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Terezinha, após 52 
anos de atividades
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População cobra mais Segurança e comércio 
fecha as portas em forma de protesto

Crime acontecido na quarta-feira (15) em pleno centro da cidade 
onde um idoso foi assassinado se tornou o estopim do manifesto.  PÁG. 7
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“A ocasião faz o furto; o ladrão nasce feito”.
Machado de Assis (1839 – 1908). Escritor brasileiro, 

considerado como o maior nome da literatura 

A morte de um senhor que estava sentado no 
banco da Praça em frente ao Estádio Municipal 
na noite de quarta-feira, 15, causou revolta na 
população nova-esperancense.

A causa morte: um aparelho celular! Não 
quero aqui fazer uma reflexão sobre o valor da 
vida que é irreparável, irrenunciável, inaliená-
vel, e deve ser reconhecida, promovida e pro-
tegida.

Quando aguardamos na fila de um super-
mercado o atendimento, ficamos ansiosos para 
ouvir: Próximo! Chegou a sua vez de ser aten-
dido.

Você já imaginou a fila da vida? É uma com-
paração pesada, porém não maquiada e que re-
trata a realidade sobre os dias que estamos vi-
vendo. Eu, você, nossa vida pode ser a próxima 
quando chega à vez do assalto.

Os relatos de assaltos e furtos a estabeleci-
mentos comerciais, residências e propriedades 
rurais em Nova Esperança e região muito dizem 
sobre o quanto a população sofre com o fracasso 
das políticas de segurança pública, de responsa-
bilidade do Estado, em suas três esferas de go-
verno.

Dia desses uma pessoa próxima relatou o 
trauma que viveu nas mãos dos ladrões que 
agrediram covardemente um pai de família na 
frente de todos durante um assalto a uma pro-
priedade rural na região. A agressão é um com-
portamento próprio dessa nova leva de crimino-
sos, ciente das benesses da impunidade.

Os marginais não querem apenas o patri-
mônio das pessoas e dos comércios: ao atirar 
ou bater e desferir coronhadas, eles impõem o 
medo, apavoram e buscam ratificar o “poderio” 
que exercem.

Há tempos a pacata cidade de Nova Esperan-
ça com típico perfil interiorano perdeu essas ca-
racterísticas. Alarme, cerca elétrica com o refor-
ço de concertina e câmeras de monitoramento 
são praticamente itens obrigatórios em casas e 
comércios.

É discurso batido e enfadonho dizer que se-
gurança é responsabilidade do Estado. A educa-
ção também é responsabilidade do ente público, 
no entanto os pais matriculam seus filhos em 
escolas particulares. Na saúde é quase regra ter 
plano como uma garantia de atendimento.

A violência gratuita a que todos nós estamos 
expostos e infelizmente em expansão é sintoma 
preocupante da inércia e da ausência do estado. 
A legislação faculta facilidades para o fortaleci-
mento das organizações criminosas; as polícias 
perdem no enfrentamento com a bandidagem 
pela falta do básico – viatura, armamento, estí-
mulo e reconhecimento às corporações.

Chegou a nossa vez de cobrarmos mais se-
gurança para Nova Esperança. Quem sabe o 
primeiro passo para essa mudança seja incluir a 
cidade que pertence a Região Metropolitana de 
Maringá (RMM) nos quadros de segurança da 
Cidade Canção. Cito por exemplo, a Polícia Ci-
vil voltando a pertencer a 9ª SDP. Maringá tem 
força política incomparável a Paranavaí cidade 
que pertencemos atualmente. A cidade tem a 
vice governadora, quatro deputados federais e 
três deputados estaduais. Como tudo funciona 
pela via política seria uma sugestão na busca 
pela redução da criminalidade. Não podemos 
deixar chegar a vez do assalto e a vida ser troca-
da por um celular.

***
"Os inimigos que não 

perdoamos dormirão em 
nossa cama e pertubarão o 
nosso sono" (Augusto Curi)

DATA: 13/02/2017

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

A vida por um celular

PAUTA DA 2ª SESSÃO 
ORDINÁRIA A 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE NOVA ESPERANÇA

“Um homem nunca deve negligenciar a sua família 
pelos negócios” -  Walt Disney (1901-1966)

***

Infelizmente a onda de violência, antes pratica-
mente exclusiva aos grandes centros, chegou às ci-
dades pequenas. Sequer a zona rural tem escapado 
dos ataques dos marginais. Antes refúgio de lazer, 
as chácaras se tornaram um dos alvos preferidos 
dos assaltantes. Estes lugares ermos, num passado 
bem próximo eram considerados bem tranquilos.  
Hoje, nem dentro da própria residência o cidadão 
está protegido.  Os assaltos vêm aumentando a 
cada dia que passa. Postos de combustíveis, resi-
dências e lojas foram alguns dos alvos mais recen-
tes destes marginais. 

A banalização da vida é outro aspecto que en-
volve a criminalidade. Correu rapidamente esta 
semana a informação dando conta de um senhor, 
que havia saído de sua casa pra arejar a mente e 
dar um passeio à noite, fora covardemente assas-
sinado. Segundo consta, pessoas em uma motoci-
cleta fizeram a abordagem ao idoso, pedindo que 
este entregasse o celular. Os marginais, entenden-
do uma suposta recusa do senhor, atiraram em 
sua cabeça, que não resistindo, veio a óbito. O que 
antes era apenas uma sensação de insegurança 
vem ganhando corpo a cada instante que passa. A 
população vive em pânico. Os pais já não confiam 
em deixar seus filhos saírem à noite. Desarmado, 
o povo se tornou alvo fácil da ação dos marginais. 

Um ingrediente extremamente maléfico é, 
indubitavelmente, o consumo de drogas. Com a 
mente cada vez mais entorpecida, os marginais 
perdem a dimensão dos desdobramentos de seus 
atos. A droga gera o furto. A violência e o caos se 
instalam em uma interminável corrente. 

A Educação ao lado do Esporte são importan-
tes e eficazes ferramentas de inserção social. O 
ditado diz que “cabeça vazia, oficina do diabo”. 
Precisamos garantir aos jovens, principalmen-
te aqueles mais carentes, o acesso a estes meios.  
Com as Polícias Civil e Militar agindo investigati-
vamente e ostensivamente e estas ferramentas aci-
ma citadas postas em prática, há de se diminuir as 
ocorrências significativamente. 

A natureza consumista da sociedade e o apelo 
da mídia em que o “ter” é mais importante do que 
o “ser” acaba gerando pessoas individualistas, an-
siosas e prepotentes. Urge voltar aos reais valores, 
aqueles que mais importam. A família está disper-
sa. Os pais em busca de seus interesses pessoais 
estão perdendo o vínculo da afetividade e respeito 
para  com seus filhos. Fecham o canal de comu-
nicação com eles que buscam em outras pessoas, 
muitas más,  a aceitação almejada.  As redes so-
ciais estão aproximando os que estão longe, mas, 
infelizmente distanciando os que perto estão. 

