grupo C) às 16h15.
No campo do Coringa:
Kleverson Pinturas “Veterano” x 100% Arte F.C (Grupo

A) às 14h15. Selaria Pantaneira x M.R.G (Grupo A)
às 15h15 e Sucão Família x
D.E.C/ Tessarolo (Grupo C)
às 16h15.
Ficou definido na reunião entre os organizadores
que o mesmo campeonato
no ano de 2019 contará pela
primeira vez com 1ª (primeira) e 2ª (segunda) divisão. As 12 melhores equipes
entre as 20 participantes
farão parte da 1ª divisão, ficando isentas das taxas para
a arbitragem. As equipes
restantes farão parte da se-

Maringá receberá jogo com excraques de Corinthians e Palmeiras
Evento contará com o
derby paulista e interação
dos torcedores com os
ex-jogadores no Estádio
Regional Willie Davids

M

aringá será palco de
um grande clássico
paulista no próximo
mês e contará com a presença
de ídolos do futebol brasileiro
representando em campo, Palmeiras e Corinthians. Vários
ex-jogadores estarão na cidade
canção para realizar o derby
paulista no evento "Ídolos FC,
Futebol, Craques e Solidariedade", no dia 21 de outubro
às 09h00, no Estádio Regional
Willie Davids. Além da atração
em campo, os torcedores também terão a chance de interagir
com os jogadores antes da par-

tida e participar de atividades
preliminares e no intervalo do
jogo.
Vários ex-atletas e ídolos
das equipes paulistas já estão
confirmados no evento, entre
eles o volante Amaral, com passagens por Corinthians, Palmeiras, Seleção Brasileira e outros grandes clubes do futebol
mundial. "É um prazer enorme
fazer parte de um evento como
esse na cidade de Maringá.
Com certeza será uma festa e
esperamos contar com o torcedor nas arquibancadas do
Willie Davids para abrilhantar

PENSAMENTO DA SEMANA
"O melhor equipamento de
segurança de um carro é o
espelho retrovisor refletindo o
carro da polícia". (Dudley Moroe)
Sugestão enviada pelo leitor Tio Pedrão

ainda mais o jogo", comemorou o ex-jogador.
Além de Amaral, o jogo
terá a presença do Craque
Neto, do Dinei, Marcos Assunção, Ronaldo Giovanelli,
Ataliba, Biro Biro, Batata, Flávio Conceição, Tonhão, Cesar
Sampaio, do ex-goleiro Sérgio
e do árbitro Margarida. O objetivo do evento, além de entreter o publico, será também
beneficente, já que o todo o
torcedor terá a chance de adquirir meio ingresso doando
um quilo de alimento não perecível.
A organização do evento está sendo realizada pela
empresa ADIE, de São Paulo,
onde atua desde 2014 com a
realização de eventos esportivos e gestão de imagens de
atletas e profissionais ligados
ao esporte. Após quatro anos
de mercado, a empresa paulista é hoje uma das principais agencias de marketing do
Brasil, tendo em seu portfólio
a participação no evento realizado pelo Ronaldinho Gaúcho
no Estádio do Pacaembu em
2017 e clientes como os volantes Paulinho e Felipe Melo, a
marca Mizuno, entre outros.
De acordo com o diretor
da empresa, Eduardo Pezzo,
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CIRCULAÇÃO
Nova Esperança,
Alto Paraná, Atalaia,
Presidente Castelo Branco,
Floraí, Uniflor, Cruzeiro do
Sul, Paranacity, Colorado e
Paiçandu.

gunda divisão.
Os organizadores da
competição estão otimistas.
“Nossa expectativa é que
seja um campeonato muito competitivo, pois haverá
disputas para ficar entre os
doze primeiros colocados e
assim participarem da primeira divisão do ano seguinte. Acredito que com
essa motivação, todos irão
se dedicar muito nos jogos.”,
disse o Prof. Michael Trevisan, um dos organizadores
juntamente com Prof. João
Marcelo e Rodrigo Garcia.

CONSULTORIA JURÍDICA
Dr. Luiz Carlos Marques Arnaut
OAB 24.889 - PR
Fone: (44) 3026-6680
Faça o download da edição completa
no site jornalnoroeste.com
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PROGRAMAÇÃO VISUAL

a opção por Maringá ocorreu após pesquisas na região
apontar a identificação que a
população tem com o futebol
e equipes paulistas. "Maringá é
uma cidade muito bem falada
e resolvemos levar esse evento
para lá após identificarmos,
por meio de pesquisas, a identificação que o torcedor tem
com Palmeiras, Corinthians,
São Paulo e, principalmente, pela paixão ao futebol. A
nossa ideia é fazer um evento
que movimente a cidade com
ídolos do passado e, além disso, gerar empregos diretos,
indiretos e ajudar instituições
de caridades da cidade com a
doação dos alimentos arrecadados no jogo", explicou.
O primeiro lote de ingressos para a partida já está
disponível pelo site www.
idolosfc.com.br ou https://
www.ingressonacional.com.
br/evento/11711/idolos-fc-edicao-maringa. Os valores
são R$ 60,00 inteira e R$ 30,00
meio ingresso ou ingresso solidário com a doação de um
quilo de alimento. O torcedor
pode acompanhar todas as informações do evento por meio
do Facebook e Instagram da
ADIE, @adie.com.br.
Por assessoria de imprensa.
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POLICIAL

Berinjelas recheadas são
encontradas durante revista na
delegacia de Nova Esperança
Brocas e serras que seriam
utilizadas para viabilizar
a fuga foram identificadas
dentro dos legumes

Fernando Razente

fernandorazente997@gmail.com

N

a manhã de quarta-feira (12), na Delegacia de Policia
Civil de Nova Esperança,
foram encontrados objetos
cortantes que seriam utilizados para uma eventual fuga.
Por volta das 10h, a equipe da delegacia realizava
as revistas das sacolas com
alimentos, trazidas e ali
deixadas pelas famílias dos
detentos. Durante a fiscalização, um funcionário ao
averiguar as berinjelas sentiu algo rijo dentro dos legumes e ao abri-los encontrou
4 serrinhas e 3 brocas no
total. Somente o preso, cujas
berinjelas eram destinadas,
foi identificado, não sendo
possível para equipe desco-

Opinião do Blog
Fernando Haddad/Manuela D`Avila são os candidatos de
Lula e do PT!
Ao lado da cúpula do partido
em Curitiba, há poucos metros
de onde Lula está preso, foi lida
a mensagem de Lula, líder histórico do PT, que pede a Haddad que o represente e o PT nas
próximas eleições. "Nós já somos
milhões de Lulas, de hoje em
diante Fernando Haddad será
Lula para milhões de brasileiros". Até a vitória! Um abraço do
companheiro Luiz Inácio Lula da
Silva. Essas foram as últimas palavras escritas pelo líder máximo
do Partido dos Trabalhadores
(PT) para expressar a sua benção
à candidatura presidencial de Fernando Haddad para as eleições do
dia sete de outubro. "Quero pedir
de coração, a todos aqueles que
votariam por mim, que vote no
companheiro Fernando Haddad, expressou Lula." O grande
desafio de Fernando Haddad será
absorver os 40% de intenções de
votos de Lula, há anos o preferido da maioria dos brasileiros para
presidente do país, pelo excelente
trabalho que fez durante os seus
oito anos de mandato. Como Lula
se tornou um preso político pela
Justiça politizada, milhões de brasileiros que sabem disso, votarão
em Haddad por tudo aquilo que
Lula representou e representa
para a nossa pátria. Diante de milhares de militantes petistas presentes. Haddad disse: "Vamos às
ruas para que no dia 28 de outubro, possamos celebrar a democracia Lula Livre. Viva o povo
brasileiro"! E o povo respondeu
"Lula Livre" e "Brasil urgente" "
Haddad presidente". Para esta
coluna, Haddad terá que ven-

brir quem havia deixado os
alimentos com os materiais
inseridos neles.
Os alimentos passam por
revistas acuradas e depois
são selecionados para entrarem nas celas. Por conta das
últimas tentativas de fuga a
equipe de segurança da delegacia redobrou a atenção na
averiguação dos alimentos,
impedindo a entrada de armas brancas nas celas.
A chamada Operação
Bate Grade é realizada na
delegacia de Nova Esperança
toda semana. Objetos como
celulares são encontrados
nas celas com mais regularidade. As tentativas de fuga,
apesar de frequentes, estão
sendo frustradas. Nos últimos meses foram oito tentativas de escapar do cárcere, e
apenas uma obteve êxito. Somente no mês de agosto três
tentativas foram impedidas.

