
Edição Regional | www.jornalnoroeste.com

Sexta-feira, 18 de maio de 2018 Edição 979 - Ano 23
“Deus seja louvado”

E-mail: contato@jornalnoroeste.com

JORNAL NOROESTE
TENHA CORAGEM!

NOVA ESPERANÇA

PÁG. 3

Associação 
Comercial 

fará eleições 
para a 

escolha da 
nova diretoria

JUSTIÇA

ARTIGOS

PÁG. 5

PÁG. 10

PÁG. 2

OAB 
Subseção 

Nova 
Esperança 

realiza 
cerimônia 
para novos 
advogados 

Feirão do 
Imposto – 
pague dois 

leve um

Acerca do 
cheque:  

prazos e direito 
de cobrança

FALTA CIDADANIA

PÁG. 7

Pessoas 
jogando lixo 
nas ruas é 

cena comum 
e revela 

a falta de 
educação 

PAIÇANDU

PÁG. 9

Vereador 
Wesley Rossi, 

faz sua 
prestação 

de contas à 
população

PÁG. 12

Nova Esperança 
fazendo bonito na 

Expoingá 2018

ESTADUAL

PÁG. 10

Anibelli diz 
que Cida 

deve “mostrar 
seu estilo de 

governar” 
e demitir 

envolvidos 
em corrupção

POLÍTICA

PÁG. 15

Alep aprova 
projeto de 

Tião Medeiros 
que obriga 

apresentação 
da carteira 

de vacinação 
no ato da 
matrícula 
escolar

ECONOMIA

PÁG. 6

Sicredi 
encerra 1º 
trimestre 

com R$ 3,5 
bilhões em 
ativos totais

POLICIAL

PÁG. 7

PM recupera 
bicicleta 
furtada 

em Nova 
Esperança

UNIFLOR

PÁG. 6

Município 
promove 
jantar em 

homenagem 
as mães

ESPECIAL: Venezuela: uma nação em êxodo. PÁG. 13

OPINIÃO

PÁG. 2

Afinal, o que querem 
os prefeitos?

PINGOS E 
RESPINGOS

E o Sistema 
Computacional 
acabou tomando 
conta de nós!
PÁG. 3

EM FOCO

Calçada 
ecológica
PÁG. 2

Prefeito de 
Paiçandu Tarcísio 
Marques destaca 
avanços e pontua 
novos desafios

FALA PREFEITO

PÁG. 4

Foto: José Antônio Costa

Foto: Felipe Figueira

Venezuelanos pedindo 
carona para Boa Vista. 

As pessoas chegam 
a ficar 2, 4, 10 dias 

pedindo por carona. 
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DESDE MAIO DE 1995

O cheque é um título de crédito representado 
por uma ordem de pagamento à vista.

Para a legislação em vigor, cheque é uma le-
tra de câmbio, um título de crédito pelo qual se 
efetua ordem de pagamento, sendo que o prazo 
de prescrição do cheque é de 6 meses contado 
a partir do término do prazo de apresentação, 
conforme prevê a  Lei Especial nº 7.357/85,

Esta ordem de pagamento possui prazo de 
apresentação de 30 dias, a contar da data de 
emissão, desde que o título seja emitido na 
mesma praça do banco sacado e de 60 dias para 
aqueles emitidos em outra praça.

De forma geral, a lei estabelece no artigo 206, 
§ 3º, inciso III do Código Civil,  que a pretensão 
para haver o pagamento dos títulos de crédito 
prescreve em três anos.

Apesar de não se poder negar o protesto de 
títulos já prescritos, no caso de haver o protesto 
após o prazo de prescrição, o mesmo é conside-
rado ilegal e o consumidor tem direito de bus-
car na justiça a sustação do mesmo.

De fato, o protesto de cheque prescrito é con-
siderado indevido  e pode geral dano moral. No 
entanto, se provado o inadimplemento do títu-
lo, a condenação deverá ser minorada.

É importante dizer que mesmo após o prazo 
de apresentação, o cheque pode ser apresentado 
e pago se houver saldo em conta. Se não hou-
ver saldo, o cheque será devolvido pelo motivo 
11 que denota a primeira apresentação ou pelo 
motivo 12, que caracteriza a segunda apresenta-
ção na praça.

Podemos dizer assim que a prescrição do tí-
tulo não retira o direito de cobrança.

A consequência da perda da natureza de títu-
lo executivo extrajudicial impede apenas algu-
mas práticas, como o protesto em cartório, que 
deve ser cauteloso e o uso de Ação de execução 
para cobrança direta do valor.

Mas ainda resta ao credor a opção de cobran-
ça por meio de ação monitória ou ação de co-
brança, pois o cheque prescrito constitui  pro-
va da dívida para fins de Ação (monitória e de  
cobrança), posto que o título executivo judicial 
ainda é exigível apesar da prescrição, diante de 
uma possível vitória no ingresso destas ações de 
conhecimento.

Acerca do cheque:  
Prazos e direito 

de cobrança

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Se tens um coração de ferro, bom 
proveito. O meu fizeram de carne e 
sangra todo dia." (José Saramago)

Começa na segunda-feira, 21 e segue até 24 de 
maio, a XXI Marcha a Brasília em defesa dos muni-
cípios, popularmente conhecida como “Marcha dos 
Prefeitos”. O evento é organizado pela Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM), dentre as pautas 
prioritárias a serem defendidas pelo municipalismo 
na capital federal estão às alternativas para os Muni-
cípios diante do atual cenário de crise econômica e 
também as eleições de outubro.

Com o tema “Compromisso com o Brasil”, o 
evento deste ano deve receber o presidente da Re-
pública, Michel Temer, e ministros, na manhã do 
dia 22, durante a sessão solene de abertura, marcada 
para as 8h. Os presidentes da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
e Eunício Oliveira (MDB-CE), além de diversos ou-
tros parlamentares, também são aguardados pelos 
mais de cinco mil gestores municipais já inscritos 
no evento.

A programação  também reserva um espaço para 
tratar temas locais vinculados ao Judiciário, como o 
abaixo-assinado dos royalties, que requer decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) para distribuição 
igualitária dos recursos arrecadados com a explora-
ção do petróleo; e a plenária O Legislativo municipal 
e o Controle Externo, que deve receber representan-
tes do Tribunal de Contas da União (TCU).

Mas afinal, o que querem os prefeitos? Dizer que 
a vida acontece nos municípios não é segredo. Que 
é urgente um novo pacto federativo, todos sabemos. 
Porém como efetivar essas conquistas? A maioria 
dos gestores defende a descentralização de com-
petências e receitas, sob o argumento que a União 
concentra excessivamente os recursos e que Estados 
e municípios poderiam gerir melhor os recursos e 
bem atender os interesses dos cidadãos, por estarem 
mais perto deles. Alguns especialistas acreditam que 
não é assim.

A exemplo do economista Maílson da Nóbrega 
que afirma ser impossível viabilizar um novo pac-
to federativo. “Em 2016, a União arrecadou 21% do 
PIB. As despesas obrigatórias alcançaram 20,4% do 
PIB: 8,1% com o INSS; 4,1% com a folha de pes-
soal; 3,1% com outras despesas mandatórias; e 5,1% 
com juros da dívida. Assim, 97,2% das receitas são 
incomprimíveis. Restam 2,8% para cobrir investi-
mentos e despesas correntes do governo federal. Em 
resumo, novo pacto federativo é sonho”.

Tenho visto e acompanhado que ser prefeito nos 
últimos anos se tornou uma missão para fortes. A 
“musculação” é tamanha para manter o ajuste fiscal 
garantindo o equilíbrio financeiro que não sobra ne-
nhuma gordura para queimar. Fechar as contas no 
fim do ano é parte do contentamento, considerado 
até mesmo como realizações e missão cumprida. 
Fora tudo isso, percebo muitos gestores acovarda-
dos, com medo constante em cada ato que assinam. 
A transparência na administração pública é um 
dos princípios constitucionais, porém não menos 
importante que a legalidade, impessoalidade, mo-
ralidade, publicidade (parte da transparência) e efi-
ciência. Os atos precisam e devem ser fiscalizados, 
porém, as administrações não podem ficar engessa-
das por legislativos que barganham votos favoráveis 
e contrários à interesses próprios e porque não dizer 
eleitoreiros.

Por fim, a retomada da geração de empregos de-
pende dos investimentos municipais, nesse contex-
to, é preciso desburocratizar o acesso a recursos para 
realizar esses investimentos.

Os prefeitos precisam de mais apoio tanto dos 
candidatos a presidente, quanto dos deputados e se-
nadores para que se comprometam com as pautas 
prioritárias a serem defendidas pelo municipalismo 
na capital federal.

"Não tenha medo de errar, pois você aprenderá a não 
cometer duas vezes o mesmo erro". Franklin Roosevelt 

(1882 – 1945), estadista e líder político americano.

***

Afinal, o que querem 
os prefeitos?

“Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos 
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se 

tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e 
corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por 

tentar do que errar por omitir” – Augusto Cury

Calçada ecológica
Quem passar em frente ao Hospital 
Municipal de Nova Esperança vai no-
tar que o calçamento tradicional está 
sendo substituído por uma calçada 
ecológica. Pavers estão sendo coloca-
dos, permitindo assim que a água das chuvas escoem para o lençol 
freático, diminuindo a impermeabilização da área urbana, desta 
forma abastecendo nossos mananciais subterrâneos. Os benefícios 
ambientais fazem valer à pena o investimento. Cadeirantes e mães 
que empurram carrinhos de bebê não serão prejudicados, pois o 
alinhamento dos blocos é perfeito e a simetria entre eles garante a 
trafegabilidade desta classe de usuários. Excelente iniciativa que os 
próprios moradores podem adotar, preferindo este tipo de material 
para pavimentar a frente de suas residências. Parabéns! 

IPTU – Nova Esperança
Os novaesperancenses já estão recebendo os carnês do IPTU 2018, 
com desconto de 15% para pagamento à vista ou parcelado em até 7 
vezes. Nota-se que com a Planta Genérica de Valores devidamente 
atualizada, em média 70% dos contribuintes tiveram os valores re-
duzidos, mesmo somando a retirada da cobrança da taxa de lixo do 
carnê do IPTU. Donos de terrenos podem retirar os carnês no Setor 
de Tributação na Prefeitura de Nova Esperança. O vencimento do 
IPTU 2018 está programado para o dia 10 de junho e o pagamen-
to pode ser realizado nos canais de atendimento da Caixa Econô-
mica Federal, Rede Lotérica, internet banking Caixa, terminais de 
autoatendimento, entre outros. Segundo a Prefeitura, neste ano, o 
imposto tem algumas novidades a começar pela retirada de todas 
as taxas do carnê (com exceção a terrenos vazios), 5% de desconto 
a mais em relação ao ano anterior para pagamentos à vista e início 
do Programa Menos IPTU que visa oferecer vantagem progressiva 
ao contribuinte. Como forma de beneficiar o cidadão que man-
tém seus tributos em dia, para os pagamentos à vista o desconto é 
de 15% e o proprietário ganha um passe para o Programa Menos 
IPTU. O objetivo deste programa, segundo a PMNE, é estimular o 
contribuinte a manter seus tributos regularizados oferecendo a ele 
a vantagem do desconto progressivo – portanto – de acordo com a 
Lei 2.561/17, mantendo a situação tributária regularizada durante 
quatro anos, no ano seguinte o cidadão terá direito a 2% de des-
conto adicional e assim progressivamente a cada ano até somar 8%.