Quero aqui mencionar o texto bíblico a seguir: 
“...Senhor, para quem iremos? Só tu tens as pa-
lavras de vida eterna” (João 6:68). Esta passagem 
da Bíblia Sagrada nos leva a refletir sobre o que 
mais importa. As palavras de Jesus eram de fato 
“de vida eterna”. Palavras de paz, consolo, sabedo-
ria e esperança. Precisamos crer que um mundo 
melhor é possível. Isto se faz com a mudança de 
mente da sociedade. Eleger um ou outro culpado 
neste momento é leviano. A família desestrutura-
da gera o caos na sociedade, pois ela é sua “célula 
mater”.  A cidade está estarrecida. O povo, triste e 
inseguro, clama por paz. Que dias melhores che-
guem e a mudança, quem sabe, comece por nós.

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

Chega de violência

Faça o download da edição completa 
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REQUERIMENTOS:
1) Requerimento n°4/2017 de autoria do vereador Carlos Roberto da Sil-

va, requer, após ouvido o plenário, seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando explicações sobre a Portaria nº 13.162, que nomeia cargo comis-
sionado para o Departamento de Trânsito, quais as funções serão exercidas e 
onde está lotado. 

2) Requerimento n° 05/2017 de autoria do Vereador Carlos Roberto da Sil-
va, requer, após ouvido o plenário, seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando o Organograma e a Regulamentação dos cargos comissionados.

3) Requerimento n° 06/2017 de autoria de Vereador Carlos Roberto da Sil-
va, requer, após ouvido o plenário, seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando quais as medidas que estão sendo tomadas para baixar o índice da 
folha de pagamento dos funcionários públicos municipais.

4) Requerimento n° 07/2017 de autoria da Vereadora Maria Isabel Car-
doso Leal Escobar, requer, do Senhor Presidente da Câmara Municipal, após 
ouvido o plenário, solicitando que convide o Poder Executivo, Poder Judiciá-
rio, Ministério Público, Delegado da Comarca, Capitão da Polícia Militar e o 
CONSEG, para juntos discutirmos e criarmos ações emergenciais em relação 
à segurança pública de Nova Esperança.

5) Requerimento n° 08/2017 de autoria dos Vereadores Carlos Roberto 
da Silva e Brayan Oliveira Pasquini, requerem, após ouvido o plenário, seja 
oficiado o Senhor Prefeito Municipal, solicitando informações com relação ao 
Código de Postura do Município, capítulo 10, artigo 122 a 124, quais têm sido 
as ações do Poder Executivo para o cumprimento dessa Lei, esse mesmo artigo 
cita a Comissão de Proteção à Paisagem do Município e as regras e taxas que 
os carros de som tem que cumprir para com o Poder Executivo. Embasado 
nessas informações gostaria de esclarecimento com os nomes dos membros 
dessa Comissão e se o licenciamento e se as taxas estão sendo pagas conforme 
o artigo indica.

6) Requerimento n° 09/2017 de autoria do Vereador Eurides Fernandes, 
requer, do Presidente da Câmara Municipal, após ouvido o plenário, solici-
tando uma sessão em homenagem a comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher comemorado no dia 8 de março.

  
- PROJETO DE LEI EM 1ª DISCUSSÃO
 1) Projeto de Lei n° 03/2017, do Executivo Municipal, que cria o Fundo 

Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI e a Conferência Municipal dos Direi-
tos do Idoso, em consonância com a Lei Municipal n° 1.654, de dezenove de 
junho de 2006, e dá outras providências.

 
- INDICAÇÕES 
1) Indicação n° 09/2017 de autoria da Vereadora Maria Eunice Zacarias 

Zacharias, requer, após a tramitação regimental, que seja encaminhado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, a seguinte Indicação: solicitação da instalação de ilu-
minação pública entre o final da rede localizada na saída do Distrito do Barão 
de Lucena até o final do Conjunto Habitacional José Erdei.

2) Indicação n° 10/2017 de autoria do Vereador Brayan Oliveira Pasquini 
requer, após a tramitação regimental, que seja encaminhado ao Senhor Prefei-
to Municipal, a seguinte Indicação: solicitando a construção de uma ciclovia 
na Avenida Rocha Pombo em cima do canteiro central ou em torno do Estádio 
Municipal Francisco Zellerhof Filho.

3) Indicação n° 11/2017 de autoria do Vereador Mauro Sabino, requer, 
após a tramitação regimental, que seja encaminhado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, a seguinte Indicação: solicitando destinar o Lote 276-8, situado entre 
o Jardim Paraíso 2 e o Conjunto Novo Horizonte, para a instalação de equipa-
mentos comunitários de lazer, neste município.

4) Indicação n° 12/2017 de autoria dos Vereadores Brayan Oliveira Pasqui-
ni e Maria Eunice Zacharias Zacarias, requerem, após a tramitação regimen-
tal, que seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando a reforma da Capela Mortuária do Distrito de Barão de Lucena.

5) Indicação n° 13/2017 de autoria da Vereadora Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, requer, após a tramitação regimental, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a seguinte Indicação: solicitando uma operação 
tapa buracos na Rua Paraná por toda sua extensão.

6) Indicação n° 14/2017 de autoria da Vereadora Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, requer, após a tramitação regimental, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a seguinte Indicação: solicitando uma operação 
tapa buracos no Jardim Ebenezer, neste município.

7) Indicação n° 15/2017 de autoria do Vereador Carlos Roberto da Silva, 
requer, após a tramitação regimental, que seja encaminhado ao Senhor Prefei-
to Municipal, a seguinte Indicação: solicitando a revitalização da Praça Prima-
vera no Jardim das Flores, neste município. 

8) Indicação n° 16/2017 de autoria do Vereador Maurício Alexandre Ma-
rin Gaona, requer, após a tramitação regimental, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a seguinte Indicação: solicitando a remoção do 
alambrado do Estádio de futebol do bairro Santa Terezinha para ser instalado 
no Ginásio de Esportes do Distrito de Ivaitinga.

9) Indicação n° 17/2017 de autoria do Vereador Maurício Alexandre Ma-
rin Gaona, requer, após a tramitação regimental, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a seguinte Indicação: solicitando a construção de 
uma travessia elevada em frente ao Colégio Estatual São Vicente de Paula, nes-
te município.

10) Indicação n° 18/2017 de autoria do Vereador Maurício Alexandre Ma-
rin Gaona, requer, após a tramitação regimental, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a seguinte Indicação: solicitando a construção de 
uma travessia elevada na avenida Brasil com a Rua Mario Aloisio, nesta cidade.

11) Indicação n° 19/2017 de autoria do Vereador Maurício Alexandre 
Marin Gaona, requer, após a tramitação regimental, que seja encaminhado 
ao Senhor Prefeito Municipal, a seguinte Indicação: solicitando providências 
para que os carros sejam proibidos de estacionarem as margens da Rodovia 
Júlio Zacarias nas proximidades do Conjunto Nova Esperança, tal solicitação 
se baseia na dificuldade de transeuntes passarem neste local. Uma solução se-
ria a notificação dos proprietários dos imóveis para que estes construam suas 
calçadas.

12) Indicação n° 20/2017 de autoria da Vereadora Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, requer, após a tramitação regimental, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a seguinte Indicação: solicitação da reativação da 
Patrulha Rural, neste município.