cer não somente nas urnas, mas
também a guerra contra a Justiça
politizada e a grande mídia que se
instalaram no país contra Lula e
os petistas.
SUS salva Bolsonaro: médicos de grife vem depois!
Antes dos médicos de grife do
Hospital Albert Einstein chegarem e posteriormente, transportarem Bolsonaro para São Paulo,
o candidato é atendido na Santa
Casa de Juiz de Fora, em estado
grave, depois de ter sido esfaqueado durante a sua campanha
política naquela cidade mineira,
no dia 06 de setembro último. Foram os médicos do SUS daquela
Santa Casa de Misericórdia que
salvaram a vida de Bolsonaro. Por
volta das 16h, enquanto almoçava,
o médico cirurgião vascular Oliveira Júnior foi chamado às pressas para ajudar a equipe cirúrgica
com o paciente já entubado e com
o abdome aberto, cheio de sangue
e fezes em conseqüência da facada
que atingiu várias partes dos intestinos e vasos. O paciente estava
chocado, correndo sério risco de
vida, além de uma possível contaminação e infecção generalizada.
Com muita dificuldade de localizar a hemorragia, pela anatomia
da região, conseguiu-se estancar o
sangramento, posteriormente limpeza da cavidade abdominal cheia
de fezes, suturas das partes intestinais, fechamento da cavidade com
drenos, paciente recebendo soros,
sangue e antibióticos, a situação
foi contornada, resolvendo definitivamente a emergência que o caso
exigiu. Foram brilhantes os profissionais, cirurgiões, anestesista,
enfermeiras, técnicos, auxiliares,
etc, merecendo os parabéns. Pelo
fato da Santa Casa de Misericór-

Habilidade e sagacidade são utilizadas pelos cumplices para esconder dentro dos alimentos instrumentos que viabilizam a fuga.

dia fazer atendimento de serviços públicos pelo SUS, Bolsonaro
não gastou absolutamente nada e
toda a equipe recebeu cerca de R$
900 reais (preço de tabela do SUS)
para esse tipo de procedimento,
para salvar a vida de Jair Messias
Bolsonaro. A Santa Casa vai receber R$ 1.090 reais e oitenta centavos. No Hospital Albert Einstein
ou no Hospital Sírio Libanês, em
São Paulo, somente atende quem
tem dinheiro para gastar, por isso,
os políticos vão todos prá lá. Com
certeza, os médicos de grife vão
ganhar uma grana preta para monitorar Bolsonaro, ao passo que os
médicos do SUS da Santa Casa de
Misericórdia que salvaram Bolsonaro, estarão contentes e felizes
pelo dever cumprido de salvar
vidas, apesar de terem que ouvir
Ciro Gomes dizer que os médicos
ganham salários exorbitantes.
Suprema Corte da Índia reconhece os transexuais como um
"terceiro gênero"!
Na Índia agora você poderá dizer: não sou homem e nem
sou mulher: sou transexual. Com
a decisão da Suprema Corte daquele país, as pessoas transexuais
passam a ser do terceiro sexo, diferente, portanto, de homens e mulheres. A decisão é para acabar de
vez com a discriminação que esse
grupo sofria, mas continua ilegais
as relações homossexuais. Mas o
que é um transexual? Dando uma
explicação simplificada, é aquele
homem ou aquela mulher que
não aceita o sexo que tem. Quando o homem ou a mulher está
diante de um espelho, ele ou ela
gostaria de ter o corpo, o sexo diferente. O seu corpo é de um sexo
mas o cérebro é de outro. É uma
neurodiscordância. São mulheres
presas a um corpo de homens, ou
vive-versa. Se ele ou ela quer operar para mudar o sexo, é um caso
de transexual. Agora se ele ou ela
não quer fazer a cirurgia, trata-se
de um caso de travesti. "Os transexuais são cidadãos desse país. É
um direito de todo o ser humano
escolher o seu gênero, dizendo
tratar-se de uma questão de direi-

tos humanos," dizem os juízes da
Corte. Ainda na decisão, o Estado deverá dar todas as condições
para que o novo grupo social seja
aceito pela sociedade, providenciando trabalho, escolas, etc.
Coisas do Cotidiano
• Ex governador Beto Richa
(PSDB) e esposa Fernanda Richa
e outros comparsas, tiveram suas
prisões decretadas por operações
das mais variadas. Os motivos
são sempre os mesmos de todos
os políticos brasileiros: lavagem
de dinheiro, propinas, falcatruas,
corrupção, etc. Ufa, até que enfim,
alguém que não é PT é preso neste
país!
• Ministro Fachin - 7 dias depois de ter dito que os Juízes do
TSE deveriam seguir as orientações da ONU para que Lula fosse
candidato, Fachin se contradiz e
nega recurso para que Lula (PT)
fosse candidato. Há poucos dias, a
Procuradora Geral Raquel Dodge mandou arquivar a ação que
investigava falcatruas do senador
Aécio Neves(PSDB). Nossa Justiça
politizada está demais!
• Atriz Beatriz Segal - Morre
aos 92 anos, a atriz Beatriz Segal.
Carioca da gema, que trabalhou
em inúmeras novelas, com destaque para "Vale Tudo", da Globo,
onde ela fez com tanta perfeições
o trabalho de vilã com o nome de
Odete Hoitman, sendo considerada a maior vilã na teledramaturgia;
• Ciro Gomes - Quando governador do Ceará em 1992, médicos reivindicavam melhores
condições salariais quando Ciro
disse que médico é que nem sal:

branco, barato e se encontra em
qualquer lugar. Ciro ainda afirmou que os salários dos médicos
no Brasil e no interior do Ceará
eram exorbitantes e se eleito presidente, fechará faculdades de
medicina privadas. Sugestão Ciro:
que tal reduzir os salários dos juízes, promotores, militares, parlamentares, ministros, as polpudas
aposentadorias, acabar com o auxílios moradias, alimentação, paletó, etc., etc., etc.,? Menos, Ciro,
menos Ciro!
Hérnia de Disco
É uma lesão da coluna vertebral que ocorre com mais freqüência na região lombar. É a
doença que mais provoca dores
nas costas que irradia para as coxas, pernas e pés. Cerca de 80%
das pessoas vão experimentar em
alguma época da vida a dor lombar causada por hérnia de disco.
A localização da Hérnia de Disco,
na maioria das vezes, é no disco
que fica entre a quarta e a quinta
vértebra lombar ou ainda entre a
quinta lombar e a primeira sacral.
Características - O disco intervertebral é de estrutura fibrosa e cartilaginoso em seu centro, chamado de núcleo pulposo. Esse disco
fica entre as vértebras, lembrando
um sanduíche. Quando fissura
ou está desgastado, o disco fibroso permite que o líquido gelatinoso que está contido em seu centro,
uma expansão ou abaulamento de
sua estrutura e também pode se
extravasar. Quando isso acontece
em pequenas proporções, chamamos de protusão discal. Se a lesão
no anel fibroso que mantém o
núcleo for grande, o líquido con-

ENTRELINHAS

tido no núcleo poderá sair para o
meio externo e quando isso acontece, o disco poderá diminuir de
volume e se achatando. Por isso
chamamos de Hérnia de Disco.
Dependendo do local de saída
desse "gel", o paciente poderá
sentir fortes dores ou não. É importante saber qual a localização
da hérnia de disco e não de seu
tamanho. Causas - a) Postural; b)
Gravidez; c) Salto alto; d) Idade:
e) Desgastes dos discos; f)Predisposição genética; g) Tabagismo;
h) Fatores psicológicos e psicossociais; i) Obesidade;j) Sobrepeso
na coluna por trabalho. Clínica
- A) Dores lombares, principalmente a nível da quinta lombar
; b) Dormência, formigamento
e outras clínicas dependendo
de sua localização; c) Dores nos
membros inferiores, astenias;
Diagnóstico- É clínico, história
familiar, um bom exame físico,
mas podendo receber ajuda do
RX, tomografia, ressonância,etc.
Tratamento: Geralmente a hérnia
de disco tem 95% de cura, quando
pequena e tratada. Geralmente o
tratamento é repouso, analgésico,
exercício físico, antiinflamatório,
etc. Como podemos ter hérnia
de disco em diversas partes da coluna, o tratamento poderá sofrer
variações. Mas como a hérnia de
disco é mais comum na região
lombar, redução de peso, analgésicos, antiinflamatórios, melhorias de atitudes posturais, redução
da carga pesada na coluna, fisioterapias. Pilates, RPG, acupuntura, alongamentos, compressas de
água quente, etc. , fazem parte do
tratamento. Há casos que necessitam de cirurgias.