Paraná – eleições
Ao que tudo indica as eleições ao governo do estado deverão ser 
protagonizadas entre Cida 
Borghetti, atual Governadora e 
Ratinho Júnior, que caminhou 
bom tempo no Governo Richa e 
que agora busca consolidar suas 
bases eleitorais fora do grupo do 
ex-governador. Neste panorama 
os nomes de Osmar Dias e Ro-
berto Requião também são citados, mas, creio eu, a polarização 
deverá acontecer mesmo entre Cida e Ratinho Jr.. A governadora 
não tem poupado esforços na liberação de recursos aos municípios, 
mecanismo este fundamental para consolidar suas bases eleitorais. 
Por sua vez, Ratinho Jr. também percorre o estado, ancorado em 
seu carisma e poder de articulação, construídos nestes anos como 
político. A popularidade de seu pai, o apresentador do SBT Rati-
nho, também ajudará no fortalecimento da imagem do filho peran-
te o grande público.

Pedofilia na mira da Polícia
O Ministério Extraordinário da Segurança Pública (MESP) defla-
grou, nesta quinta-feira (17), a Operação Luz na Infância 2. Cerca 
de 2,6 mil policiais civis cumprem mais de 500 mandados de busca 
e apreensão de arquivos com conteúdos relacionados a crimes de 
exploração sexual contra crianças e adolescentes.De acordo com 
nota do ministério, suspeitos já estão sendo presos em flagrante. Os 
alvos foram identificados por meio de material obtido em ambien-
tes virtuais. De acordo com os investigadores, esse material repre-
senta “indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva”. Com 
informações da Agência Brasil de Notícias.

Minha Casa Minha Vida
O presidente Michel Temer anunciou esta semana a construção de 
mais 50 mil casas pelo programa Minha Casa, Minha Vida ainda 
este ano. O anúncio aconteceu durante o 90º Encontro Nacional 
da Indústria da Construção, em Florianópolis. Em seu discurso, 
o presidente, que estava acompanhado do ministro das Cidades, 
Alexandre Baldy, disse que não poderia chegar ao evento de “mãos 
abanando”. Boa notícia para quem sonha com a casa própria.

***

* 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.



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 18 de maio de 2018

GERAL - 3JORNAL NOROESTE

Como ficará a nova diretoria 
da entidade, a se confirmar 

chapa única na disputa
CONSELHO ADMINISTRA-
TIVO:
Presidente: Paulo Rogério de 
Oliveira
Vice Presidente: Cacilda de 
Fátima Gonçalves Marconi 
Vice-Presidente para Assuntos 
de Finanças: Luciana Vicentini 
Silvestrini
Vice-Presidente e Núcleos de 
Responsabilidade Social Empre-
sarial: Leonilda Benália
Vice-Presidente para Assuntos 
de SPC: José Roberto Pereira 
Sansalone
Vice-Presidente para Assuntos 
de Patrimônio: Willian Guan-
dalin
Vice-Presidente para Assuntos 
Jurídicos: Allexandder Fernan-
des França
Vice-Presidente para Assuntos 
de Promoções e Marketing: 
Saulo Esteves
Vice-Presidente para Assuntos 
de Meio Ambiente, Saúde e 
Turismo: Márcio Tottene
Vice-Presidente para Assuntos 
de Capacitação Profissional, 
Produção e Tecnologia: Alexan-
dre Batista
Vice-Presidente para Assuntos 
do Comércio: Sonia Marina 
Caeiro

Vice-Presidente para Assun-
tos de Serviços: Júlio Cesar de 
Oliveira
Vice-Presidente para Assuntos 
da Indústria: Lidiane Casagrande
Vice-Presidente para Assuntos 
de Agronegócios: Leonardo 
Polizelli Nonciboni
Vice-Presidente para Assuntos 
de Comércio Exterior: José Luiz 
Palmeira
Vice-Presidente para Assuntos 
Imobiliários e Construção Civil: 
Eduardo Martins de Santi
Vice-Presidente para Assuntos 
do Empreender: Ubirajara de 
Oliveira Soares Júnior 
Presidente do Conselho da Mu-
lher: Fabiani Fernanda Paganunci
Presidente do Conselho do 
Jovem: Michel Andrei de Abreu 
Gomes 

CONSELHO FISCAL EFETI-
VO:
Saburo Roberto Sakamoto 
Ricardo Cassiano Neves Zan-
chetti
Gilsimar Balbo Staub

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

Opinião do Blog
E o Sistema Computacional 

acabou tomando conta de nós!
A invenção do computador na 

década de 1940, em virtude da se-
gunda guerra mundial em 1945 e da 
internet, pelo Departamento de De-
fesa dos Estados Unidos, por volta 
de 1969/1970, que se deve a "Guer-
ra Fria" entre os Estados Unidos e a 
antiga União Soviética, trouxeram 
progressos inquestionáveis no cam-
po da tecnologia para todo o mun-
do. As bases militares americanas 
passaram armazenar dados interli-
gadas entre si e o Pentágono, sempre 
com a preocupação de que a União 
Soviética poderia atacar o Pentágo-
no e adquirir segredos militares.  Os 
Computadores e a Internet evoluí-
ram a tal ponto constituindo o cha-
mado Sistema Computacional. Mas 
o que é esse Sistema Computacio-
nal?  Simplificando, é um conjunto 
de dispositivos eletrônicos que uti-
lizamos para todo o processamento 
de alguma informação. Máquinas, 
pessoas, programas perfazem todo  
um complexo dinâmico de proces-
sos que se relacionam. Nos dias de 
hoje, todo esse mecanismo de mani-
pulação de dados e informações está 
se tornando inteligente, o suficiente 
para que o tempo de resposta seja 
muito mais rápido e eficiente. En-
tendemos que a sociedade não é um 
elemento estático, havendo necessi-
dade de constante mutação, e como 
tal, a sociedade contemporânea está 
inserida em um processo de mudan-
ça em que as novas tecnologias são 
as principais responsáveis. Acontece 
que nos dias de hoje, estamos total-
mente presos ao Sistema Compu-
tacional, a ponto de não podermos 
pagar uma conta de luz se o tal Sis-
tema não estiver funcionando. Para 
pagar R$6,63, fui obrigado ir a cinco 
locais em conseqüência desse fato.  
Com isso, você poderá pagar até 
juros bancários se na hora que você 
for pagar a conta, o tal sistema  esti-
ver fora do ar por qualquer motivo. 

Tudo hoje é o sistema, e é o Sistema 
que acabou tomando conta de nós. 
Precisamos de outras alternativas, 
pois caso contrário, continuaremos 
escravos do Sistema Computacional. 
Muitas pessoas já sofrem a depen-
dência tecnológica, ficando refém do 
sistema nos campos mais amplos.

Estados Unidos escrevem a 
História do Brasil

Memorando horripilante divul-
gado pela CIA (Central Inteligence 
Agency) dos Estados Unidos, mostra  
que foi escondido por 40 anos dos 
brasileiros as matanças durante go-
vernos da ditadura, principalmente 
no governo do presidente Ernesto 
Geisel (15/3/1974 a 15/3/1979), com 
indicação do Chefe do SNI (Serviço 
Nacional de Informações) comanda-
do pelo General João Baptista Figuei-
redo, mais tarde nomeado presidente 
do Brasil. Durante o regime militar, 
todos aqueles que discordavam da si-
tuação vigente, eram chamados para 
prestar depoimento na sala de tortu-
ra e execução  e, dependendo da si-
tuação, eram sumariamente executa-
dos com a indicação de Figueiredo e 
determinado por Geisel. Era melhor 
mentir sobre o momento político do 
que falar a verdade. Mentir era uma 
norma e a verdade era subversiva.  
Até hoje, não se sabe exatamente o 
número de pessoas que morreram 
nessas condições. No governo Geisel 
foram mais de 200. General Geisel 
presidente, General Figueiredo, che-
fe do SNI, General Golbery, chefe da 
Casa Civil, General Milton Tavares 
de Souza, Chefe da CIE (Central de 
Informações do Exército) eram co-
nhecidos pela alcunha de "tigrada" 
que comandavam o fuzilamento. 
Políticos, estudantes, jornalistas, 
operários, campesinos, enfim, todos 
que se manifestavam contra o regi-
me, foram fuzilados, cujos  familia-
res não sabem até hoje onde foram 
enterrados. Pior de tudo isso, é que 
recentemente, no jornal O Estado de 
São Paulo, o ex capitão do exército e 

agora deputado federal, Jair Messias 
Bolsonaro, candidato a presidência 
da República do Brasil, defendeu o 
fuzilamento na época da ditadura. O 
que você acha disso?

Coisas do Cotidiano
• Depois de posar ao lado de 

Aécio Neves (PSDB), agora chegou 
a vez do Juiz  Sergio Moro (persegui-
dor implacável de Lula, do PT, que 
na época tinha 42% de intenções de 
votos a presidente), posar ao lado de 
João Dória (candidato ao governo de 
São Paulo, pelo PSDB). Há quatorze 
dias, Moro tinha dito que estava ar-
rependido de ter tirado foto com 
Aécio. Agora, o justiceiro (como é 
chamado pelo povo) voltou atrás 
ao tirar foto com outro membro do 
PSDB. Será apenas coincidências?