13) Indicação n° 22/2017 de autoria do Vereador Carlos Roberto da 
Silva, requer, após a tramitação regimental, que seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a seguinte Indicação: solicitando a construção de duas tra-
vessias elevadas na Rua Fernão Dias Paes Lemes.
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Opinião do Blog
A ocasião faz o ladrão: assim é 

o comportamento do ser  humano!
Durante a greve dos policiais 

militares do Espírito Santo, diversos 
jornais brasileiros publicaram  os 
mais variados tipos de pessoas da 
sociedade capixaba  que foram vis-
tos saqueando lojas, supermercados, 
etc. Inclusive uma candidata a verea-
dora do PSDB nas eleições de 2016 
foi vista comandando um grupo de 
saqueadores Pessoas dos mais va-
riados segmentos foram vistas com 
sacolas, pacotes, cestas, camione-
tas, motos, bicicletas, carregando o 
que podiam e até depois, num bate 
papo informal, discutiam quem ha-
via roubado mais, em quantidade e 
em valor. Afinal de contas, tudo isso 
aconteceu porque o policiamento 
não estava nas ruas, ninguém fisca-
lizava nada. Uma coisa ficou muito 
claro nessa história do Espírito San-
to: revelou de forma assustadora  o 
caos  moral e  ético de um povo que  
está seguindo os mesmos caminhos 
das falcatruas, das roubalheiras, das 
corrupções comandas pelos nossos 
parlamentares e ministros. Só foi a 
polícia não sair as ruas, o povo que-
rendo imitar diversas autoridades 
vigentes,  partiram para os saques e 
roubos. Pelo visto, somos também 
um povo com o desejo latente de 
ser corrupto, sem moral, sem ética, 
sendo idiotice de nossa parte pensar 
que só os políticos são desonestos, 
pois diante de oportunidades como 
essa do Espírito Santo, também tor-
namos desonestos. Se precisamos de 
polícia para sermos honestos, somos 
uma sociedade de bandidos soltos. 
Não é verdade?  Qual a sua opinião?

Crescemos bem,  mais ainda 
somos " baixinhos"!

Com o apoio da Organização 
Mundial de Saúde e de diversas re-
vistas e  universidades do mundo, 
cerca de 800 cientistas de todo o 
mundo vem estudando o crescimen-
to em altura de homens e mulheres 
de todo o  mundo há mais ou menos 
150 anos. Considerado  os homens 
mais baixos do mundo ha cerca de 
150 anos, os holandeses cresceram 
tanto, cerca de 20 cms, e hoje os 
homens holandeses são os mais al-

tos do mundo medindo em média 
1,83,5m. Segundo diversas teorias 
lançadas por cientistas, a causa prin-
cipal desse crescimento foi a alimen-
tação baseada em laticínios e seus de-
rivados, alimentos por demais ricos 
em proteínas e cálcio. É claro que fa-
tores ambientais e genéticos também 
influem sobre esses dados. Enquanto 
isso,  as mulheres mais altas do mun-
do são as letãs, (nascidas na Letônia), 
com altura de 1,71m. Em termos  de 
Brasil, o crescimento foi de 8,6cms a 
10 cms, segundo  estudos feitos entre 
1.914 e 2014. Antes, a média de idade 
do homem brasileiro era de 1,63m e 
agora a média de altura  do homem 
brasileiro é de 1,73m enquanto a 
mulher é de 1,61m. Entre os homens 
ocupamos o 68º lugar no mundo em 
altura  e entre as mulheres o 71º. Os 
portugueses são  em média os  mais 
baixos da Europa, enquanto as mu-
lheres guatemaltecas influenciadas 
pelas suas origens dos índios maias, 
na América central, são as mais 
baixas do mundo com a média de 
1,49m. Os homens mais baixos do 
mundo em média, são os do Timor 
Leste  e os da Guatemala com 1,57m.

Alergia às Proteínas do Leite de 
Vaca

No blog anterior, comentamos 
sobre o choque anafilático, ou Rea-
ção Anafilática, ou ainda Anafilaxia, 
que constitui o grau máximo de rea-
ção alérgica. Citamos os alimentos 
(33 a 34%) como causadores desse 
quadro, estando o leite incluído en-
tre os alimentos como um possível 
fator desencadeador de anafilaxia.
Segundo a Sociedade Brasileira de 
Pediatria, uma em cada 20  lacten-
tes tem alergia as proteínas do leite 
de vaca. No entanto, na maior parte 
dos casos, a gravidade dos sintomas 
em crianças com alergia as proteínas 
do leite de vaca (APLV) se situa entre 
leve a moderadas,  requerendo assim, 
um manejo nutricional específico.  O 
risco desta alergia aumenta em 40% 
quando  familiares em primeiro grau 
apresentam algum tipo de alergia. 
Ela  pode desaparecer com o tempo 
ou apenas 15% das crianças podem 
ter esse tipo de alergia na fase adulta.  
Sintomas - Lesões leves e modera-
das - Manifestações cutâneas - Le-

sões de pele tipo dermatite atópica, 
eczema,  coceira, edema. Manifes-
tações gastrointestinais - Náuseas, 
vômitos, sensação de queimação 
de lábios, língua, palato e garganta, 
recusa alimentar, saciedade preco-
ce,  dor abdominal  e  diarreia( com 
hematêmese ), assaduras,  déficit de 
crescimento. Caso chegue a anafila-
xia, a gravidade aumenta com envol-
vimento de outros sistemas como o 
respiratório, cardiovascular e ner-
voso. Manifestações respiratórias 
- Rinite e asma.- Observação - Não 
se deve confundir intolerância ao  
leite de vaca(ALV) com intolerância 
ao açúcar(lactose). Na intolerância 
ao leite de vaca, que é um tipo de 
alergia às proteínas do leite, as le-
sões de pele, coceira e diarreia com 
hematêmese ( colite ), sugerem esse 
diagnóstico. Ao passo que a intole-
rância a lactose, é  por causa de uma 
deficiência da enzima chamada lac-
tase, responsável pelo metabolismo 
da lactose, e o paciente passa a ter 
cólicas intestinais, flatulência (mui-
tos gases ) e distensão abdominal.Em 
alguns casos poderá ter, náuseas, vô-
mitos e diarreia. Diagnóstico - Para 
se fazer o diagnóstico de intolerância 
ao leite de vaca, necessitamos de uma 
boa história clínica.  Tratamento - É 
fazer o  monitoramento com leite 
preventivo de alergias  (sem diarreia 
ou com diarreia ), com aporte nutri-
cional adequado e um melhor custo 
benefício. É importante no manejo 
a alergia ao leite de vaca, sempre ter 
em mente que o aleitamento mater-
no é e deve  ser recomendado para 
todos os lactentes até o 6º mês de 
vida. Para a Dra. Cristina Targa Fer-
reira, gastroenterologista e  endosco-
pista pediátrica da Universidade Fe-
deral de Ciências de Saúde de Porto 
Alegre - RS, uma das maiores autori-
dades no assunto, o manejo dietético 
da alergia ao leite de vaca de acordo 
com a gravidade dos sintomas,  é de 
fundamental importância para o su-
cesso  terapêutico.-

Coisas do Cotidiano
• BEM VINDO! Seja bem vin-

do, Daniel Arruda de Oliveira Bruno 
Krieger, filho do casal Jessica/ Rafael 
, nascido na quarta-feira, 15 de feve-
reiro em Florianópolis-SC. Daniel é 
neto do casal Dr. Juarez/ Emília que 
juntamente com a sua filha Bruna 
saúdam o novo membro da família.