***Como ser humano, Bolsonaro merece a nossa solidariedade. O ataque que sofreu não mudará as suas ideias, propostas
e atitudes autoritárias. Não faz sentido, portanto, os candidatos que defendem valores opostos e que tem outras propostas
pelos país deixem de marcar essa diferença. A campanha eleitoral tem que ser feita em cima de propostas para o país e não
em questões pessoais.***Está se tornando preocupante para a sociedade brasileira a politização radical de nossa Justiça. A
votação recente em prol da terceirização e do aumento de 16,3% em seus salários altíssimos (num momento difícil para o
país), revela que a Justiça não está nem aí com a situação de desigualdade, de injustiça social, etc. O momento é não deixar
o Lula ser candidato, custe o que custar. Os 40% de brasileiros que queriam a volta do ex presidente para que o país voltasse
a crescer, melhorias de empregos, salários, alimentação, escolas, enfim, um povo feliz de novo, alegria de ser brasileiro, que
se exploda.***"Lula foi condenado pela Justiça politizada por matar a fome e melhorar as condições de vida de mais
de 30 milhões de brasileiros que viviam abaixo da linha da pobreza". (Opinião popular).
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NOVA ESPERANÇA

Concurso da Tabuada entre alunos
da rede municipal de ensino

A

Secretaria de Educação realizou a
quinta edição do
Concurso de Tabuada das
escolas públicas do município com objetivo de estimular o raciocínio lógico, matemático, estudo da tabuada
e facilitação do cálculo. Foram mais de 50 alunos que
participaram do evento que
premiou os vencedores com
bicicletas.
O evento ocorreu no salão da Associação dos Servidores Públicos de Nova
Esperança (ASSERNE) e
centenas de crianças acompanharam os seus amigos
na torcida por suas escolas. O dia foi de diversão e
muita concentração para os
estudantes que contaram
também com o trabalho de

conscientização e relaxamento realizado pela psicóloga infantil, que acalmou
os participantes explicando
a diferença entre ganhar
e perder, justificando que
todos são vencedores e que
independente do resultado, sempre haverão novas
oportunidades.
O evento começou no
turno da manhã e se estendeu pelo período vespertino, com a disputa entre os
alunos do 4º e 5º ano. Após
a premiação, todos os estudantes participaram de um
lanche como forma de agradecimento pela participação. Parabéns a todos os envolvidos nessa competição
saudável e incentivadora e
até a próxima.
ASCOM

Aluna de Nova Esperança vence
concurso cultural de redação

C
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE MARINGÁ - FORO REGIONAL DE NOVA ESPERANÇA. VARA
CÍVEL DE NOVA ESPERANÇA – PROJUDI. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO de CRISTIANO DA
SILVA RAMOS, COM PRAZO DE 30 DIAS. O Juiz de Direito da Vara Cível do Foro Regional
de Nova Esperança – Comarca da Região Metropolitana e Maringá/PR. FAZ SABER a
todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, perante este
juízo e respectivo cartório tramita os autos n.º 0004055-14.2017.8.16.0119 de Notificação
Judicial, que BRASIL G3 EMPREENDIMENTOS , move contra , no qual foi deferida
IMOBILIÁRIOS LTDA CRISTIANO DA SILVA RAMOS a expedição do presente edital do
requerido CRISTIANO DA SILVA RAMOS, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais,
inscrito no CPF nº 060.871.309-00, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e
não sabido. Alegações da Autora: O requerido adquiriu do requerente um lote situado na
Quadra 03, Data 18 na cidade de Nova Esperança/PR, tornando-se assim responsável pelo
pagamento das parcelas avençadas. Ocorre que até a presente data o requerido está em
atraso com o pagamento das parcelas relativas ao contrato desde junho de 2016, sendo
que até- o momento da propositura da Notificação Judicial totalizava a importância de R$
7.379,87 (sete mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos) cujos valores
deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa convencionado no
todo pagamento. Por inúmeras vezes, o requerente procurou receber do requerido, o valor
das parcelas do lote, mas este não efetuou o pagamento do débito, sendo certo que todas
as tentativas através de contatos telefônicos se mostraram infrutíferas, exaurindo, assim,
todos os meios amigáveis para que o requerido satisfizesse sua obrigação, o que não
ocorreu, ensejando à requerente a propositura da presente notificação afim de receber seu
crédito, com acréscimos de juros moratórios, a contar dos respectivos vencimentos, multas
convencionadas e correção monetária conforme o contrato de compromisso de compra e
venda. Isto posto, pede digne-se Vossa Excelência a Notificar a Requerida para: a) efetuar
o pagamento da dívida demonstrada no presente edital no prazo de 30 dias, b) requer
finalmente, que todas as futuras intimações/notificações que vierem a serem publicadas,
saiam em nome do DR. JOSÉ MIGUEL GIMENEZ, OAB/PR nº 37.236-B. Dá-se à presente
causa, o valor R$ 7.379,87 (sete mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e sete
centavos) Nova Esperança–PR. 03 de setembro de 2018. Eu, Ana Paula Fumagalli, Técnica
Judiciária, o subscrevi. LEANDRO ALBUQUERQUE MUCHIUTI. Juiz de Direito.

EM DEFESA DA
DEMOCRACIA
Para as eleições desse ano,
cidadãos conscientes da importância do momento político que atravessamos, reunidos através de entidades
de combate à corrupção, se
organizaram para conscientizar a população sobre a importância do voto e de votar
somente em pessoas que tenham o passado limpo, que
estejam comprometidas em

votar a favor das 70 medidas
de combate à corrupção e
que defendam a democracia.
Essa campanha chama
UNIDOS CONTRA A CORRUPÇÃO e o Observatório
Social do Brasil, inclusive o
ONESP, está participando da
mesma, pela relevância que
terá para o nosso país. E para
participarem acessem o site
www.unidoscontraacorrup-

om o tema “Cooperar para incluir: um
por todos e todos
por um”, o concurso cultural realizado pela cooperativa de crédito Sicoob
através de seu instituto,
premiou alunos da região
que tiveram bom desempenho nas redações e desenhos. Após ter passado a
fase regional, que envolvia
os Estados do Paraná e Rio
Grande do Sul, a aluna do
5º ano da Escola Municipal
Filomena Monaro Zanusso,
Isabela Ende Fernandes e
sua professora orientadora,
Maria Aparecida de Freitas
Santos foram premiadas;
a estudante com um tablet e a educadora com um
cheque de R$500 reais em
reconhecimento ao bom
resultado obtido. A aluna
ainda está concorrendo na

fase nacional.
O objetivo do projeto é
a disseminação e o fortalecimento da cultura cooperativista, foram cerca de
445 escolas inscritas no
total. O concurso girou em
torno de duas categorias:
desenho para alunos do 3º
ano e redação para alunos
do 5º ano, todos do ensino
fundamental.
A premiação aconteceu
na escola, na manhã da última quarta-feira (12), às 9
horas, com todos os alunos
e funcionários prestigiando o momento. Com discursos motivadores, a entrega do prêmio aconteceu
na presença da mãe e da
irmã da aluna pelo Diretor
Superintendente Regional,
Ecio Almir Oliveira, o Presidente do Sicoob Noroeste, Rafael B. Cargnin Filho

e o gerente da agência do
município, Benedito A. Alves Neto.
Nova Esperança tem
colhido bons frutos com a
educação municipal, a co-

meçar pela nota do IDEB
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), 6,3 pontos, se posicionando acima da média
nacional.

ção.org.br
Entre os três pilares da
campanha está a defesa da
democracia, que vem sendo duramente atacada nesse
momento e inclusive, já foi
ignorada em vários momentos da história do nosso país,
desde o seu descobrimento.
Já vimos até grupos que combatiam uma ditadura para
implantar outra, mudando
somente o viés ideológico.
Na democracia o poder
emana do povo e os governantes apenas recebem um
mandato, através do voto,
para nos representar. Quando essa ordem se inverte é
que acontecem os desmandos e o autoritarismo. O que
temos que perseguir é a valorização da democracia, rechaçando qualquer tentativa
de flerte com ideias radicais
ou de intolerância, mesmo
diante da calamidade de po-

breza e insegurança que hoje
vivemos.
E quando vemos um
candidato à presidência ser
esfaqueado no meio da rua
quando fazia sua campanha
eleitoral, e ainda por motivos políticos e ideológicos,
isso acende uma luz vermelha para o fato que a democracia é foi esfaqueada e não
simplesmente um candidato,
que poderia ser qualquer um
deles.
Quando os argumentos
sucumbem aos xingamentos,
ou à faca ou qualquer outra
forma de violência, é porque
o sentimento de democracia
está sendo sufocado pela irracionalidade e pelo autoritarismo.
Não podemos calar a voz
da tolerância, do respeito,
do bom senso, da defesa da
dignidade humana e da pluralidade de opiniões e por

isso que devemos nos afastar
da radicalidade da violência.
Para isso, é mister que os corruptos sejam punidos pela
Justiça e banidos da vida pública, independente do partido político a que pertençam,
e que as medidas de combate
à corrupção tenham o apoio
popular, para a pacificação
da nossa sociedade, hoje tão
dividida.
O povo brasileiro se originou de várias raças, mas
somos um só povo e antes
de sermos povo, somos seres
humanos. Me assusta quando vejo frases como: fulana
sofreu porque é mulher, negra, pobre, homossexual e,
na maioria das vezes, quem
assim diz pensa que está defendendo essa pessoa, vitimizando-a por suas próprias
características, que na verdade em nada a denigre. Particularmente, quando olho,

vejo apenas um semelhante,
que como ser humano merece ser respeitado, independentemente do gênero, raça,
condição socioeconômica ou
qualquer outra característica. Penso que devemos lutar
pela igualdade e dignidade
da nossa condição humana e
não ressaltar aquilo que nos
diferencia.
E como povo brasileiro
é mister nos unir em defesa
da família, da boa educação
das nossas crianças e jovens e
do direito de nos expressar e
até discordar, sem sofrermos
qualquer tipo de violência e
xingamentos nas redes sociais.
Não há liberdade nem
prosperidade onde não há
democracia e por isso devemos estar atentos e vigilantes, para não deixarmos para
dar valor somente depois
que a perdermos.