• 75% da exportação dos veícu-
los produzidos no Brasil vão para a 
Argentina. Com a Argentina em cri-
se econômica violenta, as indústrias 
automotivas do país poderão sofrer 
sérias conseqüências financeiras;

• Heroína ou Assassina? É assim 
que temos observado as  mais dife-
rentes opiniões sobre a militar que 
matou um ladrão em São Paulo, evi-
tando uma possível chacina e poste-
riormente foi condecorada pelo go-
vernador de São Paulo. Na próxima 
edição vamos dar a nossa opinião;

• Espaço - Cultura - Abolição 
dos Escravos - Dia 13 de maio de 
1888, portanto, há 130 anos, a Prin-
cesa Isabel, filha do Imperador do 
Brasil, D. Pedro II, assinou a cha-
mada Lei Áurea, decretando a Abo-
lição dos Escravos no Brasil, depois 
de mais de três séculos da escravi-
dão no país. Isso aconteceu, graças 
a pressão da sociedade, pessoas de 
muita influência, parlamentares, ar-
tistas,  maçonaria e os diversos mo-
vimentos contrários  a escravatura. 
A própria abolição da escravatura 
em outros países contribuíram para 
que a abolição também acontecesse 
por aqui.  Durante todo esse tempo, 
quase cinco milhões de escravos fo-
ram  traficados para o Brasil, com 
mais de 600 mil que morreram pelo 
caminho. Aqui eles trabalharam na 
cultura da cana-de-açucar, minera-
ção, quebrar pedras para cascalho, 
domésticas, etc. Antes da Lei  Áurea, 
tivemos outras Leis que tentaram 
amenizar a situação como foram as 
Leis do Ventre Livre em 1871 (os fi-
lhos de escravos que nascessem após 
a promulgação da Lei eram livres) e 

ENTRELINHAS
*** Jerusalém, cidade histórica, está dividida em Ocidental (israelenses) e Oriental (palestinos) e sem perspectiva de 
paz. Com a instalação da Embaixada Americana na região ocidental, com certeza, teremos a continuidade de luta entre 
os dois povos que não combinam há séculos.***Tite convocou os seus soldados para a conquista do hexa na Rússia. A 
convocação de Taison, gerou insatisfação dos torcedores e da crônica especializada. Rodriguinho, do Corinthians,  Luan 
e Arthur, do Grêmio, seriam os nomes mais indicados***Nas declarações de Neymar, há uma sensação de incerteza de 
seu brilho na Copa.***" Não há talento que resista à ignorância da língua" (Graciliano Ramos, Alagoano, romancista, 
contista, político, jornalista, cronista. Sua grande obra foi Vidas Secas.  1892-1953).

do Sexagenário em 1885 (escravos 
com mais e 60 anos tinham a sua 
liberdade). Na realidade, a Lei do 
Sexagenário não teve influência al-
guma pois dificilmente os escravos 
viviam até os 60 anos, devido ao 
trabalho forçado e as  más condições 
de vida. Há pouco tempo eu fiz uma 
palestra sobre o assunto para os jo-
vens estudantes,  em Uniflor, Pr, e 
disse que a não preparação do negro 
para conviver na sociedade após a 
abolição, contribuiu para os diversos 
problemas que a raça negra sofreu 
ao longo dos anos  e ainda  continua 
sofrendo  até os dias de hoje. Em 
2017, segundo estatística da Polícia 
em São Paulo, 67% dos presos eram 
negros, o que reforça esta nossa afir-
mação anterior.

• Bruna Marquezine e Neymar 
gravaram um vídeo para o dia dos 
namorados. Ele de cueca e ela de lin-
gerie. As cenas são picantes. O vídeo 
vai ao ar no próximo dia 22 de maio. 
Receberão R$ 1.800 milhão pela 
gravação. Os dois ainda vão lançar a 
marca #Brumar, de roupas masculi-
na e feminina;

• Chico Pinheiro, jornalista da 
Rede Globo, foi afastado por dois 
meses por ter gravado um  vídeo, 
que viralizou nas redes sociais, elo-
giando Lula e criticando a justiça, a 
mídia, pela condenação do ex presi-
dente. Como a Rede Globo não gos-
ta do Lula e nem do PT, a corda  re-
bentou pro lado do Chico, que após 
penalizado, voltou a ativa;

• Pra salvar Temer da cadeia, o 
MDB vai se aliar e trabalhar para 
Geraldo Alckmin ganhar as eleições 
e dar um importante cargo para o 
futuro ex presidente. Isso aí só não 
podia quando Dilma quis dar um 
cargo para o Lula.

Tribunal de Justiça: guarda de 
animais é semelhante à de crian-
ças!

O Tribunal de Justiça de São 
Paulo decide: "O direito não pode 
ficar alheio a tal situação. Nesse sen-

tido, os animais  não podem mais 
ser classificados como coisas ou ob-
jetos". Os animais são membros da 
família e a guarda deve ser decidida 
de forma semelhante à custódia de 
crianças e adolescentes. Esse foi o 
entendimento da 7ª Câmara de Di-
reito Privado do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo. De acordo com o 
Tribunal, cabe às Varas de Família a 
julgar as ações sobre visitas e guarda 
dos animais. Os desembargadores 
aplicaram por analogia, as regras 
previstas no Código Civil para me-
nores de idade. "Considerando que 
na disputa por um animal de esti-
mação entre duas pessoas após o 
término do casamento ou de uma 
união estável ha uma semelhança 
com o conflito de guarda e visitas de 
uma criança ou  de um adolescen-
te, mostra-se possível a aplicação 
analógica dos artigos 1.583 a 1.590 
do Código Civil, escreveu o relator, 
juiz  em segundo grau, José Rubens 
Queiroz Gomes. Recentemente, um 
caso julgado, a mulher adquiriu um 
cachorro que era muito amado pelo 
casal. Houve a separação  de uma 
união estável e a mulher ficou com 
o cachorro, não permitindo que o 
ex marido o visitasse.  Na ação de  
reconhecimento e dissolução da 
união estável, a Defensoria Públi-
ca pediu a posse compartilhada e a 
regulamentação de visitas.

O que é Reumatismo, Artrite  
e  Artrose?

A palavra Reumatismo, pra-
ticamente em desuso pela classe 
médica, mas continua sendo  muito 
usada pelo povão. O Reumatismo 
pode ser conceituado como sendo 
um grupo de doenças que se ca-
racteriza por alterações funcionais 
do sistema músculo-esquelético de 
causa não traumática. Em outras 
palavras, são doenças que acome-
tem principalmente articulações, 
ossos ou músculos.  A palavra 
reumatismo é hoje substituída por 
"doenças reumatológicas".-  Ar-

trite - é um processo inflamatório 
e caracteriza-se pelo  acúmulo de 
líquido entre as articulações. Por-
tanto, é um processo inflamatório 
das articulações Por isso , as rea-
ções costumam aparecer logo pela  
manhã, quando o corpo volta a se 
mexer após um longo período de 
descanso. Sintomas - Edema, dor, 
calor, rubor e rigidez ao se movi-
mentar são sinais e sintomas  de que 
a área poderia estar sendo afetada. 
Diagnóstico - Exame clínico, Rx, 
laboratorial, ultrassonografia, res-
sonância magnética e tomografia. 
Doenças que podem cursar com ar-
trite - Artrite Reumatóide, Moléstia 
Reumática, Lupus Eritematoso 
Sistêmico, Gota,  artrite por trau-
ma, etc. Tratamentos - Fisioterapia, 
analgésicos, antitérmicos, antiinfla-
matórios, antibióticos, corticóides e 
outros medicamentos e orientações 
que dependam da causa. Atividade 
física também é importante.  Ar-
trose - pode provir tanto de uma 
artrite  mal tratada, quanto de um 
traumatismo ou envelhecimento 
da articulação, podendo causar ( 
dependendo da área afetada, que 
pode ser: dedos, punhos e joelhos, 
punhos, colunas entre outras). A 
artrose é quando a articulação sofre 
degeneração da cartilagem (que liga 
articulações) e uma bolsa cheia de 
líquido (líquido sinovial).  Sintomas 
- Dores, formigamentos, inchaço, 
rigidez nas articulações, formação 
de nódulos nas juntas, sendo mais 
comum nos dedos das mãos. Fato-
res de Risco para artrose - Idade, 
sexo feminino, obesidade, diabe-
tes, atividades de impacto articu-
lar, traumas articulares, doenças 
musculares,  deformidade óssea, 
etc. Diagnóstico - Exame clínico, 
laboratorial, Rx, ultrassonografia, 
ressonância magnética,tomografia. 
Tratamento - Fisioterapia, antiinfla-
matórios, analgésicos, acupuntura, 
imobilizações, corticóides, infiltra-
ções, cirurgias. Em fase avançada é 
uma doença incapacitante.

Associação Comercial fará eleições 
para a escolha da nova diretoria

A escolha da nova diretoria acontecerá no dia 28 de maio, na sede da entidade. 
Até o momento, apenas uma chapa havia sido inscrita para a disputa

NOVA ESPERANÇA

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A Associação Comercial 
e Empresarial de Nova 
Esperança – Acine - 

promoverá, na segunda-feira 
(28), a escolha de sua nova dire-
toria, que coordenará os desti-
nos da entidade para o próximo 
biênio. 

Até o momento, apenas 
uma chapa concorre ao pleito, 
liderada pelo empresário Paulo 
Oliveira, que atualmente ocupa 
o cargo de vice-presidente para 
Assuntos Imobiliários e Cons-
trução Civil.

Ele e outros 24 comercian-
tes serão ratificados para assu-
mirem a próxima gestão. São 
19 comerciantes para o Conse-
lho Administrativo, outros três 
para o Conselho Fiscal Efetivo 
e três para Suplentes. Como nos 
anos anteriores acredita-se que 
não haverá qualquer anormali-
dade e o processo será rápido e 
prático.

O processo eleitoral é re-
gido pelo estatuto da entidade 
que não permite o associado se 
fazer representar, a não ser por 
procuração pública ou contra-
tual. Para se consagrar vence-
dora, a chapa precisa obter a 
maioria absoluta dos votos de 
seus associados. 

A se confirmar a participa-
ção de chapa única, o fato deve-
rá tornar a eleição mais rápida 

e sem tumultos. Cada empresa 
terá direito a um voto, indepen-
dentemente do número de seus 
diretores.

Para eventual registro de 
outra chapa postulante, o prazo 
para inscrição se encerrará 48 
horas antes do pleito. A posse 
da nova diretoria está marcada 
para acontecer na quarta-feira 
(30) com jantar por adesão no 
salão de festas do Lions Clube 
de Nova Esperança.

Em entrevista ao Jornal No-
roeste, o empresário Paulo Oli-
veira destacou: “conto com toda 
minha diretoria para, juntos, 
fazermos um bom  trabalho. A 
participação de todos nas reu-
niões e nas ações, contribuindo 
com ideias e sugestões será fun-
damental para o êxito da nova 
empreitada. Vamos atuar como 
sempre fizemos. Com lisura e 
transparência, mostrando aos 
associados as ações empreen-
didas e para isso estamos com 
muita energia.  O trabalho é 
voluntário, mas a vontade de 
servir é o que nos move”, frisou.

ELEIÇÕES:
Local: Sede da Acine - Rua 

Ver José Felipe Elias, 635 – Cen-
tro 

Horário: das 14h. às 17h.
Informações: 3252-4242

O empresário Paulo Rogério de Oliveira, postulante ao cargo 
de Presidente da Acine destacou: “vamos atuar como sempre 
fizemos. Com dinamismo, lisura e transparência”

Foto: Alex Fernandes França
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Prefeito de Paiçandu Tarcísio Marques 
destaca avanços e pontua novos desafios

Cumprindo seu segundo mandato, o prefeito de Paiçandu recebeu 
a reportagem em seu gabinete para uma entrevista exclusiva

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Dando sequencia à 
série Fala Prefeito, o 
Jornal Noroeste en-

trevistou na segunda-feira 
(14) o prefeito de Paiçandu,  
Tarcísio Marques dos Reis, 
que cumpre seu segundo 
mandato.