• O ministro Gilmar Mendes 
quer saber o por que Eduardo Cunha 
está preso desde outubro de 2016? 
Para Mendes, não há necessidade 
pois Cunha é primário e tem resi-
dência fixa. A lava Jato contestou 
Gilmar Mendes e com razão. Cunha 
inclusive quis forjar um diagnóstico, 
ao quer tudo indica apócrifo, para 

se safar da cadeia. Como o juízo pe-
diu que os exames fossem feitos pela 
perícia médica a serviço da Justiça, 
Cunha imediatamente refugou tal 
ideia. o que mostra o seu canalhismo 
total. tem que  ficar preso mesmo;

• É absurdo proibir a Folha de 
São Paulo de informar sobre o hac-
ker que queria extorquir dinheiro da  
primeira dama Marcela Temer sobre 
uns vídeos, algumas coisas íntimas, 
etc. Alega a Justiça que se trata de 
coisa íntima  da esposa do presidente 
e que não deve ser divulgada. O pior 
fizeram com a Dilma, que como pre-
sidente, jamais poderia ter tido um 
vídeo divulgado como foi, justamen-
te por um Juiz Federal, Sérgio  Moro, 
e novamente, ninguém saiu em de-
fesa da ex presidente.  Nesse caso 
da Folha, deveria  prender o hacker, 
e não proibir a  Folha de informar. 
Dois pesos, duas medidas;

• Renan Calheiros chamou o 
provável Ministro do STF Alexandre 
de Moraes de Chefete de Polícia e 
dei de dedo na cara do cidadão por 
ter mandado a Polícia Federal ir até 
a casa dele investigar mais uma das 
suas muitas falcatruas. Agora, como 
Alexandre será Ministro e revisor 
destas delações da Lava Jato, das 
quais Renan está incluído em inúme-
ras delas, a mesa virou e Renan está 
em campanha dentro do Senado para 
que o cara seja aprovado e sabatina-
do sem maiores problemas. Com isso 
Renan busca criar um certo lastro e 
fazer "moral" com o novo ministro 
do STF. Vamos acordar meu povo. É 
importante discutir com seus amigos 
esse tipo de atitude nojenta do políti-
co brasileiro.  

• A ministra de Relações Exte-
riores da Venezuela, Delcy Rodri-
gues, chamou o ministro  José Serra 
de corrupto e golpista e ainda disse 
que ele faz parte da tríplice aliança 
golpista da América do Sul  (Brasil, 
Argentina e Paraguai, através de seus 
presidentes);

• Secretaria de Obras da Prefeitu-
ra de  Nova Esperança precisa tapar 
urgente os buracos existentes na rua 
Curitiba e avenida Rocha Pombo, no 
Jardim Los Angeles, assim como em 
outros pontos da cidade.  Os desvios 
dos buracos pelos veículos em velo-
cidades, já está fazendo algumas ví-
timas, principalmente daqueles que 

fazem suas corridas e caminhadas 
naqueles locais;

• Preocupante também está fi-
cando a Rodovia Júlio Zacharias, 
entre Nova Esperança e o Distrito 
de Barão de Lucena, onde já está se 
formando buracos, principalmente 
depois do Bairro Bela Vista. Será que 
o DER está esperando licitação para 
tapar três ou quatro buracos existen-
tes naquele trecho?

• Trocando ideias com vários jo-
vens professores que estão começan-
do ou reassumindo as salas de aulas, 
são unânimes em afirmar que a nova 
reforma do ensino médio não vai 
acrescentar nada pois, com certeza, 
o pouco interesse dos alunos pelos 
estudos, fará com que eles fiquem 
mais a vontade para não aprende-
rem nada. Gostaria que os alunos de 
hoje tivessem passado pelas salas de 
aulas de ontem! Sou muito feliz pe-
los conhecimentos gerais e cidadania 
adquiridos  nos bancos escolares de 
minha época!

Sem  consenso,  Juízes Federais 
não decidem Foro Privilegiado!

Até parece um espetáculo circen-
se as palhaçadas, os imbróglios,  de 
Juízes Federais nas decisões sobre a 
nomeação de Moreira Franco para  
a Secretaria Geral da Presidência da 
República, que por força de  lei  terá  
as funções  de ministro e  como con-
sequência, foro privilegiado. Mas o 
que é Foro Privilegiado?  É um di-
reito adquirido por algumas autori-
dades públicas que, de acordo com 
o ordenamento jurídico brasileiro, 
tem garantido que somente possam 
ter julgamento especial pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF). Como 
Moreira Franco, 35 delações de cor-
rupção, falcatruas, propinas, etc., na  
Lava Jato, entendem diversos juristas 
que diante desse fato, ele não pode 
ter foro privilegiado como quer o 
presidente golpista Michel Temer e 
alguns Juízes Federais.. Aliás, essas 
manobras de Temer, PSDB e PMDB 
estão dando a impressão que tem por 
objetivo, enfraquecer a  Lava Jato que 
está a todo o vapor  denunciando  
Congressistas,  membros do gover-
no, enfim, todos aqueles  envolvidos 
em esquema de corrupção no país. 
Como há muitos Juízes Federais a 
serviço do Planalto, uns decidem 

uma coisa; outros, com liminares, 
decidem outra coisa. Como se vê, 
não há consenso. Se levarmos em 
consideração que Dilma quis fazer 
o mesmo com Lula e a Justiça, o 
povo,  não aceitaram, por que ago-
ra com Moreira Franco teria que ser 
diferente? Aliás, é muito pior porque 
Temer que foi citado 45 vezes como 
corrupto, ladrão, na Lava Jato, além 
de quase todo o seu ministério, não 
deveria nem pensar em nomear Mo-
reira Franco, outro ladrão. No Jornal 
Nacional de segunda feira, 13 de 
fevereiro, foi mostrado em resumo 
das corrupções desses ladrões da 
política brasileira. O tal foro privile-
giado é mais uma artimanha criada 
pelo político brasileiro, que fere to-
talmente o artigo 5º da Constituição 
Federal que diz que "todos os bra-
sileiros e estrangeiros residentes no 
país são iguais perante a lei". Na prá-
tica, mais uma vez, a Constituição é 
sobrepujada por interesses escusos.

Supremo Tribunal Federal 
manteve Moreira Franco ministro!

O ministro do STF Celso de 
Mello indeferiu as liminares dos 
partidos REDE e PSOL que questio-
navam a indicação de Moreira Fran-
co, 35 citações na Lava Jato, para o 
cargo de ministro da Secretaria Ge-
ral da Presidência da República, pelo 
presidente Michel Temer, para que 
Moreira Franco tivesse o foro pri-
vilegiado e escapasse da Justiça Co-
mum. A decisão de Celso de Mello, 
foi exatamente contrária a do outro 
ministro do STF, Gilmar Mendes, 
que acatou uma liminar do PSDB e 
PPS para que Lula não assumisse a 
Casa Civil no governo Dilma, evi-
tando que ele tivesse foro privile-
giado. Como se nota, o STF tem se 
comportado como uma verdadeira 
casa lotérica de togados cujas as 
decisões não necessitam de grande 
saber jurídico, mas sim, de interes-
ses políticos e partidários conforme 
quer  o  planalto. A decisão  do STF 
no caso Moreira, foi mais uma ver-
gonha nacional, e agora com a no-
meação de  Alexandre Moraes por 
Temer para o STF, na vaga de Teori, 
que terá a missão de rever os casos 
de denúncias na Lava Jato, você 
poderá imaginar qual será o futuro 
dessas investigações.