A aluna do 5º ano da Escola Municipal Filomena Monaro Zanusso, Isabela Ende Fernandes e sua professora orientadora,
Maria Aparecida de Freitas Santos foram premiadas
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Nova Esperança promove 1º
Encontro de Práticas Restaurativas
Foto: Ascom/NE

Município é referência estadual em práticas restaurativas
Foto: José Antônio Costa

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
“Quando trabalhamos
com prática
restaurativa estamos
buscando uma solução
fora da violência”,
frisou a juíza Ana Lúcia
Penhalbel Moraes

A

3ª Vara Judicial de
Nova
Esperança
(Juizados Especiais),
juntamente com as Secretarias Municipais de Educação
e Cultura; Assistência Social
e Conselho da Comunidade
com o apoio da Prefeitura
Municipal promoveu na terça-feira (11), o 1º Encontro
de Práticas Restaurativas.
O evento aconteceu no
plenário do Tribunal do Júri.
Abrindo o Encontro, a idealizadora do projeto em Nova
Esperança, juíza de Direito,
Ana Lúcia Penhalbel Moraes, disse da importância
da Justiça Restaurativa principalmente na educação e
assistência social, “eu já ouvi
professoras dizendo que estavam sem nenhum tipo de
esperança, pensando em pedir licença e depois da licença, pedir a aposentadoria e
caso não saísse nenhuma ou
outra, pedir a exoneração
porque não aguentava mais”,
enfatizou a magistrada.
“Em Nova Esperança
tenho visto brotar sementes da justiça restaurativa.
Toda solução judicial não
deixa de ser uma solução
violenta. Quando você aplica uma pena não deixa de
ser uma violência. Às vezes
é uma violência necessária, mas se nós temos instrumento de prevenção da
violência social, nós muito
provavelmente utilizaremos
muito menos a punição e a
repreensão estatal. É essa visão que as práticas restaurativas nos trazem”, salientou a
juíza Ana Lúcia.
LEI MUNICIPAL
Em Nova Esperança foi
criada a Lei Municipal 2.630
que torna as práticas da justiça restaurativa uma política pública, “isso significa
que independente quem estiver na 3º Vara Judicial, ou
quem estiver na Prefeitura,
Secretaria de Educação, Assistência Social, possuem

Dra. Nilza Machado de Oliveira Souza coordenadora do Projeto
Justiça Restaurativa da UEM ministrou uma palestra durante o
Encontro

restaurativas.

instrumento para continuar
esse trabalho”, frisou.
A Justiça Restaurativa
é conhecida como justiça
transformadora, que busca
atender as necessidades das
pessoas. É a prática da conscientização por transformar
atitudes, um novo modelo
de justiça que amplia a ação
a partir da perspectiva da
vítima e da consideração do
sofrimento ocasionado pela
violência.
ENCONTRO
Durante o Encontro tanto
os alunos do 2º ano da Escola Municipal Julio Benatti
quanto os alunos do 5º ano
da Escola Municipal Jorge
Faneco, participantes do círculo da Paz em suas respectivas escolas realizaram uma
apresentação musical.
O vice-prefeito Rafael
Kreling em sua fala mencio-

nou “a grande responsabilidade nossa é restaurar. É necessário que exista uma base:
de família, religião e dentro
da escola. É um trabalho
feito em conjunto. Uma luta
diária que temos é restaurar.
Parabenizo a juíza Ana Lúcia pela iniciativa”, destacou
Kreling.
Já para a secretária municipal de educação e cultura,
Leudinéia Dias, o trabalho
da justiça restaurativa tem
rendido bons frutos, “temos
duas linhagens de trabalho
e já tivemos muitos frutos.
Uma é voltada para as crianças com metodologia mais
lúdica e a outra é com os funcionários. Já tivemos vários
conflitos resolvidos através
das práticas restaurativas”,
pontuou Leudinéia.
PROJETOS
Durante o Encontro hou-

ve a apresentação dos projetos em práticas restaurativas
das escolas municipais. A
psicóloga Lilian Iamamoto
da Secretaria Municipal de
Educação e facilitadora de
Círculos Restaurativos colocou que esta prática com os
alunos possibilitou um espaço de diálogo, onde os alunos
puderam também expressar
suas angústias, preocupações
e ao mesmo tempo, poderem
ser acolhidos e respeitados.
Foi possível também vivenciar nos Círculos valores
como a cumplicidade, o respeito e consideração com o
seu colega de sala.
Na sequencia Márcia
Vieira, diretora da Escola Júlio Benatti e Márcia Malacrida, coordenadora da Escola
Ladislau Ban, apresentaram
os resultados positivos alcançados pelas Escolas com
a implantação das práticas

O projeto Nova Esperança da Paz, já capacitou 128
facilitadores, entre profissionais das áreas de educação,
saúde, assistência social, serviços públicos e privados, que
levam seu conhecimento e experiência para a vida, quer
aplicando as práticas circulares, quer desenvolvendo em
suas relações interpessoais a comunicação não violenta

PALESTRA
A coordenadora do Projeto Justiça Restaurativa da
Universidade Estadual de
Maringá (UEM), dra. Nilza
Machado de Oliveira Souza que é advogada e professora do curso de Direito na
referida instituição proferiu
uma palestra onde abordou
as iniciativas cada vez mais
diversificadas da Justiça Restaurativa como processo colaborativo voltado para resolução de um conflito.
Ao final houve a entrega
de certificados de reconhecimento às instituições que
no decorrer dos dois últimos

anos realizaram círculos de
construção de paz.
PRESENÇAS
Ainda participaram do
evento o presidente da Câmara de Vereadores de Nova
Esperança, Dirceu Trevisan,
a secretária municipal de
Assistência Social, Glória
Uchoa Kawahisa, o presidente do Conselho da Comunidade, Roberto Felipe
de Almeida, o Presidente do
Conselho de Segurança, Júlio
César Carlos além de conselheiros tutelares, educadores,
diretoras, advogados, representantes da comunidade
religiosa e de municípios da
região.

O que é Justiça Restaurativa
A Justiça Restaurativa é um método de resoluções
e conflitos, que tem por objetivo pacificar conflitos e
violências envolvendo crianças, adolescentes e adultos.
Requer que um dano seja reparado ao máximo num
processo cooperativo que envolve todas as partes interessadas na determinação da melhor solução de reparação.
A Funcionalidade dos Círculos de Construção da
Paz trouxeram importantes contribuições para ajudarem na construção de pessoas e de comunidades num
amadurecimento e um autêntico modelo de democracia
interna, promovendo experiências dialógicas valiosas.
O Círculo tem poder de concentrar e direcionar esforços para efetuar mudanças e ajudar nas transformações individuais e coletivas. É um meio de criar o espaço
seguro para praticar a comunicação aberta; compartilhar visões, alegrias e dores; definir objetivos, confiar;
trocar experiências; buscando uma comunhão de valores e objetivos.

2ª Promotoria de Justiça de Nova Esperança
promove palestras para capacitação da rede de
proteção à criança e ao adolescente da região
O primeiro
encontro foi
promovido
no dia 5 de
setembro e
contou com
a presença
de 95
participantes
de 20 cidades
da região.

A

2ª Promotoria de Justiça de Nova Esperança iniciou um ciclo de
debates e capacitação voltado
a fortalecer a rede de proteção
à criança e ao adolescente na
comarca e região. O trabalho é
realizado com apoio da 9ª Urate, Serviço Social do Núcleo
de Apoio Técnico à Execução
(Nate/Caex) do MPPR, em

parceria com a Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social (Seds). O primeiro encontro foi promovido
no dia 5 de setembro e contou
com a presença de 95 participantes de 20 cidades da região.
O objetivo principal da
ação, voltada aos profissionais
que atuam diretamente com a
rede de proteção da infância

e da juventude, especialmente
na área de serviço social e psicologia, bem como a gestores
municipais de assistência social, é estimular a reflexão da
prática e assimilar novas possibilidades de intervenção no
cotidiano profissional dos servidores que atuam no Sistema
de Garantia de Direitos.
A palestra inaugural, mi-

nistrada pelo psicólogo e professor José Roberto Oliveira
Santos, teve o tema “Proteção
Social Especial do SUAS: aspectos para o fortalecimento
da Rede de Atenção e Proteção
Social em municípios de pequeno porte I” e contou com
a participação de representantes dos municípios de Ângulo,
Atalaia, Doutor Camargo, Flo-

raí, Floresta, Flórida, Iguaraçu,
Itaguajé, Itambé, Ivatuba, Lobato, Munhoz de Mello, Nossa
Senhora das Graças, Ourizona, Presidente Castelo Branco,
Santa Fé, Santa Inês, Santo Inácio, São Jorge do Ivaí e Uniflor.
Os próximos módulos serão realizados em outubro,
novembro e dezembro, com os
temas “O papel do Ministério

Público no Sistema de Garantia de Direitos”, “A execução
das medidas socioeducativas
em municípios de pequeno
porte I” e “O direito à convivência familiar e comunitária:
a excepcionalidade das medidas de acolhimento”, respectivamente.
Comunicação MPPR
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Servidores públicos poderão
reduzir jornada de trabalho

ervidores públicos federais poderão pedir
redução de jornada de
oito horas diárias para seis
ou quatro horas por dia, com
redução proporcional da remuneração. É o que estabelece a Instrução Normativa
nº 2 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e