Vivendo em Paiçandu 
desde os 3 anos de idade, o 
prefeito é  graduado em Es-
tudos Sociais e Psicologia 
na Universidade Estadual de 
Maringá, é professor há 27 
anos, sendo destes, 17 dedica-
dos à direção do Colégio Es-
tadual Vercindes Gerotto dos 
Reis, que leva o nome de sua 
mãe. Possui especialização 
nas áreas de Didática e Me-
todologia do Ensino; Orien-
tação, Supervisão e Direção 
Escolar e Psicologia Clínica. 
Rotariano possui uma longa 
história de luta junto aos mo-
vimentos da Igreja Católica e 
dos movimentos estudantis. 

Jornal Noroeste: O se-
nhor cumpre seu segundo 
mandato. Os desafios agora 
são menores? 

Tarcísio Marques dos 
Reis: O segundo mandato 
está me trazendo certa ex-
periência, e com isso consi-
go identificar onde estão os 
problemas com mais clareza, 
identificar as maiores dificul-
dades e onde preciso abraçar 
a questão em pauta e dar a ela 
uma atenção especial.

Jornal Noroeste: Quais 
seriam as principais de-
mandas da população e 
consequentemente da sua 
administração? 

Tarcísio Marques dos 
Reis: Na primeira gestão a 
demanda era ressuscitar o 
município, pois ele estava 
em colapso ou seja, total fa-
lência. Hospital e Saúde um 
caos, as ruas esburacadas, 
sem maquinários, sem veí-
culos para as Secretarias, es-
colas depredadas, sem qual-
quer condição de gerir uma 
cidade. Pegamos o município 
estático, sem crescimento 
e desenvolvimento. Nosso 
desafio naquela época foi 
tentar resgatar o necessário, 
a dignidade das pessoas, e 
principalmente mostrar para 
cidade, os cidadãos e eleito-
res, que havia esperança e te-
ríamos que buscar e lutar por 
ela. O trabalho foi árduo, mas 
conseguimos dar os primei-
ros passos para a mudança.

Jornal Noroeste: A pro-
ximidade entre Paiçandu e  
Maringá, ao seu ver, acaba 
sendo algo benéfico ou pre-
judicial ao  município?

Tarcísio Marques dos 
Reis: Eu percebo que as duas 
situações acontecem simul-
taneamente. Existe a parte 
que beneficia a cidade e exis-
te a que acaba prejudicando 
também. O benefício é que 
Paiçandu fica em uma zona 
de atração, próximo a uma 
cidade polo, o que acaba nos 
valorizando, fazendo com 

que as buscas pela cidade au-
mentem e nos tornam alvo 
de empreendimentos, geo-
graficamente falando e isso 
é muito positivo. Ficar perto 
de uma cidade grande nos 
arrasta para um cenário es-
tadual bastante vantajoso. O 
grande problema é a geração 
de empregos, pois a cidade 
não cresce de acordo com as 
necessidades e as demandas. 
Nós temos hoje uma popula-
ção que trabalha em Maringá 
economicamente ativa em 
média de 41%, isso significa 
que essas pessoas acabam in-
vestindo lá. Moram aqui, mas 
investem lá, fazendo com que 
deixe de movimentar a eco-
nomia localmente. Em con-
trapartida disso, como resi-
dem aqui, onde a renda não 
é investida, necessitando de 
Escolas, da Assistência So-
cial, Saúde, asfaltamento ur-
bano,  Segurança, Iluminação 
Pública e isso é extremamen-
te prejudicial.  Nesse contex-
to torna-se um grande ponto 
negativo para nós. 

Jornal Noroeste: E rela-
ção à atração de empresas, 
essa vertente positiva, tem 
se concretizado? As empre-
sas tem se estabelecido em 
Paiçandu devido ao custo 
menor em relação a Marin-
gá?

Tarcísio Marques dos 
Reis: Exato! Como nós vie-
mos de uma situação econô-
mica bastante complicada, 
ainda não estamos tendo 
muito que oferecer as empre-
sas para que elas possam in-
vestir em Paiçandu. Propor-
cionamos alguns benefícios, 
mas não chega ao ponto de fa-
zer você concorrer no quesito 
atração e trazer essas grandes 
indústrias pra cá. Mas esta-
mos no caminho certo. Um 
grande passo foi reformular 
o nosso plano diretor. Exata-
mente dia 29 de dezembro de 
2015, foi que eu sancionei a 
Lei do novo plano diretor, e é 
de lá pra cá que o nosso mu-
nicípio permite a instalação 
de empresa de grande porte, 
até então, antes de dezembro 
de 2015 só podíamos instalar 
empresas de vestuário, bo-
tinas, coisas assim que não 
fossem de grande porte ou 
que não oferecessem grandes 
riscos. 

Jornal Noroeste: Quais 
as áreas você considera que 
mais avançaram em sua ges-
tão?

Tarcísio Marques dos 
Reis: Avançamos muito na 
pavimentação asfáltica e re-
capes. Investimos muito em 
Educação, compramos no-
vos prédios para inaugurar 
novas Escolas, ampliamos as 
que já existiam e ainda há ne-
cessidade de mais. Também 
investimos muito na Saúde, 
reformamos  todos os prédios 
da UBS. Temos uma UBS, 
cujo  projeto está pronto e o 
dinheiro empenhado devida-

mente liberado pelo Ministé-
rio da Saúde, faltando apenas 
a aprovação do projeto pela 
Caixa. No Hospital fizemos 
o Pronto Atendimento, a re-
forma completa do telhado e 
da escoação da parte inferior, 
tudo 100% pronto.  Também  
estamos com uma emenda 
parlamentar liberada  pela 
Caixa Econômica para fazer 
a reforma da segunda etapa, 
graças aos apoios do deputa-
do Zeca Dirceu. São R$250 
mil reais do Zeca Dirceu e 
mais R$500 mil reais do Ed-
mar Arruda,  esses foram os 
dois deputados federais que 
destinaram essa emenda, 
uma já está liberada e a ou-
tra nós estamos aguardando 
a Caixa autorizar para que 
possamos fazer a reforma da 
segunda etapa, que inclui o 
Centro Cirúrgico, cozinha, 
a lavanderia, a ala infantil e 
assim sucessivamente. Essas 
eram, basicamente, as áreas 
mais necessitadas na época e 
que  estavam em uma situa-
ção bastante crítica. Vamos 
seguir avançando sempre.

Jornal Noroeste: Todos 
tem acompanhado a situa-
ção do ex-presidente Lula e 
tudo o que envolve a esquer-
da nacionalmente. O que 
você tem a falar sobre isso? 
Na sua visão, a candidatura 
do Lula é ainda algo viável?

Tarcísio Marques dos 
Reis: Para os petistas sim. Os 
petistas não desistem nunca. 
Os movimentos sociais de 
alguma forma apoiam isso, 
mesmo com o Lula estando 
preso. Eu não considero o 
Lula um preso de crime, mas 
sim, um preso político. É ba-
sicamente isso que nós temos 
visto, a comunidade interna-
cional vê desta forma, inclu-
sive ela se sente escandalizada 
com o que está acontecendo 
com o ex-presidente e a di-
ferença de abordagem de 
outros crimes escancarados. 
Infelizmente, esses crimes co-
metidos por outros políticos 
ainda não foram julgados ou 
seja,  presos. Eu sinto que em 
nosso país estamos tendo um 
julgamento que não é igua-
litário, me parece que existe 
um desejo de minimizar e en-
fraquecer os movimentos de 
esquerda. Uma hora tudo isso 
terá fim, e acho importante 
todo esse movimento esteja 
acontecendo, é preciso pas-
sar o Brasil a limpo. Quando 
a presidente Dilma resolveu 
não intervir na Policia Fede-
ral, estancar algumas investi-
gações, ela mesmo na época 
chegou a dizer que deve pa-
gar quem tiver de pagar, seja 
do partido dela ou da oposi-
ção, quem errou deveria pa-
gar pelo que fez. A gente não 
entendeu tudo isso, depois 
veio a situação do Impeach-
ment sem crime algum. Pode 
perceber que a Dilma não 
foi julgada por nada, ela saiu 
da presidência e foi para sua 
casa ao passo que outros que 

Fotos: José Antônio Costa

“Os avanços vem ocorrendo 
com frequência e os desafios 

continuam”, frisou  o prefeito de 
Paiçandu,  Tarcísio Marques

O prefeito Tarcísio Marques e o vice-prefeito Santo Gardinal: parceria que vem gerando frutos 
para a população de Paiçandu

estavam no comando, que fo-
ram os grandes mentores do 
impeachment, hoje estão na 
cadeia. Então, a gente perce-
be que foi realmente um gol-
pe o que aconteceu no nosso 
país. Apesar de ser negativo 
para economia e para toda 
população, principalmente 
a que mais necessita da ges-
tão publica, que mais precisa 
dos investimentos nos proje-
tos sociais, enxergo tudo isso 
como positivo e tenho cer-
teza que não está longe para 
que nós possamos vislumbrar 
uma luz e fazer uma reforma 
generalizada, tanto na eco-
nomia, no Judiciário e nas 
questões tributárias. O próxi-
mo presidente, seja quem for, 
tomara que seja o presidente 
Lula, acredito que não tem 
como pautar outros assun-
tos se não for esse, e princi-
palmente investir nos muni-
cípios, não dá mais para os 
recursos ficarem só na União. 
Os recursos precisam chegar 
aos municípios, sem os quais 
não sobreviveremos. A popu-
lação vai começar a morrer 
de fome por falta dessa assis-
tência e será um grande caos 
e colapso na vida do brasilei-
ro se o Pacto Federativo não 
acontecer. É necessário, pois 
são nas cidades que os pro-
blemas acontecem. Acredito 

que iremos virar isso e o Bra-
sil com certeza irá retomar o 
desenvolvimento que estava 
tendo ao longo dos 12 anos 
de governo petista.

Jornal Noroeste: Quais 
os parlamentares que tem 
ajudado seu município?

Tarcísio Marques dos 
Reis: Os deputados que são 
nossos parceiros extremos, e 
quando eu digo extremos é 
porque são pessoas que real-
mente ajudam o nosso muni-
cípio e que são da nossa base 
aliada, são: Zeca Dirceu, um 
deputado que desde o início 
da minha campanha pela pri-
meira vez foi um que acredi-
tou no projeto e que tem sido 
parceiro junto conosco. Enio 
Verri, grande companheiro,  
além de ser partidário junto 
conosco. Edmar Arruda, é de 
longe o deputado que mais 
nos auxilia em termos de va-
lores de emendas parlamen-
tares. Ricardo Barros com sua 
filha Maria Victória, deputa-
da estadual e a governadora 
Cida Borghetti. Dr. Batista 
é um deputado estadual que 
tem feito um trabalho funda-
mental na busca por verbas 
junto ao governo estadual. 
É ano de eleição e eu tenho 
clamado à nossa população 
que essas pessoas precisam 

ser reconduzidas para os seus 
cargos, para seus mandatos, 
dando continuidade ao ótimo 
trabalho, nos auxiliando com 
a mesma grandeza com que 
tem feito nesses últimos anos. 
O apoio da  nossa Câmara de 
Vereadores tem sido funda-
mental, pois olha na mes-
ma direção em que estamos 
olhando. Temos uma grande 
parceria com ela, em nome 
do presidente Nilson Extra 
Bom, só tenho que agrade-
cer a todos nossos vereadores 
por essa parceria grandiosa. 
É extremamente importante 
o papel do poder legislativo 
em uma  gestão. Agradeço 
ao  meu vice-prefeito, San-
to Gardinal, grande parcei-
ro que trabalha muito e está 
sempre presente, eu costumo 
dizer que hoje nós temos um 
vice que trabalha, pois na pri-
meira gestão eu não tive essa 
experiência, por isso, agora 
eu acredito que temos tudo 
para prosseguir, apesar de 
toda dificuldade econômica 
e financeira que o nosso país 
enfrenta. Estamos com todo 
aparelhamento municipal 
para que possamos realmen-
te fazer um grande trabalho e 
se Deus quiser fazer o nosso 
sucessor continuar os nossos 
projetos por mais 20 anos, fi-
nalizou o prefeito.