ENTRELINHAS
*** Quando vejo o STF tomar a decisão que tomou no caso Moreira Franco, não me resta outra alternativa  
citando esse célebre pensamento de Rui Barbosa: "De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver 
prosperar a desonra,  de tanto ver crescer a injustiça, de tanto agigantarem-se os poderes  nas mãos 
dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da  honra, a ter a vergonha de ser honesto" ( 
Rui Barbosa - brasileiro de Salvador (BA), de grande prestígio nacional e internacional -jurista, filólogo, 
diplomata, escritor, político, orador, tradutor - 1849-1923).

Presidente do Observatório Social faz balanço 
das atividades e enfatiza a importância da 

implantação do almoxarifado central
Segundo Angela Contin Jordão “o almoxarifado central propiciará 

maior controle, pois todas as mercadorias compradas pelo 
município serão armazenadas em um mesmo local e dali distribuídas 

para os vários setores da administração pública”, destacou. 

O Observatório Social 
de Nova Esperança 
(ONESP), criado em 

meados de 2016, mesmo em fase 
de constituição formal, quando 
ainda não tinha condições de atuar 
na fiscalização das atividades pú-
blicas municipais, entendeu ser de 
grande importância participar ati-
vamente das eleições municipais.  
De acordo com a Presidente do 
Onesp, Angela Contin Jordão,“e 
dando início aos trabalhos, pro-
movemos em parceria com a 
Associação Comercial (Acine) a 
Campanha do Voto Consciente e 
sempre buscando parceiros idô-
neos e comprometidos com o bem 
da nossa cidade e dos seus mora-
dores, uniu-se a Acine Jovem, Jor-
nal Noroeste e Colégio Coração de 
Jesus para promoverem o Debate 
de propostas entre os quatro can-
didatos a prefeito”, frisou.

“Porém, o que o ONESP jul-
ga ser de maior expressividade na 
sua atuação durante a campanha 
eleitoral, foi ter convocado e uni-
do forças com diversas entidades 
da sociedade civil organizada de 
Nova Esperança, como Acine, 
Rotary Clube, Bom Pastor, Divina 
Providência, Lions, Conseg, Colé-
gios Coração de Jesus e Sabidinho 
e Faculdade FANP, para adaptar 
à realidade do município do Mu-
nicípio de Nova Esperança um 
Termo de compromisso,  visando 
transparência, controle e gestão, 
idealizado pelo Observatório So-
cial do Brasil, onde após alguns 
encontros, foi concluído e entre-
gue aos candidatos a prefeito em 
reunião realizada pelo ONESP”, 
explicou Angela.

O prefeito eleito Moacir Oli-
vatti (PPS), na ocasião candidato, 
assinou um Termo de Compro-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

misso, inclusive o registrou no 
Cartório de Títulos e Documentos, 
se comprometendo nos vários itens 
do documento, entre eles a traba-
lhar e exigir que seus comandados 
trabalhem com total transparência, 
proporcionando as ferramentas 
necessárias para o acesso às infor-
mações, assim como implantar 
medidas de controle e gestão que 
otimizem a aplicação dos recursos 
públicos, de forma a gerar melho-
res serviços e infraestrutura aos 
nova esperancenses.

A Presidente do ONESP des-
tacou: “entre os itens do Termo de 
Compromisso, está a implantação 
do Almoxarifado Central em Nova 
Esperança, que consiste num único 
lugar onde são recepcionadas todas 
as mercadorias compradas pelo 
município e dali distribuídas para 
os vários setores da administração 
pública. E em recente conversa do 
Exmo. Prefeito Municipal com os 
membros do ONESP, este entendeu 
a importância do projeto e como o 
auxiliará na economia e melhor 
controle de todo esse processo, e se 
comprometeu a implantar o Almo-
xarifado central em Nova Esperan-
ça, inclusive já encontrou o local 
onde será alocado e está buscando 

“Em recente conversa entre o  Prefeito Municipal e os membros 
do ONESP, este entendeu a importância do projeto do almoxari-
fado central e como o auxiliará na economia e melhor controle”, 
explicou a Presidente do ONESP, Angela Contin Jordão

recursos para viabilizar o projeto. 
Essa é a primeira de muitas grandes 
vitórias do ONESP para o Municí-
pio de Nova Esperança”.

MAIOR CONTROLE:

O Almoxarifado central é o 
local onde são recebidas todas as 
mercadorias compradas pelo Mu-
nicípio, inclusive com câmara fria 
para a estocagem de alimentos pe-
recíveis, permitindo total controle 

dos recebimentos e do estoque.
Isso gerará grande economia 

para os cofres públicos, pois impe-
dirá que licitações e compras sejam 
feitas para outras finalidades que 
não o recebimento dos produtos 
ou a sua correta destinação, assim 
como fará com que os fornece-
dores entreguem os produtos na 
quantidade e especificações que 
foram licitadas, evitando fraudes, 
como também permitirá o con-
trole de estoque e a sua destinação, 
sendo que todas as informações 
deverão ser colocadas no Portal 
da Transparência em tempo real, 
para que qualquer cidadão tenha 
acesso. O acompanhamento das 
entregas poderá ser 100% feita 
pelo ONESP, que busca recursos e 
voluntários para tal intento.

“No entanto, isso foi só o co-
meço dos trabalhos do ONESP, 
pois conversando com Sra. Silvia 
Coelho do Sebrae, esta conseguiu 
trazer para a nossa cidade cursos 
gratuitos para a capacitação de 
nossos pequenos e microempreen-
dedores para participarem das 
licitações, o que proporcionará a 
geração de riquezas dentro do nos-
so Município e aumentará a con-
corrência nas licitações. Também 

já foi dado início aos trabalhos de 
acompanhamento das licitações, 
onde são verificados se os preços 
dos produtos estão condizentes 
com o mercado, se o edital preen-
che os requisitos legais, se houve 
concorrência, etc., além de outros 
trabalhos de fiscalização”, ressaltou 
Angela Contin Jordão que disse 
ainda: “quanto ao Poder Legislati-
vo, o ONESP fez uma ampla pes-
quisa sobre a produção legislativa 
e o uso de diárias por vereadores e 
servidores da gestão passada e está 
acompanhando semanalmente a 
presente legislatura, atentos não 
só a quantidade, mas também à 
qualidade do trabalho dos nobres 
edis, eis que, para trabalharem, dis-
põem de um staff e estrutura bas-
tante dispendiosos para os cofres 
públicos e por isso devem fazer, de 
forma eficiente e comprometida, o 
seu papel de legislador e fiscaliza-
dor do Poder Executivo”.

O Observatório Social é uma 
conquista de Nova Esperança, não 
pertence a um grupo de pessoas, 
mas a todos os nova esperancen-
ses. “Todos somos responsáveis, 
porque indignar-se é importante, 
mas ter atitude é fundamental”. fi-
nalizou a Presidente do ONESP.

Hauney C. Malacrida
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Pioneiro Waldemar Bruschi visita 
a redação do Jornal Noroeste

Baluarte do futebol amador, Waldemar Bruschi 
(81) anunciou oficialmente o fim do time da 

Santa Terezinha, após 52 anos de atividades.