A remuneração será proporcional às horas trabalhadas
Gestão, publicada hoje (13)
no Diário Oficial da União.
A medida vale para mais
de 200 órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações públicas
federais e estabelece ainda os

critérios e procedimentos relativos à jornada de trabalho,
ao controle de horários na
acumulação de cargos, empregos e funções, ao banco de
horas e à utilização do sobreaviso para servidores públicos

ARTIGO

Bolsonaro: o presidenciável
contracultura
Por: Fernando Razente*

A esquerda brasileira tem o gene brasileiro, é complexa e multifacetada. Por isso,
é impossível resumir em um simples termo a quantidade de propostas práticas existentes em cada partido de esquerda no Brasil, seria muito simplório de minha parte.
Entretanto, as bases teóricas são análogas, fazendo possível uma análise mais precisa.
Mostrar as relações entre o “fenômeno” Bolsonaro e a agenda marxista brasileira não
é difícil, mas exige certa organização temporal e factual. Comecemos pela origem do
pensamento marxista.
Karl Marx (1818-1883) juntamente com o empresário Friedrich Engels (18201895), construiu um refinado pensamento teórico do socialismo revolucionário.
Aspectos da teoria encontram-se atualmente – de forma dissolvida – nas propostas
políticas dos partidos de esquerda. A teoria fundamental do marxismo divide a sociedade em “classes”.
Segundo Marx, a organização da sociedade capitalista estava dividida entre duas
estruturas: infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura seria a base econômica
da sociedade. Nela existem as forças de produção, compostas pela matéria-prima e
pelos próprios trabalhadores (onde se dá as relações de produção: empregados-empregados, patrões-empregados). Para Marx, a infraestrutura era marcada pela exploração do trabalhador no processo de acumulo de capital. Já a superestrutura seria
o conjunto de estratégias dos grupos dominantes utilizadas para a consolidação de
seu domínio inseridas nos aspectos culturais, ideológicos e políticos como, o Estado,
a religião, a arte, os meios de comunicação etc. Tudo que existia na superestrutura,
como por exemplo a religião, havia sido produzido pelas relações trabalhistas da infraestrutura. Logo, Marx entendeu que seria necessário que a infraestrutura fosse
destruída por meio da revolta do proletariado para a superestrutura tradicional ser
transformada.
Na década de 90 do século XIX, nasceu Antônio Gramsci. Gramsci estudou filosofia e História na Universidade de Turim, tornou-se um marxista aplicado e alistou-se ao Partido Socialista Italiano, sendo alcunhado por alguns como o “marxista das
superestruturas”. Isso se deu porque Gramsci foi o primeiro a inverter a ordem tradicional das estruturas de Marx da sociedade. Para Gramsci, não era a economia que
produzia e definia as relações sociais, mas o contrário. Ou seja, a visão de mundo e as
determinações do cristianismo sobre como devem ser as relações humanas na sociedade era o que criava a exploração e a desigualdade na estrutura econômica.
Com isso, Gramsci chegou à conclusão de que para acontecer uma revolução
econômica, o cristianismo, sendo a base da tradição cultural, precisava ser amiúdo e
regularmente descontruído por meio de ideias inovadoras e progressistas, semeadas
pelos agentes marxistas inseridos nos meios culturais como escolas, igrejas, centros
de pesquisa, de arte e principalmente na política. Gramsci entendeu que o cristianismo e suas doutrinas saturaram o mundo civilizado durante muitos anos e nunca
trouxeram uma solução. Para o pensador, a visão marxista finalmente trouxe a luz
que faltava à humanidade. Ele escreveu: “Marx significa a entrada da inteligência na
história da humanidade, significa o reino da consciência.”
Sendo assim, a filosofia de vida e o sistema moral cristão foram, para Gramsci, a
pedra de toque que padronizou a exploração dos burgueses sobre o proletariado e
precisava ser destruída por meio da sorrateira implantação da visão cultural marxista.
A interpretação da história do homem no tempo pela ótica do marxismo feita por
Antônio Gramsci foi adotada na maioria das agendas dos partidos de esquerda do
Brasil. Dentre os efeitos dessa visão podemos citar: a revolução sexual (origem do
feminismo), a desconstrução da família tradicional e o subjetivismo existencial com
Jean Paul-Sartre.
As ideias essencialmente cristãs como: Deus, a família cristã, a Igreja e sua cosmovisão sexual, a fé, a submissão da esposa e dos filhos ao marido no lar, a obediência
dos empregados aos seus empregadores, a preservação e defesa da vida, deveriam ser
lentamente descontruídos para que a transformação florescesse.
Jair Bolsonaro é conhecido pela sua dura objeção à cultura vigente, deixando para
Paulo Guedes, cotado a Ministro a questão econômica, caso seja eleito. Bolsonaro faz
frente incisiva contra ideologia de gênero, legalização das drogas, instituição do casamento Gay, descriminalização do aborto, feminismo e a militância política nas universidades. Todos esses, são movimentos e projetos que revelam os efeitos da visão
e aplicação da teoria gramsciana. A transformação cultural tem conquistado espaço,
principalmente com o apoio dos jovens. A guerra que Bolsonaro escolheu travar é
essencialmente cultural, indo direto à raiz do pensamento revolucionário. Para seus
eleitores, o destaque que o presidenciável de direita tem entre os outros candidatos,
é por ser o único que faz forte resistência ao plano de subversão moral numa escala
nacional.
Durante anos a agenda gramsciana, patrocinada pela esquerda e protegida pelos
meios de comunicação, tem sido aplicada de forma sagaz nos centros culturais de
todo o mundo. Para os partidários de Bolsonaro, essa onda que vem para destruir
tudo o que a humanidade aprendeu como sendo natural e verdadeiro, só poderá ser
interrompida por meio de projetos que foquem na construção histórico-cultural do
marxismo no Brasil e atinja seus pontos de crescimento.
“[...] até mesmo na mais simples manifestação de uma atividade intelectual
qualquer, na ‘linguagem’, está contida uma determinada concepção de
mundo.” – Antônio Gramsci, filósofo, político, co-fundador do partido comunista italiano (1891-1937). *Fernando Razente – Acadêmico de História

federais.
A redução de jornada deverá ser autorizada observado-se o interesse da administração pública, e poderá ser
revertida novamente em integral, a pedido do servidor ou
por decisão do órgão.
Servidores de alguns cargos e carreiras não poderão
requerer o benefício, como
advogados e assistentes jurídicos da Advocacia-Geral da
União ou órgãos vinculados;
delegados, escrivães e policiais federais; e auditores-fiscais da Receita Federal, Previdência Social e do Trabalho.
Também não é permitida a
concessão de jornada reduzida aos servidores efetivos
submetidos à dedicação exclusiva ou sujeitos à duração
de trabalho prevista em leis

especiais.
BANCO DE HORAS
A adoção do banco de horas será feita pelos dirigentes
dos órgãos e entidades, caso
seja do interesse da administração federal. As horas extras para o banco, deverão ser
autorizadas pela chefia e não
poderão ultrapassar duas horas diárias, para a execução de
tarefas, projetos e programas
de relevância para o serviço
público.
Por meio de um sistema
eletrônico de frequência, as
horas excedentes, além da
jornada regular do servidor,
serão computadas como crédito e as horas não trabalhadas, como débito. De acordo
com a instrução do Ministério do Planejamento, as horas

excedentes
contabilizadas
no banco, em nenhuma hipótese, serão caracterizadas
como serviço extraordinário
ou convertidas em pagamento em dinheiro.
A instrução normativa
tem ainda orientações para
a utilização do sobreaviso,
ou seja, o período em que o
servidor público permanece
à disposição do órgão aguardando chamado para ir trabalhar. Para utilização desse
regime, os órgãos devem
estabelecer as escalas de sobreaviso com antecedência.
Nesse caso, o servidor
deve permanecer em regime
de prontidão, mesmo durante seus períodos de descanso,
fora de seu horário e local de
trabalho. Mas somente as horas efetivamente trabalhadas
poderão ser contabilizadas
no banco de horas.
Agência Brasil