Fala Prefeito



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 18 de maio de 2018

GERAL - 5JORNAL NOROESTE

OAB Subseção Nova Esperança realiza 
cerimônia para novos advogados 

A solenidade de compromisso, promovida pela seccional 
da OAB do Paraná, objetivou entregar 24 certificados da 

OAB para bacharéis aprovados no Exame de Ordem

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Sub-
seção de Nova Espe-

rança promoveu, na manhã 
de quarta-feira, 16 de maio a 
solenidade de compromisso 
de novos advogados. 

A cerimônia, realizada 
pela seccional da Ordem dos 
Advogados do Paraná aconte-
ceu na sede da OAB local. Na 
oportunidade foram entre-
gues 24 certificados da OAB 
para bacharéis aprovados no 
Exame de Ordem.   A sessão 
foi presidida pelo presidente 
da OAB Paraná, José Augusto 
Araújo de Noronha, que con-
clamou a todos os novos ad-
vogados a atuarem de forma 
digna e ética no exercício da 
nova função. 

Os novos advogados fi-
zeram o juramento e assina-
ram o termo de compromisso 
que continha o seguinte teor: 
“Prometo exercer a advocacia 
com dignidade e indepen-
dência, observar a ética, os 
deveres e prerrogativas pro-
fissionais e defender a Cons-
tituição, a ordem jurídica do 
estado democrático, os di-
reitos humanos, a justiça so-
cial, a boa aplicação das leis, 
a rápida administração da 
justiça, e o aperfeiçoamento 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

da cultura e das instituições 
jurídicas”.  

O presidente da subseção 
Nova Esperança, Edson Oli-
vatti destacou, “a advocacia 
é um desafio. Não vejo como 
dissociar advocacia e cidada-
nia, por isso conclamo a vocês 
novos companheiros advoga-
dos, neste momento em que o 
Brasil e o Paraná vivem, bus-
quem a transformação. Você 
são líderes por natureza, exer-
çam a cidadania, promovam 
a mudança onde atuarem, 
estudem sempre, pois não há 
advocacia sem conhecimento, 
todos vocês estão de parabéns 
pela conquista e meus votos 
são de muito sucesso nesta 
empreitada desafiadora que 
é a advocacia”, pontuou Oli-
vatti. 

Por sua vez, o presidente 
da OAB Paraná, José Augus-
to Araújo de Noronha disse: 
“enfrentamos um momento 
muito difícil em toda a nossa 
sociedade brasileira. A cor-
rupção endêmica é patente e 
os advogados são chamados a 
se manifestar sobre a questão. 
Jamais devemos ser confun-
didos com nossos clientes. Há 
de se manter a distância entre 
o atendimento profissional e a 
associação em atividades cri-
minosas. O mais importante 
que vocês tem é o nome. Fa-
çam uma reflexão sobre isso. 
Não frustrem as expectativas 

daqueles que confiaram em 
vocês e foram fundamentais 
para que este momento ocor-
resse”, ponderou Noronha. 

Ao término, o Presidente 
da OAB de Nova Esperança, 
Dr. Edson Olivatti agradeceu 
a presença de todos e se colo-
cou à disposição da classe.

Fotos: Alex Fernandes França

A sessão foi presidida pelo 
Presidente da OAB Paraná, 

José Augusto Araújo de 
Noronha, que conclamou a 
todos os novos advogados 

a atuarem de forma digna 
e ética no exercício da 

nova função

24 bacharéis 
aprovados no 
Exame da OAB 
acompanharam 
a sessão 
solene de 
Termo de 
Compromisso
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ESCOLA MUNICIPAL 
DO CAMPO PADRE 
LADISLAU BAN E.F.

ESCOLA MUNICIPAL 
DO CAMPO PADRE 
LADISLAU BAN E.F.

RECONTO DA HISTÓRIA: " A VELHINHA 
QUE DAVA NOME AS COISAS"

PRÁTICAS DE SALA DE AULA

PROFESSORA: Daniela Aguiar
COORDENADORA: Márcia Ap. Calzavara 
Malacrida
DIRETORA: Tânia C. Rodrigues Bertonselli Toná

PROFESSORA: Sandra Fratini de Castro
COORDENADORA: Márcia Ap. Calzavara 

Malacrida
DIRETORA: Tânia C. Rodrigues Bertonselli Toná

A professora juntamente 
com os alunos desenvolveram 
um trabalho de leitura, explo-
ração da história e atividades 

complementares como: recorte 
de palavras do jornal que tra-
ziam os sons da letra "S". Mon-
tagem de listagem das perso-

nagens, ilustração nos pratos 
de papelão com tinta guache 
para exposição no mural da 
escola.

As práticas pedagógicas 
com jornal, auxiliam muito o 
dia a dia na aprendizagem dos 
alunos. Mesmo percebendo 
que é um grande desafio  tra-
balhar em grupos, trocar idéias 
e experiências, tanto para os 
educandos como para os edu-
cadores, a professora  procura 

estimular desde cedo, para que 
consigam ao longo de sua car-
reira acadêmica serem cida-
dãos preparados e críticos. 

 Foi realizada uma ati-
vidade na disciplina de Mate-
mática, proporcionando vários 
momentos em grupo, onde os 
alunos tiveram que analisar 

um mapa de localização (le-
genda). O desafio foi criar o 
seu próprio, usando atenção e 
criatividade. Os alunos gosta-
ram muito e concluíram que 
foi uma experiência interes-
sante. Esta estratégia  propor-
cionou maior aprendizado e 
interação de todos.

ALUNOS DA CLASSE ESPECIAL: Claudia, Dominique, Erick, Kaique, Kauan, Lorraine, Rafael e Thalis
ALUNOS: 5º ANO: André, Bianca, Carlos, Cláudia, Claudio, Daniel, Gustavo, Hudson, Iago, 
Karina, Luana, Luan, Mateus, Ryan Araujo, Ryan Pablo, Thaís, Vanderson e Maria Eduarda.

Na prestação de con-
tas do primeiro tri-
mestre deste ano, a 

Sicredi União PR/SP revela 
ter atingido as metas do pe-
ríodo. Até março, a institui-
ção financeira cooperativa 
registrou mais de 174 mil as-
sociados - com abertura de 
quase 30 mil contas somente 
em 2017 -, e os ativos totais 
ultrapassam R$ 3,5 bilhões. 
Os recursos totais somam 
R$ 2,56 bilhões, as opera-
ções de crédito atingiram R$ 
1,69 bilhão e o patrimônio 
líquido chegou à casa dos R$ 
331 milhões.

Os dados foram apre-
sentados neste mês pelo 
presidente da Sicredi União 
PR/Sp, Wellington Ferreira, 
durante quatro reuniões re-
gionalizadas nas cidades de 
Maringá, Cianorte, Cambé 
e Mogi Mirim. Os eventos 
reuniram cerca de 820 pes-
soas, entre eles diretores, 
assessores e gerentes da su-
perintendência, gerentes de 
agências, coordenadores dos 
122 núcleos, conselheiros 
consultivos, de administra-
ção e fiscais, e integrantes 
dos comitês jovem, mulher 
e máster.

Durante as reuniões, Fer-
reira destacou que o objeti-
vo da prestação de contas é 
manter o princípio de gestão 
transparente da institui-
ção financeira cooperativa,  
afinal os associados são os 
donos do negócio. Ele tam-
bém chamou a atenção para 
a importância do Programa 
Crescer, que é realizado em 
três etapas. “É uma iniciati-
va relevante porque mostra 
ao associado como funcio-
namento uma cooperativa, 
preparando-o para uma 
participação mais efetiva e 
formando novas lideranças”, 
reforça.

O presidente da Sicredi 
União aproveitou a oportu-
nidade para exibir o vídeo 
dos 10 anos do Programa A 
União Faz a Vida, e destacou 
que o trabalho tem gerado 
transformações nos 30 mu-
nicípios em que atua. “A ini-
ciativa já atende mais de 27 
mil crianças e adolescentes e 
temos 14 cidades na lista de 
espera para implantar o pro-
grama. Estamos muito feli-
zes com os resultados e com 
o interesse das secretarias de 
educação por essa metodo-
logia, que realmente tem fei-

to a diferença”, afirma, acres-
centando que a expectativa é 
inserir o programa em todos 
os municípios em que a Si-
credi União está inserida.

Por fim, Ferreira ressal-
tou a inclusão financeira e 
social por meio da inaugu-
ração da agência digital, em 
Cafeara. Com característi-
cas diferenciadas, a agência 
Smart não trabalha com di-
nheiro físico. “É uma forma 
de viabilizar aos pequenos 
municípios o acesso ao sis-
tema bancário. Tudo é feito 
pela internet, o que garan-
te até mais segurança, e os 
comerciantes receberam 
gratuitamente máquina de 
cartão para incentivar a re-
dução da circulação de di-
nheiro em espécie”, explica. 
Além disso, a agência traz 
proposta sustentável, com 
estrutura em container e sis-
tema de captação de energia 
solar e água da chuva.

Todas as informações 
apresentadas durante as reu-
niões de prestação de contas 
estão disponíveis no site da 
instituição financeira coo-
perativa (www.sicrediuniao.
com.br/).