O Santa Terezinha Fu-
tebol Clube, após 
52 anos de história 

e inúmeras conquistas che-
gou ao seu final. Um dos 
últimos remanescentes do 
futebol varzeano e amador 
está encerrando oficialmen-
te suas atividades.  O clube 
foi fundado em 1965 por 
Waldemar Victal Bruschi, 
conhecido popularmente no 
meio futebolístico com “Seu 
Waldemar Bruschi”. O Pio-
neiro visitou na manhã de 
quarta-feira (15) a redação 
do Jornal Noroeste e relem-
brou os dois títulos conquis-
tados na categoria titular no 
tradicional Torneio 1º Maio, 
nos anos de 1988 e 1991. 
“Foi algo muito emocionan-
te. Disputamos também 04 
campeonatos de amadores, 
dos quais ganhamos 03”, 
lembrou, emocionado, o 
pioneiro e esportista. “Gra-
ças ao apoio da prefeitura no 
mandato do saudoso prefeito 
João Urbano (1982-1988) e 
com a ajuda da comunidade 
foi construído o nosso está-
dio, que completou 32 anos”, 
lembrou o fundador do time.

Segundo o pioneiro, a 
falta de apoio foi preponde-
rante para o fim da equipe: 
“Falta apoiadores. Não tem 
pessoas que nos ajudam a 
trabalhar. Sobra tudo para 
poucos fazer muito. Minha 
idade avançada também 
tem dificultado. Tivemos 
recentemente dois atletas 
que quebraram as pernas. O 
dinheiro que tínhamos, aca-
bamos gastando para deixar 
o atleta em boas condições. 
Inclusive este último já está 
trabalhando. Fraturou a tíbia 
durante um jogo na cidade 
de São Jorge do Ivaí. Foi le-
vado para a Santa Casa de 
Maringá onde foi muito bem 
atendido. Falei para o Eva-
nildo (Barizon) e o Roberto 
que os recursos haviam se 
esgotado”, salientou Walde-
mar Bruschi.

Sobre os mais diversos 
problemas enfrentados na 
manutenção do time, Brus-
chi ressalta: “os atletas pe-
dem para marcar jogos an-
tecipadamente com times 
bons. Acontece que chega no 
dia do jogo, a maioria não 
comparece e nos deixa en-
vergonhados perante a outra 
equipe contra a qual seria o 
confronto. Nosso nome fica 
manchado. Paramos na rea-
lidade há 06 meses. Não ha-
via apoio por parte do poder 
público. Eles apenas man-
davam de vez em quando o 
trator roçar o campo. O resto 
era com a gente. Decidimos 
então extinguir.”, frisou o 
pioneiro.

Por ocasião à visita à 
nossa redação, Bruschi fez a 
publicação de um edital de 
convocação para a realiza-
ção de uma assembleia geral 
com a finalidade de deliberar 
a extinção da associação, já 
que a mesma, por ter partici-
pado de vários campeonatos 
da Liga de Futebol de Nova 
Esperança, era dotada de um 
Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica (CNPJ). “Após 
isso será possível dar baixa 
no cadastro. Vamos deixar 
tudo ajeitado para não ha-
ver problemas depois”, conta 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.comCAIR NA ROTINA, ISSO 

É BOM OU RUIM?

Cair na rotina. Essa frase não soa como algo que 
as pessoas gostariam de fazer, mas até que pon-
to não ter uma rotina pode estar atrapalhando 

sua vida e você pode não ter percebido isso? E até que 
ponto uma rotina é saudável? Pois do mesmo modo 
que não ter uma rotina pode ser prejudicial, ficar fo-
cado nela também não é bom. A resposta para tudo 
isso é equilíbrio. 

Não ter uma rotina pode ser muito prejudicial, a 
falta de organização de uma rotina pode atrapalhar 
muito no desempenho das tarefas da casa, no seu tra-
balho e na sua vida. Geralmente as pessoas que não 
possuem controle dessa organização tendem a estar 
sempre atrasadas, atrasando os filhos na chegada da 
escola, atrasando para chegar no horário em consultas 
médicas, esquecem que tem um compromisso e costu-
mam fazer coisas de última hora como sair correndo 
para comprar um presente de aniversário ou alguma 
coisa nos supermercados. Tudo sai do controle, ge-
rando estresse e prejudicando as pessoas ao seu redor. 
No entanto, as pessoas que se prendem a uma rotina 
minuciosamente cronometrada, e que fazem sempre a 
mesma coisa todos os dias, também podem sofrer de 
depressão e sofrem ainda mais quando dependem de 
outras pessoas que não são organizadas como ela. Os 
dois extremos não são saudáveis.

Uma rotina deve existir com equilíbrio, uma crian-
ça precisa de uma rotina com horários para dormir, 
acordar, comer, brincar, para que se sinta segura. É 
fato: crianças necessitam de rotinas! E quem determi-
na essa rotina colocando-a em prática são os pais com 
a ajuda de todos os familiares que cuidam dessa crian-
ça, com certeza se todos seguirem os horários para a 
criança se alimentar, ir a escola, fazer a tarefa, tomar 
banho, brincar e dormir, ela será mais produtiva, mais 
feliz e isso gerará mais segurança na vida dela. Uma 
família precisa de uma rotina, se você tem muitas 
tarefas para fazer no período da manhã e sempre se 
sente atrasado, durma meia hora mais cedo e levante 
meia hora mais cedo, sua produção sem dúvida será 
maior e 5 minutos faz toda diferença. É importante 
também deixar tarefas para trás caso tenha um impre-
visto, por isso nuca se prenda absolutamente às suas 
próprias regras, para não gerar estresse, pois imprevis-
tos acontecem: o carro quebra, o relógio atrasa e talvez 
o que planejou pode não funcionar naquele dia, então 
respire fundo, deixe algumas coisas de lado e siga no 
que é mais importante, depois volte para sua rotina 
quando puder. 

Saia da rotina propositalmente para se dar o pre-
sente de dormir um pouco mais, fazer um passeio 
inesperado, assistir um filme que vai passar em deter-
minado horário, ajudar alguém que precisa de você 
naquele dia. Não caia nem deixe de ter uma rotina, 
siga uma rotina e saia dela quando precisar, simpli-
fique!

Hauney C. Malacrida

Waldemar Bruschi: um dos últimos dirigentes do futebol varzeano anunciou oficialmente o fim 
do time da Santa Terezinha, após 52 anos de fundação da equipe

“Seu Waldemar”.  O Santa 
Terezinha sempre foi uma 
equipe de grande reconhe-
cimento por onde passou, 
dada a qualidade técnica de 
seus jogadores bem como a 
seriedade e respeito dos seus 
diretores. “As pessoas me 
ligam e pergunta se não va-
mos voltar. Eu digo que não, 
pois ninguém quer assumir 
o time e dar sequência”, disse 
Bruschi. 