MUNDO

Esquerda vence
eleição sueca

O

bloco governamental
de esquerda venceu
as eleições gerais de
domingo na Suécia por apenas
uma cadeira de diferença, com
40,7% dos votos e 144 parlamentares contra 40,2% e 143,
respectivamente, da centro-direita, terminada nesta quinta-feira a apuração, que inclui os
votos no estrangeiro.
Segundo o resultado preliminar, que inclui cédulas emitidas no exterior e votos antecipados que chegaram atrasados,
o Partido Social-Democrata
do primeiro-ministro, Stefan
Löfven, foi o mais votado com
28,3%, seguido do Partido
Moderado (conservador), com
19,8%, e o ultradireitista Democratas da Suécia (SD), com
17,5%
A Aliança de centro-direita
recuperou a cadeira que um
de seus membros, o Partido
de Centro, tinha perdido para
o xenofóbico Democratas da
Suécia há dois dias, após um
erro na apuração de um distrito ser corrigido.
O Partido do Meio Ambiente, por sua vez, tirou outra
vaga dos social-democratas,
embora esta última variação
não altere o equilíbrio entre
blocos.
Trata-se de um resultado

preliminar atualizado, que
inclui a apuração de cerca de
mais 200 mil cédulas, as procedentes do exterior e votos antecipados que chegaram com
atraso.
O resultado definitivo e oficial, após uma nova apuração
de todas as cédulas, será divulgado previsivelmente amanhã.
Segundo este resultado, o
Partido Social-Democrata de
Löfven ganhou as eleições com
28,3%, quase três pontos menos que em 2014 e o pior resultado de sua história.
O Partido Moderado ficou
em segundo com 19,8%, os
piores números desde 2002,
seguido pelo SD, que com
17,5% consolida sua posição
como terceira maior força política e possível fiel da balança
para a formação de um novo
Executivo, embora até agora os
outros partidos não queiram
contar com seu apoio.
O bloco governamental
liderado pelos social-democratas caiu três pontos percentuais e perdeu 15 cadeiras,
a centro-direita melhorou seu
resultado em nove décimos e
duas vagas, e o SD ficou com
4,6 pontos e 13 assentos a mais.
Tantos os líderes dos partidos da Aliança - conservadores, centristas, democratas-
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-cristãos e liberais - como
Löfven concordaram ontem
em pronunciamentos separados em descartar qualquer
possível negociação com a
extrema-direita sueca.
A Aliança emitiu uma
mensagem de unidade, ignorando os contatos que os
social-democratas tentaram
manter separadamente com
os partidos que a compõem
no bloco governamental, sobretudo centristas e liberais.
Além disso, o grupo opositor pediu a renúncia do
primeiro-ministro em fim de
mandato Löfven e ao mesmo
tempo o convidou para conversar.
A centro-direita considera
que é a alternativa conjunta
de Governo natural porque
conta com mais apoio que o
atual Executivo, já que não
inclui em seus cálculos o Partido de Esquerda, aliado externo do Executivo.
A Aliança enviou uma
carta ao presidente do Parlamento para pedir que se
Löfven não renunciar antes,
seja votada uma moção de
censura contra ele quando a
nova composição da Casa for
formada no próximo dia 25.
O primeiro-ministro descartou que vá renunciar e
voltou a abrir os canais de
diálogo com a Aliança para
romper a política de blocos,
considerando que o "razoável" seja que o partido mais
votado lidere o Governo.
Agência EFFE
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A

diretoria da Associação Comercial
e Empresarial de
Nova Esperança (ACINE)
para o biênio 2018/2020
apresentou balanço positivo das atividades realizadas
durante pouco mais de três
meses desta nova gestão.
Na noite de segunda-feira, 10 de setembro, o
presidente da Acine, Paulo Rogério Oliveira, esteve
juntamente com o presidente da Acine Jovem, Michel Gomes apresentando
as ações da entidade durante esses 100 primeiros
dias de gestão e também o
que será desenvolvido até
o final do ano na sessão da
Câmara Municipal de Nova
Esperança.
A missão da Associação
é estimular o crescimento
socioeconômico de Nova
Esperança e região, promovendo a integração e o fortalecimento das empresas e
do capital humano.
No mês de julho, a Associação desenvolveu a
segunda edição da “Nova
Esperança Liquida”. Com
esta iniciativa a Acine buscou atrair consumidores da
cidade e região com o objetivo de estimular as vendas,
movimentando o comércio.
Para o presidente da
Acine, Paulo Oliveira, o
comércio e indústria é que
ditam o ritmo de desenvolvimento de um município.
“Cidade com o comércio
atuante e uma indústria
forte demonstra crescimento social, afinal, através do

Diretoria da ACINE apresenta
balanço positivo dos 100
primeiros dias de gestão
Associação em parceria com o Município está planejando para
dezembro “Natal” que será referência para toda região

Parceria entre Associação e Município viabilizará Natal que será referência para a região

Durante Sessão na Câmara Municipal, o presidente da Acine,
Paulo Oliveira destacou as ações da entidade

comércio que se movimenta
a maior parte da economia
de uma cidade”, disse o dirigente ao lembrar que é atra-

vés do comércio que o Poder
Público consegue cobrar impostos em que o dinheiro é
investido em obras sociais.

“Sem contar a empregabilidade que o comércio gera,
melhorando a qualidade de
vida das pessoas”, acrescentou.
Atualmente a Acine conta com aproximadamente
330 associados nos mais
diversos segmentos com
membros de sua diretoria
participando ativamente de
importantes conselhos mu-

nicipais que visam o desenvolvimento do comércio e
indústria local.
O presidente acredita
que quando se tem um comércio e indústria forte,
representativo e pujante, a
cidade vive um momento de
crescimento.
“Para o Natal estamos
preparando em parceria
com o município uma deco-

Ações desenvolvidas
pela ACINE:
MAIO
Dia 20 - Feirão do Imposto
Contratação de empresa de Marketing especialiazada
JUNHO:
Dia dos Namorados
JULHO:
Nova Esperança Liquida
AGOSTO:
Campanha institucional do Dia dos Pais
Apoio à campanha de vacinação do Rotary Club
20 a 22 de agosto - Curso Compras Governamentais, como
fornecer para administração pública, pelo Sebrae

Apoio a Campanha de vacinação

SETEMBRO:
Reforma da sala de reunião e aquisição de mobílias
Dia 13 - Lançamento da campanha “Meu Nome Limpo”
Dia 21 - Workshop: Marketing, vendas e atendimento
Dia 27 - Seminário de inovação – Como usar o potencial
das redes sociais para vender todos os dias
OUTUBRO:
Dia 03 - Lançamento da Campanha “Outubro Rosa” Happy hour para às mulheres
Dia 06 - Rua de Recreio em homenagem ao Dia das Crianças
Dia 17 - Apoio ao Workshop da Master Mind - Vendas de
alto valor agregado

Participação cívica da Acine durante a semana da Independência

NOVEMBRO:
Campanha Novembro Azul
Lançamento da Campanha de Natal – decoração em parceria com a prefeitura municipal e a mais esperada Chegada
do Papai Noel
DEZEMBRO:
Programação de Natal e cidade decorada
A Acine é mantenedora oficial do Observatório Social de
Nova Esperança e participa ativamente nas Comissões e
Conselhos:
Comissão da Feira do produtor
Conselho municipal de Política Urbana
Conselho da Noroeste Garantias
Programa PRODENE
Acine Jovem participou da 8ª edição dos Jogos dos Jovens Empreendedores do Paraná (Jojeps)

ração que será referência em
toda região, a cidade será
toda enfeitada e pronta para
receber os consumidores de
todas as partes”, finalizou
Paulo Oliveira, presidente
da Acine.
Em 2019, a Acine planeja
uma campanha de premiação o ano todo, pois marcará oficialmente os 60 anos
de fundação da entidade.
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Cinco sinais de que seu
coração não anda bem
Mortes por doenças cardíacas ainda são consideradas uma fatalidade,
mas poderiam ser evitadas se a adesão ao tratamento fosse maior

S

etembro Vermelho é o mês para lembrar
de que as doenças cardiovasculares são
a principal causa de mortes em todo o
mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, a cada 300 mil brasileiros morrem a cada
ano por doenças cardiovasculares. "Muitas
pessoas ainda acreditam que as cardiopatias
são uma fatalidade, o que é um equívoco. Elas
são doenças crônicas, que poderiam ser evitadas se todos aderissem ao tratamento recomendado pelos médicos", explica Dr. Marcelo
Sampaio, cardiologista e membro do comitê
científico do Instituto Lado a Lado pela Vida
(LAL).
Conscientizar a população de que as
doenças cardíacas demandam cuidados constantes é um dos objetivos da campanha Siga
seu Coração - O movimento não pode parar
em 2018. Realizada pelo LAL, a ação pretende
também alertar a população para o fato de que
as enfermidades do coração são silenciosas e é
fundamental ter conhecimento de suas causas
e sintomas para mantê-las sob controle.
Além disso, o reconhecimento rápido dos
sinais de um episódio isquêmico e a procura por atendimento médico podem reduzir o
risco de morte e de sequelas. Dr. Sampaio lista
quais são os principais sintomas:
PALPITAÇÕES
A sensação de que o coração está batendo
fora do ritmo, muito rápido ou muito forte,
pode ser um sinal de arritmia cardíaca. As
palpitações podem ocorrer naturalmente,
desencadeadas pelo estresse ou fortes emoções, durante atividade, ou até mesmo quando a pessoa estiver sentada ou deitada. Caso

se torne recorrente, pode ser um sintoma de
problemas graves, como falência cardíaca e
fibrilação. É importante consultar um médico
para averiguar o problema.
DESCONFORTO OU DOR NO PEITO
Dor ou sensação de aperto e desconforto no peito são sintomas clássicos de ataques
cardíacos, mas não necessariamente indicam
este problema. Muitas vezes podem significar
problemas menos graves. De qualquer forma,
é importante investigar. A dor de uma isquemia cardíaca costuma ser localizada à esquerda e é descrita como uma "pressão", "um peso
forte no peito". No caso de mulheres, pode se
assemelhar a uma queimação e se estender
para pescoço e mandíbula. Geralmente, vem
acompanhada de suor e falta de ar e ocorre
após esforço físico.
FALTA DE FÔLEGO
A fadiga depois de um esforço, como subir uma escada, é comum, principalmente se
a pessoa for sedentária. Mas é importante distinguir esse cansaço. Caso trate-se de dificuldade para respirar ou falta de fôlego, pode ser
um sinal de insuficiência cardíaca. Quando a
falta de ar (dispneia) é recorrente, ou acontece após pequenos esforços, deve ser vista com
preocupação.
TONTURA OU DESMAIO
Esse sinal pode estar ligado a uma queda
súbita de pressão, que indica fluxo insuficiente de sangue no cérebro. Também pode ser
resultado de problemas como estreitamento
da válvula aórtica, que dificulta a passagem
de sangue para o coração, arritmias e coração
grande (ou cardiomegalia).
DOR NAS PERNAS
Dores nas pernas podem ser decorrentes
de diversos problemas. Quando é recorrente,
pode indicar problemas nos vasos sanguíneos, como doença arterial periférica. Além
da dor intensa, as extremidades (dedos dos
pés) vão ficando com pouco oxigênio e nutrientes, tornando-se rapidamente frias e
azuladas. É importante, nestes casos, procurar atendimento médico imediato. Nos eventos crônicos, com a obstrução gradativa, há
dor nas pernas quando se caminha pequenas
distâncias. A doença arterial periférica aumenta o risco de infarto ou AVC.
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Sebrae entra com
mandado no Supremo
contra criação da Abram