Textual Comunicação

No dia 11 de maio de 
2018, no Salão Pa-
roquial de Uniflor, 

foi organizado pelo Depar-
tamento de Educação e Es-
portes, Escola Menino Jesus e 
CMEI Pequeno Príncipe, um 
delicioso jantar em homena-
gem ao Dia das Mães. Houve 
apresentação de teatro sob a 
coordenação de Juliana Valle, 
danças com o Ballet Kassia 
Reis, música ao vivo e sorteio 
de brindes. Foi uma noite 
maravilhosa e agradável para 
celebrar essa data tão espe-
cial. ASCOM/UNIFLOR

Sicredi encerra 
1º trimestre com 

R$ 3,5 bilhões 
em ativos totais

Jantar em homenagem 
as mães em Uniflor

ECONOMIA REGIÃO
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Pessoas jogando lixo nas ruas é cena 
comum e revela a falta de educação

PM recupera bicicleta 
furtada em Nova Esperança

A reportagem saiu às ruas de Nova Esperança e constatou que a 
conduta é mais comum do que se possa imaginar. Pequenos descartes 

são feitos com freqüência, emporcalhando as vias públicas da 
cidade. População precisa fazer sua parte e deixar a cidade limpa

FALTA CIDADANIA

POLICIAL

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Um indivíduo pegou 
o último cigarro, 
colocou na boca e, 

mesmo tendo uma lixeira 
a poucos metros, jogou o 
maço na rua. Uma mulher, 
com um copinho de água 
mineral, após consumir o 
líquido, lançou o invólu-
cro de plástico à beira da 
sarjeta. A criança bebeu o 
refresco e descartou a em-
balagem no meio da rua. 
Estes fatos envolveram três 
personagens reais e revelam 
uma triste realidade: parte 
da população de Nova Es-
perança não respeita o es-
paço público, é desprovida 
de noções de cidadania e 
não possui qualquer respei-
to pelo espaço coletivo nem 
muito menos para com seus 
concidadãos. 

A reportagem acompa-
nhou estas situações que 
ocorreram em um curto 
espaço de tempo e todas 
em ruas próximas uma das 
outras. O mesmo indivíduo 
que em sua casa faz a coleta 
seletiva, por conta da pena-
lização de não ter seu lixo 
recolhido, muda seus hábi-
tos quando freqüenta os es-
paços públicos. A situação 
é preocupante ainda mais 
quando se verifica que nas 
estradas rurais e áreas no 
entorno da cidade, muitos 
nova esperancenses fazem 
seus descartes clandestina-
mente e de forma irregular: 

Policiais Militares que 
prestam serviço na 
3ª Companhia do 8º 

BPM, prenderam na manhã 
de quarta-feira, 16 de maio, 
um jovem que estava de pos-
se de uma bicicleta que havia 
sido furtada no dia anterior, 
na área central da cidade de 
Nova Esperança.

Os PMs estavam em des-
locamento pela Rodovia BR-
376, próximo ao KM-140 e 
avistaram um indivíduo em 
uma bicicleta, seguindo em 
direção a cidade de Presi-
dente Castelo Branco, po-
rém, notaram que a bicicleta 
tinha as mesmas caracterís-
ticas de uma outra que havia 
sido furtada na tarde da ter-
ça-feira, 15 de maio,  e que 
havia sido divulgado através 
de redes sociais, motivo pelo 
qual a equipe decidiu abor-

Fotos: Alex Fernandes França

Sujões seguem emporcalhando a cidade

Maço de cigarros ou embalagem de refresco. Independentemen-
te de qual seja o produto, o descarte inadequado vem ocorrendo 
com maior frequência, poluindo as vias públicas

sofás, pneus velhos, garra-
fas pets,  entulhos e os mais 
variados objetos poluem o 
meio ambiente, causando 
um péssimo aspecto visual 
para quem passa por estas 
cercanias. Os resíduos con-
tribuem também para proli-
feração do mosquito Aedes 
aegypti, causador de várias 
doenças. 

Por conta disso, a Pre-
feitura tem que constan-
temente realizar a limpeza 
das galerias de águas plu-
viais evitando assim que es-
tas não entupam.  A quan-
tidade de lixo acumulado 
é assustadora. A limpeza e 
a desobstrução de galerias 
poderiam ocorrer em maior 
espaço de tempo caso a po-
pulação colaborasse por 
meio da adoção de novos 
hábitos. Infelizmente não é 
isso o que vemos. 

A conduta não é exclu-
siva apenas aos pedestres. 
Quem passa de carro tam-
bém segue na mesma dire-
ção: Restos do lanchinho 
rápido, maços de cigarro, e 
outras embalagens, bitucas, 
folhas de papel, latas de re-
frigerantes, voam dos veí-
culos dia e noite, por toda a 
cidade.

A necessidade da am-
pliação dos debates, sobre 
situações aparentemente 

Charge

dar o jovem que foi identifi-
cado pelos policiais por ter 
várias passagens. Diante da 
suspeita inicial a equipe ve-
rificou então a identificação 
onde as informações bate-
ram com os dados da bici-
cleta furtada.

Diante dos fatos, o rapaz 

de 22 anos de idade recebeu 
voz de prisão e foi encami-
nhado para a Delegacia de 
Nova Esperança juntamente 
com a bicicleta recuperada, 
para as medidas legais cabí-
veis.

 Fonte: 3º Sgt. QPM 1-0
Ivanildo F. dos Santos

banais é latente. A mudança 
cultural precisa acontecer 
nos pequenos gestos. Indig-
nar-se é preciso. Adotar no-
vos hábitos é fundamental!
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Vereador Wesley Rossi faz sua 
prestação de contas à população

PAIÇANDU

Na quinta-feira, 10 de 
maio, às 20h na As-
sociação dos Servi-

dores Públicos Municipais, 
o vereador Wesley Rossi re-
uniu as lideranças de diver-
sos segmentos e parte da po-
pulação para apresentar os 
dados alcançados referente 
ao seu mandato. 

Compuseram a mesa, o 
prefeito Tarcísio, o deputado 
federal Zeca Dirceu, o che-
fe de gabinete da senadora 
Gleisi Hoffmann, Arilson 
Chiorato e a representante 
dos Desbravadores, Lívia.

Wesley destacou na opor-
tunidade a aquisição de um 
caminhão basculante para o 
pátio, um microonibus para 
a educação, bem como, a 
aquisição de mais de R$ 500 
mil reais em recursos para a 
saúde via parlamentares do 
Partido dos Trabalhadores. 

Apresentou também o 
número RECORDE de 44 
reuniões nos bairros, mais 
de 300 atendimentos em seu 
gabinete e mais de 160 visi-
tas nas casas da população. 

Na prestação de contas 
foi apresentado os projetos 
(indicações) do vereador, 
destacando-se o PROGRA-
MA JUSTO E SUSTENTÁ-
VEL, lançado há poucos dias 
pelo governo do professor 

Tarcísio, o GABINETE ITI-
NERANTE  na feira livre do 
produtor e a adesão ao pro-
grama CIDADES SUSTEN-
TÁVEIS da Organização das 
Nações Unidas ONU. 

Wesley concluiu sua fala 
dirigindo-se à juventude que 
se fazia presente no espaço. 
“Tomem vocês o destino de 

vocês, não esperem pela clas-
se política, vocês têm que ser 
a revolução do município de 
Paiçandu, do nosso querido 
Paraná e do Brasil”.

Na sequência foi conce-
dido o Título de Cidadão 
Benemérito de Paiçandu ao 
senhor Deolindo Pelissari 
“Maguidone” como forma 

de agradecimento aos 50 
anos de dedicação ao Servi-
ço Público.

Por fim, foram realizados 
6 grupos de trabalhos para 
darem sugestões na área de 
habitação, saúde, assistência 
social, segurança, educação 
e juventude.

Assessoria de Imprensa
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É muita coragem da Fox 
e, claro, dos diretores de 
Deadpool 2 lançarem seu 
filme semanas depois de 
Vingadores: Guerra Infini-
ta e pouco tempo antes de 
Han Solo: Um História Star 
Wars, porque isso faz com 
que a nova trama do mer-
cenário tagarela enfrente 
diretamente os dois prin-
cipais blockbustes do ano. 
Mas sensatez nunca foi uma 
marca de Deadpool, bem 
por isso, seu novo filme ga-
nha espaço na Coluna Séti-
ma Arte dessa semana.

O primeiro Deadpool 
lançado em 2016 foi uma 
grande surpresa, pois o 
grande atrativo dos filmes 
de heróis para os estúdios 
era a classificação livre, que 
permitia salas cheias de 
crianças que alavancavam as 
bilheterias. Deadpool sem-

pre foi um anti-herói con-
troverso no universo dos 
quadrinhos, bem por isso, 
seu filme jamais ganharia 
uma classificação livre, já 
que isso detonaria a essên-
cia do personagem. Mesmo 
sabendo disso, a Fox arris-
cou e levou para o cinema o 
primeiro filme de herói com 
classificação para maiores.

Essa aposta era um gran-
de risco, por isso o orça-
mento para o filme era mui-
to pequeno, 58 milhões de 
dólares (isso equivale a uma 
ninharia perto do que gran-
des estúdios como a Marvel 
ou a Warner investem em 
seus filmes), o resultado foi 
assombroso. Deadpool ren-
deu incríveis 783 milhões de 
dólares, tornando-se o filme 
com classificação restrita 
(aquela classificação que 
inclui sexo, drogas e violên-

cia) mais rentável de toda a 
história do cinema.

É claro que isso foi uma 
surpresa e ao mesmo tempo 
uma conquista, uma vez que 
permitiu ao estúdio detentor 
dos direitos de X-Men se-
guir por esse rumo e pouco 
tempo depois levar para as 
telas o magnifico Logan, de 
longe o melhor filme sobre 
Wolverine e totalmente vol-
tado para o público adulto. 
Agora, a Fox volta a investir 
em Deadpool concedendo a 
ele uma cifra de orçamento 
muito maior (corre a boca 
miúda que ele teve um or-
çamento de 120 milhões de 

dólares) e uma extensão de 
personagens, o que indica 
que o estúdio pretende não 
apenas ampliar o universo 
de Deadpool, como em bre-
ve, possivelmente, cruzá-lo 
com o universo de X-Men 
num possível crossover.

Muitos críticos não gos-
tam de sequências pelo fato 
de não conseguirem apre-
sentar o mesmo ar de no-
vidade de suas produções 
anteriores, mas precisamos 
concordar que esse critério 
já está caindo em desuso 
atualmente, dado o fato de 
que a maioria das grandes 
produções já são desenvolvi-
das visando uma sequência. 
Deapool 2 vem comprovar 
que uma sequência pode 
sim ser melhor do que seu 
primeiro filme. Dessa for-
ma, o novo Deadpool me-
lhora em vários sentidos, 
desde a irreverência até o 
flerte com a dramaticidade. 
Além disso, consegue repro-
duzir e aprimorar o que o 
primeiro filme tinha de me-
lhor, um humor irreverente 
e altas doses de metalingua-
gem, destruindo a chamada 
“quarta parede” (a expressão 

“quebrar a quarta parede”, 
no cinema, é utilizada para 
representar a ação de falar 
diretamente com o especta-
dor).

Crédito para a dupla de 
roteiristas, Rhett Reese e 
Paul Wernick, que conse-
guiram recriar nesse filme, 
tudo o que já era bom no 
primeiro, trazendo de volta 
a linguagem nerd, as inú-
meras referências pop e até 
mesmo as exageradas piadas 
sexuais, além de uma alta 
dose de novidade com uma 
inesperada série de aconte-
cimentos surpreendentes e 
reviravoltas dramáticas.