O time leva esse nome 
haja vista que seu campo 
fica na zona rural de Nova 
Esperança no Bairro Santa 
Terezinha, na Estrada Piúna 
(entre o distrito de Ivaitinga 
e o Bairro Bela Vista). Chega 
ao fim uma era de grandes 
conquistas. Fica o legado de 
retidão e caráter do pionei-
ro Waldemar Victal Brus-

chi, que há 06 anos reside 
na cidade de Nova Esperan-
ça, após deixar a zona rural.  
Chegou nestas cercanias em 

1955, se estabelecendo no 
Bairro que ajudou a fundar. 
Um exemplo para esta e fu-
turas gerações. 
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Professor Márcio anuncia a reestruturação 
das modalidades esportivas no município

Tem início treinos da Escolinha 
de Futebol no Estádio Municipal

O Futuro Secretário dos Esportes Márcio André da 
Silva já articula por meio de um minucioso projeto o 

desenvolvimento do esporte e lazer em Nova Esperança

Atletas das categorias sub 13 até sub 21 vão 
treinar sob o comando do professor de Educação 

Física João Marcelo. Treinador já inicia os 
trabalhos visando às próximas competições: 

Campeonato Cobrinhas e Jogos Abertos do Paraná

Nova Esperança
O objetivo é colocar dentro 

dos próximos 04 anos o maior 
número de atividades esportivas 

nas várias localidades

Anunciado durante a 
posse pelo prefeito 
Moacir Olivatti (PPS) 

(01 de janeiro/2017) como 
futuro Secretário de Esportes 
do município de Nova Espe-
rança, o professor de Edu-
cação Física Márcio André 
da Silva, mesmo sem ainda 
ter sido criada sua Secreta-
ria, já arregaçou as mangas 
e deu início ao uma grande 
reestruturação do esporte no 
município. Para tanto já ela-
borou um projeto que inclui 
o esporte em suas mais diver-
sas esferas: Esporte de ren-
dimento, Esporte Citadino, 
Lazer e Recreação, Esporte 
Escolar e Saúde e Qualidade 
de Vida. ”Estou atuando vo-
luntariamente até ser criada a 
Secretaria de Esportes”, frisou 
Márcio.

“Nossa primeira ação foi 
organizar os espaços. Reali-
zamos também um projeto 
que está propiciando o dire-
cionamento dos trabalhos. 
Vamos trabalhar nas cinco 
áreas acima citadas. Também 
vamos realizar eventos exclu-
sivamente para os munícipes. 
São atividades que visam 
resgatar e fomentar a prática 
esportiva em Nova Esperan-
ça. Comungamos da mesma 

Tiveram início esta se-
mana os treinamentos 
da Escolinha Munici-

pal de Futebol de Campo, sob 
os trabalhos do professor João 
Marcelo de Almeida Santos, 
que é formado em Educação 
Física e acumula experiência 
na formação de atletas. "Iniciei 
a faculdade de Educação Físi-
ca no Centro Universitário de 
Maringá em 2003 (Cesumar) 
desde então consegui estagio 
na prefeitura, trabalhei nas es-
colas municipais e com o pas-
sar do tempo descobri que o 
treinamento era uma área que 
me chamava atenção mais do 
que as aulas de Educação físi-
ca e a partir dali consegui es-
tágio com o saudoso professor 
Grespan,no departamento de 
esportes, na modalidade de 
futsal. Também estagiei  com o 
Prof. Michael Trevisan no colé-
gio Sagrado Coração de Jesus e 
depois de formado em 2009 co-
mecei a trabalhar em São Jorge 
do Ivaí assumindo o trabalho 
social nas áreas de  futebol e 
futsal. Em 2015 me pós-graduei 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

visão do nosso prefeito que é 
a descentralização do esporte, 
levando o mesmo para den-
tro da escola. Atualmente se 
convidarmos uma criança ou 
adolescente para vir treinar 
no ginásio de esportes, dificil-
mente conseguiremos atraí-
-los para praticar handebol, 
futsal ou voleibol. As tecnolo-
gias e as facilidades na inter-
net estão afugentando nossos 
jovens dessas práticas. Vamos 
atuar onde é o ambiente des-
tes jovens ou seja, nos seus 
bairros e na escola.  A escola 
Nice Braga será modelo (pi-
loto) deste plano de gestão do 
esporte.  Como lá possui uma 
estrutura boa com ginásio e 
campo de futebol, começa-
remos por lá. Teremos várias 
modalidades. O professor 
Alessandro Belentani vai dar 
aulas de atletismo. O projeto 
Voleibol nas escolas, dentro 
da própria aula de Educação 
Física além do treinamento de 
futsal e futebol no contratur-
no escolar. Lá será um Centro 
de treinamentos. As crianças 
que moram naquele bairro 
poderão participar”, explicou, 
bastante entusiasmado  o pro-
fessor Márcio.  

Segundo o Projeto, cada 
bairro que possui uma esco-
la abrigará oficinas esporti-
vas com a prática de diversas 
modalidades. “Quanto aos 
bairros próximos à AABB va-

mos entrar em contato com a 
diretoria daquela associação 
para podermos então utili-
zar aquelas dependências. O 
objetivo é colocar dentro dos 
próximos 04 anos o maior 
número de atividades espor-
tivas nas várias localidades. A 
menina dos olhos é o esporte 
escolar. Consequentemente o 
esporte de competição será 

forte. O futebol que sempre 
foi grande tradição ficou anos 
sem representante nos jogos 
escolares. Criamos uma Es-
colinha do Município para 
sanar essa lacuna. Futebol é 
uma paixão nacional. Toda 
cidade tem que ter a prática 
dessa modalidade”, salientou 
o iminente  Secretário de Es-
portes. 

RESGATE E INOVA-
ÇÕES

O tradicional Torneio do 
Trabalhador (1º de maio) no-
vamente será realizado com 
outro formato, envolvendo 
não somente o futebol, mas 
também competições de vô-
lei de praia, futsal, atividades 
recreativas, passeio ciclístico 

e serviços sociais (emissão de 
documentos, corte de cabelo, 
juizado de pequenas causas), 
“atividades essenciais neste 
novo projeto”, pontuou Már-
cio. Prova rústica, criação do 
Jocom (Jogos do Comércio), 
eventos de lazer, recreação, 
atividades esportivas e recr-
feativas no Centro de Even-
tos (ao lado do Campão), 
realização dos JENE’S (Jogos 
Escolares de Nova Esperan-
ça), enfim, várias ações estão 
previstas neste novo modelo 
de gestão do esporte em Nova 
Esperança. Também vamos 
ter equipes participando de 
todos os jogos oficiais do Es-
tado. Queremos criar, com a 
aprovação do Poder Legislati-
vo o Programa Bolsa Atleta.”, 
finalizou o professor Márcio 
André da Silva. 

As diversas modalidades 
esportivas existentes passarão 
por estudo, planejamento e 
periodização dos treinamen-
tos. Estes fatores serão ado-
tados em por meio da criação 
de uma metodologia de trei-
namento unificada para todos 
os esportes e suas respectivas 
categorias. 

Alex Fernandes França

José Antônio Costa

“As tecnologias e as facilidades estão afugentando nossos jovens das práticas esportivas. Va-
mos atuar onde é o ambiente deles, ou seja, nos seus bairros e na escola”, explicou o futuro  
Secretário dos Esportes de Nova Esperança,  Márcio André da Silva

O técnico  João Marcelo de Almeida Santos é formado em Edu-
cação Física e acumula experiência na formação de atletas

GRATUITAMENTE

em arte, educação e terapia, que 
tem um pouco haver com a 
parte da educação física e a  te-
rapia visando   trabalhar com a 
parte   psicológica dos atletas.  
Assumi o concurso do estado 
em 2015 no Colégio  Estadual 
de Presidente  Castelo Branco, 
e lá trabalhei coma modalidade 
de futsal com a primeira gestão 
da prefeita Gisele Faccin. Agora 
no início de 2017 na gestão do 
Prefeito Moacir estou  assumin-
do o futebol de campo aqui no 
município de Nova Esperança ", 
ressaltou o treinador. 