O

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae) ingressou na tarde desta quarta-feira (12)
com um mandado de segurança no Supremo
Tribunal Federal (STF) contra a medida provisória que criou a Agência Brasileira de Museus (Abram). O motivo é a retirada de parte
dos recursos do Sebrae para destinar ao novo
órgão.
No documento, os advogados questionam
quatro pontos da MP editada no início da semana pelo presidente Michel Temer. Os principais são o que classificam como "desvio de
finalidade" da contribuição responsável por
bancar o Sebrae. Os defensores do mandado
de segurança argumentam que a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico
(Cide) foi criada pela Constituição para destinar recursos a assuntos econômicos, diferindo de temas como a gestão de museus.
O artigo que destina 6% do orçamento anual do Sebrae para a Abram também é

criticado pelo órgão. Segundo o mandado de
segurança, há uma "ilegalidade" na obrigação
de transferir o dinheiro à agência porque as
receitas do Sebrae provêm mensalmente da
Receita Federal, que deveria ser a responsável
por alterar ou diminuir a destinação dos recursos.
Como se trata de uma medida provisória,
que tramita no Congresso Nacional, mas já
tem força de lei, o critério da urgência também é questionado pelo Sebrae. "A MP não
possui urgência para sua aprovação, devendo,
caso seu mérito ainda permanecessse válido,
ser criada por meio de projeto de lei", explicou
o órgão.
Ontem (11), ao anunciar que ingressaria
com o mandado, o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, disse não ser contra
a busca de soluções para os problemas dos
museus, mas que os micro e pequenos empresários não poderiam "pagar sozinhos esta
conta".
RECURSOS
Procurado pela Rádio Nacional, o ministro
da Cultura, Sérgio Sá Leitão, criticou o mandado de segurança. "É uma pena que o Sebrae
não queira contribuir com a recuperação dos
museus e do patrimônio cultural brasileiro.
Trata-se de uma gota no oceano de recursos
que o Sebrae recebe", respondeu.
Após participar de um encontro com o
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamachia, para pedir apoio da entidade em prol do mandado de segurança, Afif
Domingos disse que os 6% do Orçamento do

Sebrae representam cerca de R$ 210 milhões.
"Não é pouco dinheiro. A MP vai causar a diminuição direta do atendimento de micro e
pequenas empresas. Estamos estimando cerca
de 330 mil atendimentos [não serão mais realizados]. Imagine toda a região Norte deixada
de ser assistida", afirmou
Segundo o presidente do Sebrae, o dinheiro é arrecadado em instituições privadas e não
entra no Orçamento da União, o que deveria
permitir ao órgão mais autonomia para planejar e fazer uma governança das verbas "separada da estrutura de Estado". "Quando se trata
de Cide, é uma contribuição de domínio econômico, e não social. O uso desse recurso tem
que ser em uma atividade econômica. Outras
entidades já foram formadas a partir de recursos pelo Sebrae. Uma é a Apex [Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos], mas que cuidava de exportação
e também de micro e pequenas empresas, e a
ABDI [Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial", disse, separando as entidades
citadas da finalidade da Abram.
Cláudio Lamachia prometeu levar o pedido do Sebrae com urgência para uma "manifestação formal" do plenário do conselho
federal da OAB. "Todos nós estamos sensibilizados com o que aconteceu com o Museu
Nacional no Rio de Janeiro e com esse descaso
com todos museus, a educação e cultura brasileira. Precisamos sim de mais investimentos.
Mas eu não vejo, de uma forma superficial, as
características necessárias para que se tivesse
aqui neste momento uma MP", antecipou.
Agência Brasil

Operação em
Angra dos
Reis detém
11 pessoas,
armamento
e drogas

O

nze suspeitos foram presos ontem
(13), durante operação das Forças
Armadas em oito comunidades de
Angra dos Reis, no litoral Sul fluminense.
Também foram apreendidos um carregador
de fuzil, um uniforme da Polícia Militar, 63
bisnagas de explosivos, 20 metros de estopim para detonação, cinco granadas caseiras,
dois radiocomunicadores, dois celulares, um
coldre de pistola, duas motocicletas e grande
quantidade de drogas.
Segundo o Comando Militar do Leste, um
corpo foi encontrado na comunidade de Sapinhatuba II, vítima, possivelmente, de um confronto entre facções na noite anterior.
Cerca de 2,2 mil militares, 160 policiais
militares e 70 policiais civis participaram da
operação, que começou de madrugada e contou com o apoio de blindados e aeronaves.
Além das prisões e apreensões, eles revistaram
2,1 mil pessoas, nas comunidades de Parque
Belém, Areal, Sapinhatuba (I, II e III), Lambicada, Camorim Grande e Camorim Pequeno,
onde vivem cerca de 23 mil pessoas. Também
foram removidas barricadas montadas por
traficantes.
Agência Brasil
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Imposto de Renda: o
que você precisa saber
Especialista em economia dá dicas importantes sobre essa tributação

V

ocê já deve ter escutado muito sobre restituição do Imposto de
Renda. Mas o que isso quer
dizer? Quem pode retirar esse
valor? De acordo com Pedro
Salanek, coordenador dos
cursos de finanças do ISAE –
Escola de Negócios, o imposto de renda é o valor anual recolhido pelo governo federal,
descontado do rendimento
de pessoas físicas e jurídicas.
Durante o ano, quem possui renda superior ao valor
mínimo definido pelo governo, deve fazer uma declaração
comprovativa dos rendimen-

tos. “A pessoa paga todos os
seus impostos e, com o ajuste
da declaração no final do ano,
em função das suas despesas
médicas, com educação, com
seus dependentes, o valor
pago acabou sendo maior do
que deveria. Por conta disso, ela tem direito a restituir
parte dessa quantia”, explica o
especialista.
Porém, é necessário que
a declaração esteja preenchida corretamente. Caso não
haja enquadramento na malha fina e nenhum questionamento a respeito de suas
tributações, esse dinheiro é

liberado pelo governo. Para
a declaração, o contribuinte
deve fornecer dados como
rendimentos tributáveis, saldo bancário, bens que adquiriu durante o ano, Pagamentos e doações efetuados,
renda variável etc.
É necessário levar uma
série de documentos, como
dados da conta bancária para
restituição ou débitos das cotas de imposto apurado, caso
haja, CPF, grau de parentesco
dos dependentes e data de
nascimento, endereço atualizado, cópia da última Declaração de Imposto de Renda

Pessoa Física (completa) entregue, atividade profissional
exercida atualmente, entre
outros diversos.
Segundo Salanek, dentro
do site da Receita Federal,
a cada mês é possível saber
quais as declarações que já estão liberadas para a restituição. “Para a restituição desse
mês de agosto, por exemplo,
a pessoa deve ter feito a declaração até o mês de abril.
Assim ela pode passar a fazer
essas consultas todo dia 15 de
cada mês, para ver quais os
lotes o governo vai liberar”,
conclui.