Os novos diretores de 
Deadpool também soube-
ram deixar sua marca posi-
tiva nessa sequência, a dupla 
David Leitch e John Wick 
conseguiram conferir um 
estilo visual espetacular ao 
filme, sobretudo nas cenas 
de ação, que ficaram exce-
lentes. O elenco é outro cri-
tério que deve ser conside-
rado como ponto alto, pois 
além do protagonista Ryan 
Reynolds, o filme traz como 
destaque Josh Brolin, Zazie 
Beetz e Morena Baccarin, 

todos roubando a cena cada 
vez que aparecem na telona.

Vamos à trama! Quan-
do o super soldado Cable, 
papel de Josh Brolin, chega 
em uma missão assassina, 
Deadpool, o mercenário 
tagarela, precisa aprender o 
que é ser um herói de ver-
dade, recrutando pessoas 
poderosas, ou não, para 
ajudá-lo em sua incrível 
missão. Esse comentário 
sucinto serve para não dar 
spoilers, vale a pena confe-
rir a história! 

Por que ver esse filme? 
Porque nele Deadpool está 
de volta maior, melhor e 
mais engraçado do que 
nunca. Além disso, as cenas 
de ação ficaram muito mais 
ousadas, as surpresas ao 
longo da história são inú-
meras e as piadas arrancam 
todos os tipos de risadas, 
desde os risos nervosos até 
aqueles mais debochados. 
Uma última dica, Deadpool 
2 tem uma cena pós-crédi-
tos bastante interessante, 
por isso vale a pena esperar 
uns minutinhos a mais de-
pois que o filme terminar. 
Boa sessão!

- ASSIST ENT E CONTÁBIL
- AUXILIAR DE COORDENADORA 

ADMINIST RAT IVA
- AUXILIAR DE LAVANDERIA

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO  (PCD)
- DESOSSADOR

- OFFICE-BOY
- T ÉCNICO EM ELET RÔNICA/

T ELECOMUNICAÇÃO
- T ÉCNICO EM INFORMÁT ICA

- T ÉCNICO EM SEGURANÇA DO T RABALHO

Feirão do Imposto – 
pague dois leve um

O Observatório Social do 
Brasil, no qual o Observató-
rio Social de Nova Esperan-
ça (ONESP) é filiado, tem 
como um dos seus escopos 
promover a educação fiscal e 
cidadã da população nas ci-
dades onde está presente e o 
ONESP segue essa premissa, 
entendendo a importância de 
formarmos bons cidadãos, 
para que possamos ter bons 
políticos, bons administra-
dores, bons funcionários pú-
blicos, bons estudantes, bons 

profissionais e assim por 
diante, porque todos nós, 
trabalhando no setor público 
ou privado, participando ou 
não da política, fazemos par-
te de um todo.

O fato é que só teremos 
uma maioria de bons polí-
ticos, se nossa sociedade for 
sadia, cumpridora de seus 
deveres, ciente e exigente dos 
seus direitos.

O Feirão do Imposto, 
promovido nacionalmen-
te pelo CONAJE (Conselho 

Nacional de Jovens Empre-
sários), aqui em Nova Es-
perança representados pela 
ACINE JOVEM, pelo segun-
do ano consecutivo faz uma 
parceria com o ONESP, para 
o fim de realizar tão valoroso 
serviço aos nossos cidadãos. 
O Feirão em nosso Municí-
pio estará acontecendo no 
dia 19 de maio, sendo que 
na sexta-feira será feito uma 
panfletagem para informar 
sobre esse trabalho e divul-
gar a RUA DO IMPOSTO, 
que acontecerá no sábado na 
parte da manhã, na Rua Pro-
fessor Laertes Munhoz es-
quina com a 14 de Dezembro 
(esquina do Boticário), onde 
o contribuinte será infor-
mado sobre a cobrança dos 
impostos já embutidos nos 
produtos que consumimos 
no nosso dia-a-dia e sobre 
nossos direitos.

Em muitas cidades do país 
alguns comerciantes, como 
postos de combustíveis, fa-

zem a venda do produto com 
o abatimento do imposto, 
para que o cidadão sinta no 
bolso o quanto poderia con-
sumir a mais, caso os tribu-
tos não fosses cobrados. Isso 
serve, não para incentivar o 
não pagamento dos impos-
tos, mas para conscientizar o 
contribuinte da alta carga tri-
butária que pagamos e a ne-
cessidade de vermos o retor-
no desse dinheiro em forma 
de bons serviços prestados 
pela Administração Pública.

Também serve para nos 
conscientizar que devemos 
exigir maior transparência 
no gasto do dinheiro público, 
pois esse dinheiro é o mesmo 
que ganhamos com o suor do 
nosso trabalho e transferi-
mos para o Estado em forma 
de tributos, que muitas vezes, 
nem sabemos que pagamos, 
porque já estão embutidos 
no preço de todos os produ-
tos que consumimos no nos-
so dia-a-dia.

A realização do Feirão 
do Imposto já trouxe bons 
resultados, pois promoveu 
uma diminuição dos tri-
butos sobre os produtos da 
cesta básica, bem como a 
exigência legal de constar 
expressamente em todas as 
notas fiscais de compras de 
produtos, o valor pago a tí-
tulo de tributos, entre outros 
ganhos e a luta continua, 
para que uma das próximas 
conquistas seja a isenção de 
tributos sobre os produtos 
da cesta básica.

Mesmo com a diminui-
ção dos tributos nos pro-
dutos da cesta básica, ainda 
pagamos um valor conside-
rável, pois 17% do valor do 
arroz e feijão é tributo, 30% 
do açúcar é tributo, 22,8% 
do óleo de cozinha também 
é tributo, quando falamos 
em energia elétrica, ficamos 
horrorizados, pois 48,28% é 
tributo. Isso mesmo, quase 
a metade do valor da nossa 

conta de luz é tributo e isso 
não é um caso isolado, pois 
o tão sonhado smartphone 
que compramos, 68,76% do 
seu valor é tributo e o carro 
que trará conforto pra famí-
lia, cerca de 54% é tributo.

Por isso o slogan desse 
ano é “PAGUE DOIS LEVE 
UM”, para mostrar ao cida-
dão que poderíamos pagar a 
metade, ou então consumir 
o dobro, caso não estivessem 
embutidos nos produtos os 
tributos cobrados pelo Esta-
do. Por isso a importância de 
estarmos cientes dessa reali-
dade e de nos motivar para 
exigir maior transparência e 
melhor gestão na aplicação 
desses recursos.

Convidamos toda a po-
pulação a participar do Fei-
rão do Imposto, buscando 
informações e conhecendo 
um pouco mais do nosso 
trabalho em nosso municí-
pio, pois os resultados virão 
em benefício de todos.

Anibelli diz que Cida 
deve “mostrar seu estilo 
de governar” e demitir 

envolvidos em corrupção

Em discurso na segunda-
-feira (14) na Assem-
bleia Legislativa, o líder 

da oposição, deputado Anibelli 
Neto (MDB), disse que a go-
vernadora Cida Borghetti deve 
“mostrar seu estilo de governar” 
e demitir assessores que foram 
mantidos da gestão anterior que 
estão envolvidos em escândalos 
de corrupção.

O parlamentar destacou a 
gravação em que Deonilson 
Roldo, ex-secretário de Comu-
nicação e ex-chefe de gabinete 
de Beto Richa, tenta convencer o 
diretor executivo da construtora 
Contern a desistir da licitação da 
duplicação da PR-323 pois o go-
verno já havia prometido a obra 
para a Odebrecht.

“A governadora Cida 
Borghetti precisa ‘mostrar seu 
estilo’. Deve aproveitar esta si-
tuação e ́ limpar o governo’, uma 
vez que várias operações contra 
a corrupção que estão em cur-
so no Paraná, como a Lava Jato, 
Quadro Negro, Publicano e Car-
ne Fraca, envolvem assessores 
da gestão anterior que permane-
ceram no governo”, sugeriu.

Na última sexta-feira (11), 
o governo anunciou a exone-
ração de Deonilson Roldo. Ele 
ocupava os seguintes cargos no 
governo do Estado: diretor de 
gestão da Copel e conselheiro 
da Celepar, Administração dos 
Portos, Fomento Paraná, Conse-
lho Estadual de Trânsito e da São 
Bento Energia. ASCOM

A governadora Cida Borghetti precisa ‘mostrar seu estilo’ uma 
vez que várias operações contra a corrupção que estão em 
curso no Paraná, sugeriu Anibelli
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A Mesa Ideal
Montar uma bela sala de 

jantar com muita elegância 
e sofisticação exige uma 
boa escolha na hora de in-
vestir na mesa. A mesa de 
jantar é o objeto principal 
desse ambiente, o centro 
das atenções do local.

Para quem gosta de re-
ceber convidados em casa, 
apostar na decoração desse 
cômodo faz toda a diferen-
ça. Por isso, daremos algu-
mas dicas para auxiliar na 
escolha da mesa de jantar.

O primeiro passo é le-
var em consideração o es-
paço disponível para insta-
lar o móvel. É interessante 
que as pessoas fiquem con-
fortáveis, aconchegadas, e 
livres para se movimentar.

Entre as cadeiras e a pa-
rede, é recomendado que 
se abra um espaço médio 
de 80 a 120 centímetros. 
O vão vai permitir que as 
pessoas circulem com mais 
facilidade pelo cômodo, e 
não precisem incomodar 

umas às outras a cada vez 
que deixarem a mesa.

Além do espaço dispo-
nível, pense também no 
número de convidados que 
deseja receber, para assim 
garantir um móvel com lu-
gar para todos.

Os modelos mais tra-
dicionais são as mesas de 
madeira, de mármore e 
de vidro. Também já exis-
tem modelos modernos e 
arrojados no mercado, in-
clusive com esses materiais 

clássicos.
As cadeiras também 

podem ser acolchoadas ou 
lisas, com encosto alto ou 
baixo, entre diversas op-
ções. O formato dos móveis 
varia com as características 
e com o espaço disponível 
no cômodo, podendo ser 
redondo, quadrado, trian-
gular ou ovalado.

Fonte: Ideias Para 
Decorar

Nova Esperança fazendo 
bonito na Expoingá 2018

“Muito bom!” “Nova Es-
perança mostrando qualida-
de e talento na arte da dança”. 
Essas foram algumas das ex-

pressões manifestadas pelos 
presentes, após a apresenta-
ção da Cia de Dança Nara Ca-
rolina na Expoingá, 2018.

Walter Olivatti (Emater), 
orgulhoso do grupo novaes-
perancense, após os agradeci-
mentos e elogios, fez questão 

de entregar ao grupo o troféu 
da Emater-Fazendinha da 
Expoingá 2018.

A professora Nara Caro-
lina, juntamente com suas 
bailarinas, agradece a Leda 
(Emater-Maringá) pelo con-
vite repassado por meio da 
Diretora de Cultura de Nova 
Esperança, Roberta Fernan-
des, bem como, ao Ricardo 

(Emater) que recepcionou 
e prestou toda a assistência 
ao grupo em Maringá, para 
a apresentação do dia 11 de 
maio, no Palco Cultural da 
Expoingá 2018.

A professora Nara Caro-
lina e suas bailarinas ficaram 
felizes pelo carinho recebido 
e por mais essa oportunidade 
de mostrar o seu trabalho.