MÚSICA

Paulo Faísca divulga
seu trabalho em Nova
Esperança e região

D

esde que gravou a
primeira música há
26 anos, Paulo Faísca tem percorrido o Brasil
para mostrar seu trabalho.
Natural de Guanambi na
Bahia (distante 796 quilômetros a sudoeste de Salvador), o artista chegou a
Nova Esperança e disse que
está em busca de oportunidades. "Estou procurando
espaço para tocar aqui”, disse na quarta-feira (12), em
visita ao Jornal Noroeste.
Com a simplicidade de
sempre, Faísca é cantor e
compositor e se apresenta
nas ruas do país divulgando
o seu trabalho autoral. Conhece pessoas e lugares di-

Essa semana, vamos falar
de terror! Na quinta-feira da
semana passada chegou ao
cinema o mais novo filme inspirado na franquia Invocação
do Mal, abrindo precedentes
para que o público acredite
fielmente que a criação de um
universo estendido de terror
não é apenas viável, como
também rentável. Sobre A
Freira, você fica sabendo de
tudo agora, na Coluna Sétima
Arte.
Primeiro, vamos falar de
números. Por causa do último
feriado não tivemos a edição
semanal de nossa coluna, por
isso, essa semana, a Coluna
Sétima Arte pôde trazer dados concretos a respeito do
filme em questão. A Freira estreou numa data favorável, às
vésperas do feriado da Independência, além disso, o gênero a que ele pertence conta
com um público fiel e sedento por novidades. Quando se
soma tudo isso, temos como
resultado a maior estreia de

Como melhorar
as suas selfies
Use o timer: Para o especialista, retardar o disparo da
câmera em alguns segundos
evita que as fotos fiquem tremidas e borradas, “Em situações de pouca luminosidade, o
simples ato de apertar o botão
de disparo pode movimentar a
câmera levemente ocasionando
esses problemas, e quando você
retarda o disparo em 2 ou 5 segundos após apertar o botão,
você tem tempo para “estabilizar” a sua mão e consequentemente o celular”, afirma.

ferentes. Faz amigos e conquista fãs.
Durante a visita ao NOROESTE, apresentou
a
nova música, “Cháximi”.
O artista popular disse
que já gravou mais de 300
músicas e garantiu que por
onde passa, consegue espaço em emissoras de rádio,
canais de televisão e jornais.
Também informou que leva
suas músicas para bares,
festas e eventos que reúnem
grande público.
Na internet, tem dezenas
de vídeos com entrevistas e
apresentações. Para visualizá-los, basta acessar o Youtube (www.youtube.com) e
procurar por Paulo Faísca.

Paulo Faísca que é conhecido em Nova Esperança e região
apresentou durante visita ao Jornal Noroeste sua nova música,
“Cháximi”

Controle a exposição: A
luz certa faz toda a diferença na
qualidade das fotos e para que
elas não fiquem muito escuras
ou muitos claras o segredo é
controlar a exposição. O fotógrafo Michel William explica
como fazer: “A maioria dos
smartphones modernos tem
um sisteminha de controle de
exposição de fácil acesso, no
meu está na tela mesmo, basta
eu colocar o dedo ao lado do
botão de disparo que ele aparece com um símbolo de uma

terror da história do cinema
brasileiro.
A Freira conseguiu arrecadar em seu primeiro fim de
semana incríveis R$27,6 milhões de reais, levando quase
dois milhões de pessoas ao cinema. Por isso, se você ainda
não viu A Freira espero que
aproveite que ele ainda está
em cartaz e corra, pois com
certeza seus amigos já devem
tê-lo visto e estão soltando
spoilers para todos os lados.
Sobre o filme, é preciso
considerar que ele tem ares de
spin-off, pois o demônio em
questão já foi apresentado ao
público em 2016, no filme Invocação do Mal 2, mas é interessante que, diferente do que
o público espera, a trama não
se trata de uma apresentação
do demônio do filme de 2016,
pelo contrário ele desenvolve uma história à parte, que
envolve o casal Warren sem
precisar introduzir a temática. Algo muito positivo que
apresenta um frescor ao gêne-

a utilização da luz e das sombras nesse tipo de cenário o
diretor desconcerta o público
e evoca composições de cenas
dignas de uma amedrontadora tela barroca. O próprio diretor admite que se inspirou
nos assustadores castelos do
famoso jogo Castlevania para
essa composição. Esse resultado ajuda a realçar a ameaça
eminente do demônio Valak.
Outro ponto positivo é a
construção bem feita do embasamento religioso essencial
para a história. Vários críticos
de cinema, como também um
site especializado e eminente da própria Igreja Católica
concordam que A Freira é um
filme de terror com uma surpreendente mensagem pró-católica, algo que não passou
despercebido pelos fãs católicos dessa franquia.
Você deve estar se perguntando o porquê disso! Quem
responde é o site católico Aleteia. De acordo com os responsáveis por esse site, que
é um dos mais respeitáveis
canais de notícias católicas
do mundo, “A Freira consegue demonstrar um nível
surpreendente de respeito ao
catolicismo, apesar das indiretas, no início do filme, à tendência do Vaticano de guardar

segredos.” O filme também
reconhece e deixa claro uma
afirmação clássica do mundo
católico: “só a Igreja consegue
se interpor entre o mundo e as
forças sobrenaturais que querem destruí-lo.” Algo, no mínimo, inusitado já que os filmes de terror nunca são feitos
para transmitirem ideias, mas
sim para ganhar dinheiro em
grandes quantidades.
Só que nem tudo é acerto
em A Freira, se tem algo que
poderia ser melhor é o roteiro. Aparentemente o roteiro
investe numa repetição narrativa do que foi Invocação do
Mal 1 e 2, apenas alterando
o tempo e o espaço em torno
da história. Uma decisão prudente, pois, em time que está
ganhando não se mexe, mas
que peca por não apresentar
nada de novo. Se tem algo que
público de terror está ávido,
é por novidades. Mas não se
preocupe, pois isso não vai estragar sua diversão e mesmo
diante desse pequeno problema A Freira segue imponente
como o melhor filme da franquia.
Um último aspecto que
merece destaque são os
jumpscares (técnica que visa
assustar a audiência, com uma
mudança abrupta de imagem,

ro terror.
O diretor Corin Hardy segue bem os passos de James
Wan e entrega ao público um
filme que se iguala em nível de
qualidade aos da franquia original. Além disso, apresenta
uma naturalidade em cenas,
sequencias e criação de personagens que deixa o expectador muito à vontade, algo que
coopera muito para que os
sustos sejam surpreendentes.
A ambientação dos cenários, a iluminação e a fotografia são sem sombra de
dúvidas o ponto alto filme.
Contextualizar a história nos
anos 1950, em um castelo
medieval romeno faz toda a
diferença, pois dá um ar de
terror clássico. Ao trabalhar

lâmpada, eu coloco o meu dedo
sobre ela e arrasto para baixo ou
para cima até escolher a exposição mais correta e click”.
Flash emprestado: Outro
ponto relevante apontado pelo
especialista é escolher a posição da fonte de luz. “Nós profissionais, ao contrário do que
as pessoas podem pensar, não
gostamos de usar o flash em
cima da câmera alinhada com
a lente, porque nessa posição o
facho de luz elimina as sombras
e tira o volume que as sombras
geram. Então sugiro o mesmo
para as selfies, basta pedir para
algum amigo para usar apenas a
lanterna do aparelho dele. Lembrando de que a luz deve estar
um pouco acima da sua cabeça
mas direcionada ao seu rosto e
num ângulo de 30 a 45 graus,
para a esquerda ou direita, dessa forma suas selfies não ficarão
com uma luz chapada e as linhas do rosto serão ressaltadas”,
completa Michel William.
P+G Comunicação Integrada

geralmente ocorrendo junto
a um som alto). Eles são um
clichê no gênero e não podem
faltar. Aqui, eles são levados
ao refinamento máximo, pois
não há nesse filme jumpscares gratuitos, todos eles são
muito bem orquestrados e
preparados pela trilha sonora, que desperta vários tipos
de sensação nos expectadores
antes do susto, as vezes aflição, as vezes agonia mortal,
as vezes desespero. É impossível ficar passivo diante de A
Freira.
Vamos à trama! Presa
em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. Para investigar o caso,
o Vaticano envia um padre
atormentado e uma noviça prestes a se tornar freira.
Arriscando suas vidas, a fé e
até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e
se confrontam com uma força do mal que toma a forma
de uma freira demoníaca e
transforma o convento num
campo de batalha.
Caso a sinopse não lhe
convença a se interessar por
esse filme e experimentar vê-lo no cinema, os números
irão, porque de longe, ele já
é um sucesso estrondoso em
terras brasileiras. Boa sessão!
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O presidente da Acine, empresário Paulo Rogério Oliveira esteve na Câmara
Municipal na segunda-feira (10), apresentando um balanço das atividades da
Associação já realizadas e o que será feito até o fim de ano. Na foto, presidente
Paulo Oliveira; presidente da Câmara de Vereadores de Nova Esperança, Dirceu
Trevisan; presidente da Acine Jovem, Michel Gomes e o vereador Brayan
Pasquini que também é membro do Conselho do Jovem Empresário (Acine Jovem)

Foto: Divulgação

A Fisioterapeuta

Sarah B. Cardia

participou do

11° Congresso
Internacional
de Osteopatia

realizado em
Florianópolis/
SC dos dias 06 à
09 de setembro.
Dra. Sarah está
finalizando o
Terceiro Nível,
de Cinco da
Osteopatia pelo
IDOT - Instituto
Docusse Osteopatia
e Terapia manual,
a maior Escola
de Osteopatia da
América Latina.
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Durante o desfile
em comemoração
aos 196 anos da
Independência do
Brasil, o comandante
do Tiro de Guerra
de Nova Esperança,
subtenente Elizeu
Roniak foi
fotografado em
família junto à esposa

Sandra Fabiana
Longo Roniak e o
filho Flávio Eduardo

O Sicredi Nova Esperança realizou na quinta-feira (06), um café da tarde
para apresentação aos associados do Programa Crescer da Sicredi União PR/
SP. Atualmente a instituição está com 81 agências e deve chegar a 300 mil
associados. O prefeito Moacir Olivatti prestigiou o evento juntamente com
o presidente da Câmara Dirceu Trevisan e o vereador Maurício Gaona.

JORNAL NOROESTE