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 18 de maio de 2018

GERAL - 13JORNAL NOROESTE

te, mas, principalmente de 
maneira política, através de 
perseguições às suas decisões, 
vistas como “independentes 
demais”. Assim, num primei-
ro momento, algumas pes-
soas tentaram suborná-lo, o 
que não foi possível. Depois, 
foi instaurado um processo 
militar, ainda que o juiz fosse 
um civil, algo que fez com que 
esta nova artimanha também 
não lograsse êxito. A perse-
guição, enfim, tornou-se tão 
intensa a ponto de que quei-
maram o seu carro e assassi-
naram o seu filho, para que 
Oswaldo Peres abandonasse a 
sua profissão. 

Logo se percebe que a crise 
venezuelana adquire contor-
nos típicos de um fato social, 
circunstância que, segundo o 
sociólogo francês Émile Dur-
kheim, é algo “geral, coerciti-

vo e exterior”. Geral porque 
a crise tem abarcado toda 
a sociedade, independente 
da escolaridade. Coercitivo 
porque, no jogo pelo poder, 
quem muitas vezes é visto 
como “independente demais” 
é punido, sob a tutela da pró-
pria legislação. E exterior pelo 
fato de que a crise possui uma 
força que está muito além das 
vontades dos indivíduos.

E é todo esse drama hu-
mano a nossa preocupação, 
algo que pode ser visualizado 
através da Exposição “Vene-
zuela: uma nação em êxodo”, 
que conta com sessenta e 
quatro fotografias, todas com 
legendas, acerca da crise imi-
gratória venezuelana. Atual-
mente, a Exposição encon-
tra-se à disposição de toda 
a comunidade na Biblioteca 
do IFPR, Campus Paranavaí, 

mas a partir da semana do dia 
21 de maio estará em Terra 
Rica, nos Colégios James Pa-
trick Clark e Passo a Passo. A 
Exposição no IFPR começou 
dia 8 de maio e durará até o 
dia 1º de junho. A intenção 
é que essa Exposição possa 
abarcar a maior quantidade 
possível de pessoas, para que 
possamos ver e tomar conhe-
cimento de que tudo o que 
toca a humanidade é uma ta-
refa de todos. 

Quem tiver interesse de 
divulgar gratuitamente a Ex-
posição “Venezuela: uma 
nação em êxodo” para o am-
biente de trabalho, entre em 
contato através do email feli-
pe.figueira@ifpr.edu.br, pois 
será uma satisfação estender 
esse conhecimento à popu-
lação da região noroeste do 
Paraná.

ESPECIALVenezuela

Imagem bastante comum de se 
visualizar entre Pacaraima e Boa 

Vista: famílias venezuelanas 
saindo de seu país de origem.

Por: Felipe Figueira*
Especial para o Jornal Noroeste A crise venezuelana tem 

sido largamente noti-
ciada, e dentre tantos 

complexos aspectos, se ma-
nifesta através da onda (um 
êxodo!) de pessoas que todos 
os dias têm imigrado e pedido 
refúgio no Brasil. É certo que 
muitos são os motivos que le-
varam a essa crise, tais como: 
um sistema político que não 
deu certo e a influência inter-
nacional acerca das reservas 
de petróleo, afinal, a Vene-
zuela é o país que mais possui 
petróleo no mundo. Assim, 
as questões que se colocam 
como fundamentos para as 
nossas reflexões são: como 
pode um país tão rico fazer 
do seu povo tão miserável? 
Por que o governo de Nicolás 
Maduro segue indiferente ao 
êxodo em massa? E, talvez a 
mais enigmática das questões 
seja esta: quem está manten-
do a referida crise, já que os 
ricos permanecem ricos, a 
classe média some a cada dia, 
e os pobres estão mais e mais 
pelas ruas?

Uma vez que dificilmen-
te encontraremos em um só 
lugar diversos aspectos e fo-
tografias acerca da supraci-
tada crise, resolvemos, entre 
os dias 14 e 21 de abril de 
2018, registrar pessoalmente 
diversas situações em torno 
dos imigrantes venezuelanos. 
Desse trabalho resultou um 
conjunto de registros que vão 
desde a chegada de venezue-
lanos na divisa com o Brasil, 
na cidade de Pacaraima (em 
Roraima), passando pelo 
abrigo indígena da etnia Wa-
ráo organizado pelo exército 
(também em Pacaraima), até 
situações que à nossa realida-
de seriam impensáveis, como 
a de um juiz federal que toca 
harpa pelos bares e lanchone-
tes de Boa Vista em busca do 
“ganha pão” para si e para a 
sua família.

A respeito do juiz federal 
venezuelano, Oswaldo José 
Ponce Peres, 52 anos, a crise 
lhe afetou economicamen-

Felipe Figueira *
Doutor em Educação e Pós-Doutor em História. 
Professor de História e Pedagogia no Instituto 
Federal do Paraná (IFPR), Campus Paranavaí. 
Desde 2015 tem realizado diversas viagens pelo 
Brasil e pelo mundo, seja para verificar aspectos 
há muito lidos, seja para acompanhar situações 
que, devido aos personagens não terem voz, 
dificilmente serão narradas em livros.

Cheguei em Pacaraima dia 14/04/2018, um sábado. O câmbio Real-Bolívar estava 1 para 50 mil. 
No dia 15, o câmbio já estava 1 para 55 mil.

Interior do abrigo da etnia Warao em Pacaraima, que possui, segundo última estimativa (abril de 
2018), 131 famílias e aproximadamente 450 pessoas.

Fila para o jantar na Igreja Nossa Senhora da Consolata, em Boa 
Vista. Por noite são servidas 1500 refeições.

Um estabelecimento que ain-
da possui alguma mercadoria 
em Santa Elena de Uairén (Ve-
nezuela). É possível ver que 
o preço do sal está em 75 mil 
bolívares, o preço dos ovos 
250 mil, o valor do macarrão 
200 mil e o valor do café 430 
mil.

Eu estava fotografando dinheiro 
rasgado no chão em Santa Ele-
na de Uairén (algo comum de se 
encontrar) e, de repente, um ve-
nezuelano jogou o seu próprio 
dinheiro no chão e disse: “meu 
dinheiro, meu trabalho, minha 
vida, não valem nada. Um dia de 
trabalho não vale 1 almoço”.

Em meio à caótica situação, violência, tráfico de drogas e pros-
tituição têm se alastrado rapidamente. As mulheres venezue-
lanas que se prostituem ficaram conhecidas pela alcunha de 
“ochentas”, em referência ao valor que cobram por programa 
(“oitenta”). É possível encontrá-las pela cidade de Boa Vista.

O juiz federal venezuelano Oswaldo José Ponce Perez, de 52 
anos, acompanhado de sua filha, que toca o instrumento “cua-
tro venezuelano”.

Venezuela: uma 
nação em êxodo

**Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (Opep)

***Cotação de 17/05/2018
Infográfico: Hauney C. Malacrida

milhões de barris 
por dia em 2017 – A 
menor em 28 anos**2,072

Valor médio cobrado por 
uma hora de programa 
com as venezuelanasR$ 80

é o número de Venezuelanos que 
entram todos os dias no Brasil

800 a 1.000

Valor do cambio do Real com 
o Bolívar Venezuelano***

R$ 1,00 = Bs 50.000,00

Bs 2.555.500,00
É o salário mínimo no país, equivalente a R$ 51,11

~
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A Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep) aprovou nesta semana em  pri-
meira e segunda discussão o projeto 

de Lei, de autoria do deputado  Tião Medei-
ros (PTB), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
da  apresentação da carteira de vacinação dos 
alunos de até 18 anos no ato  de suas matrí-
culas. A Lei vale para matrículas em escolas 
da rede  pública ou particular que ofereçam 
Educação Infantil, Ensino  Fundamental e 
Ensino Médio. A proposta tem como objeti-
vo garantir o  princípio da proteção integral 
à criança e ao adolescente e dar a  máxima 
efetividade ao Programa de Imunização do 
Estado do Paraná.

“Com o projeto, queremos ampliar a obri-

gação dos pais com a vacinação,  resguardan-
do os direitos fundamentais das crianças e 
adolescentes a  uma qualidade de vida sadia. 
Visamos fortalecer a necessidade de  vacina-
ção, como por exemplo do HPV. Esta é uma 
vacina obrigatória e  gratuita, porém com 
baixos índices de adesão”, explicou o depu-
tado.

O texto determina que a carteira de vaci-
nação deverá estar atualizada,  contendo os 
atestados de todas as vacinas consideradas 
obrigatórias de  acordo com o Calendário de 
Vacinação da Criança e Calendário de  Vaci-
nação do Adolescente, do Ministério da Saú-
de e da Secretaria de  Saúde do Estado.

Segundo o projeto, será dispensado da 
vacinação obrigatória o aluno  que apre-
sentar atestado médico de contraindicação 
explícita da  aplicação da vacina. A falta de 
apresentação do documento ou a  consta-
tação da falta de alguma das vacinas con-
sideradas obrigatórias  não impossibilitará 
a matrícula. No entanto, a situação deverá 
ser  regularizada em um prazo máximo de 
30 trinta dias pelo responsável sob  pena de 
comunicação imediata ao Conselho Tutelar 
para providências.

Assessoria de Comunicação
Deputado Tião Medeiros

Alep aprova projeto 
de Tião Medeiros que 

obriga apresentação da  
carteira de vacinação no 
ato da matrícula escolar
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CONVITES
44 9 9972-0462

Fabio Yamamoto
44 9 9972-0462

Leonardo Nonciboni

A bela Miss Nova Esperança 
Nathalia Amanda Monesi, 

estudante de Direito, 
representou lindamente o 

Brasil na noite de 05 de maio, 
no concurso Miss Sea Word, 

realizado na ilha de Ilo, no 
Perú, ficou classificada em 4º 

lugar com o título de Miss 
Planet Word e em primeiro 
lugar com o título de Miss 

Fitness Sea Word. “O meu 
agradecimento sincero a 
você novaesperancense 

que colaborou para que eu 
pudesse ir até a Ilha de Ilo no 

Peru representar o Brasil”, 
disse, emocionada a Miss 

Nova Esperança.

Formado em Ciências 
Contábeis e também 
em Direito,  Dr. 
Augusto Teodoro, 
acompanhando de seu 
pai Odair Teodoro 
da Silva assinou na 
manhã de quarta-feira, 
16 de maio, o termo de 
compromisso junto à 
Ordem dos Advogados 
do Brasil. Parabéns 
pela nova empreitada 
que ora se inicia.

Querido por todos que o conhecem Gustavo da 
Costa Rosseto Lopes que na próxima terça-

feira, 22 comemora mais um ano de vida, treinou 
essa semana na Academia Ponto 8 com o personal 

training Marcelo Rodrigues Montalvão. 
Atualmente Marcelo é também fisiculturista e veio 

a Nova Esperança rever amigos. 

Uniqui Eventos/Josimar Denardi

Destaques de nossa sociedade

Foto: Marciele Eto