Ele explicou ainda a dinâ-
mica do trabalho: "o futuro se-
cretário Marcio já vem fazendo 
um trabalho voluntário e nos 
organizou da seguinte forma: 
eu e o Prof. José Albino esta-
remos trabalhando no futebol. 
O Zé Albino vai fazer uma tra-
balho com os 4º e 5º anos das 
escolas municipais dentro das 

escolas e lá no campo do Con-
junto  Ouro Branco (campo 
da Vila Regina) e eu vou estar 
trabalhando aqui no Estádio 
Municipal as categorias sub 21, 
sub 17 e sub 15, as categorias de 
competição. Os garotos acima 
de 12 á 15 anos já formam a ca-
tegoria sub 15, os de 15,16 e 17 
a categoria sub 17 e os de 17 a 
21 anos no sub 21, categoria de 
que participará dos jogos aber-
tos ", ressaltou.

DIAS DE TREINAMENTO
Os treinos serão realizados 

de terça á sexta-feira, em horá-
rios pré-estabelecidos, confor-
me tabela em anexo. “Aos do-
mingos vamos treinar o pessoal 
que vai participar dos Jogos 
Abertos. O foco do trabalho 
incluiu também o lado  social 
e visa  atender as crianças que 
ficam ociosas em seus períodos 
fora da escola.  Muito tempo em 

videogame e celular ou os que 
não tem esses recursos ficam na 
rua. Aqueles que despontarem 
e tiverem maior qualidade vão 
estar representando o municí-
pio em jogos regionais através 
de jogos oficiais do governo 
do estado e campeonatos pro-
movidos  pela liga de Nova Es-

perança. Quem quiser treinar 
basta comparecer no Estádio 
Municipal Francisco Zellerhoff 
Filho (campão)  e nós vamos 
dar uma ficha de inscrição para 
fazermos um arquivo de todos 
que estão sendo atendidos. Este 
acompanhamento é importan-
te  para compreender a estru-
tura das famílias desses garotos 
e traçar um raio x que nos dê 
parâmetros para bem trabalhar 
com eles”, finalizou o jovem 

treinador João Marcelo. 
Há vários anos a cidade 

de  Nova Esperança não pos-
sui uma Escolinha de Futebol  
mantida pelo município. A 
ação faz parte de uma estraté-
gia adotada pela administração 
municipal de retirar os garotos 
da rua, proporcionando a prá-
tica das atividades esportivas. 
Não é cobrado nada dos parti-
cipantes, ou seja, os treinos são 
totalmente gratuitos.
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Comemorando a “Noite do Branco” em alto estilo e em alto mar, no 
Navio Preziosa, durante cruzeiro na costa brasileira, as amigas Cristi-
na Herrero, Margareth Ardengue e Rosângela Garcia, são os 
destaques da coluna da semana.

Formado em 
Administração de 
Empresas e com 

15 anos de carreira 
bancária, Maurício 

Valdomiro é o 
novo gerente do 
SICOOB de Nova 
Esperança. A ele 

votos de sucesso 
da sociedade 

novaesperancense.

A ACINE- Associação Comercial e Empresarial de Nova Es-
perança vem através deste, ESCLARECER que muito embora 
não seja sua missão e que a realização do manifesto de hoje 
(16/02/2017) não tenha ocorrido por iniciativa desta Entidade, 
REAFIRMA sua preocupação com os acontecimentos envolvendo 
a segurança pública da Cidade e considera de grande importân-
cia manifestações pacíficas como essa. 

Talvez se trate de um pequeno primeiro passo, mas o fato 
é que a violência que vem se instalando na Cidade exige uma 
postura firme de todos os Órgãos e providências efetivas pre-
cisam ser tomadas IMEDIATA E URGENTEMENTE pelos Órgãos 
Competentes. 

Sem outro objetivo senão o de apoio, a ACINE parabeniza 
seus Associados que, num gesto de indignação e solidariedade, 
atenderam à mobilização popular e por simbólicos trinta minutos 
baixaram suas portas para que o manifesto ganhasse força e 
visibilidade. 

Nova Esperança, em 16 de fevereiro de 2017.
Cordialmente.

Rodrigo Streleski Picoli
Presidente da Associação Comercial e
Empresarial de Nova Esperança/PR



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017

GERAL - 7JORNAL NOROESTE

População cobra mais segurança e comércio 
fecha as portas em forma de protesto

Crime acontecido na quarta-feira (15) em pleno centro da cidade 
onde um idoso foi assassinado se tornou o estopim do manifesto. 
Moradores cobram mais segurança já que roubos são constantes

8º Batalhão da Polícia Militar 
garante que cidade terá ROTAM 

Revoltada com os fre-
quentes assaltos ocor-
ridos ao longo dos úl-

timos meses, a população de 
Nova Esperança resolveu dar 
um basta no caos e decidiu, 
por meio de um manifesto 
pacífico, cobrar melhorias na 
segurança. 

Postos de combustíveis, 
lojas no centro da cidade, 
sorveterias, residências e 
transeuntes com pertences 
roubados foram algumas das 
muitas ocorrências policiais 
que, infelizmente, tem se tor-
nado constantes no municí-
pio. Acuada e vivendo sob 
constante pânico, os morado-
res e comerciantes da cidade 
decidiram protestar, pedindo, 
ao mesmo tempo, mais inves-
timentos no setor. A revolta 
se generaliza e, hoje, pode-se 
dizer que há um clamor pú-
blico por mais policiais nas 
ruas para a volta da seguran-
ça pública, prioridade para a 
população.

Na tarde de quinta-feira 
(16), os proprietários de lojas 
e estabelecimentos no centro 
da cidade e ruas paralelas e 

Em 2017, apenas nos dois 
primeiros meses do ano 
foram registrados 24 

crimes contra o patrimônio 
(furtos e roubos) em Nova Es-
perança, bem mais do que os 
14 registrados no mesmo pe-
ríodo de 2016.

O Comando do 8º Bata-
lhão de Paranavaí determinou 
o enviou de uma equipe da in-
teligência da PM para atuar em 
conjunto com a Polícia Civil 
para realizar troca de informa-
ções no sentido de identificar 
e prender os indivíduos que 
cometeram o latrocínio, mas 
aliado a isso será mantido o re-
forço com a ROTAM (Ronda 
Tático Motorizada).  

Questionado sobre o efeti-
vo policial de Nova Esperança, 

O delegado da Polícia 
Civil de Nova Espe-
rança, Leandro Far-

nese falou sobre o caso. “Tive-
mos a informação que foi uma 

dupla em uma motocicleta 
YBR vermelha e tinham aca-
bado de praticar um roubo, 
estavam passando, fizeram 
um retorno, subiram na cal-

çada e exigiram que o senhor 
entregasse o celular. Não teve 
reação, ele entregou o celular 
e mesmo assim foi instigado 
pelo piloto da motocicleta 

para que o outro autor dispa-
rasse. Ele atirou e nós não sa-
bemos o motivo deste disparo 
mesmo porque não teve rea-
ção, mas já estamos com in-

formações para identificar os 
autores. Trabalhamos durante 
toda a madrugada em busca 
de todo tipo de informação, 
porque é extremamente rele-

vante nestas próximas horas 
conseguirmos prender os en-
volvidos, porque esse é um 
crime que indigna a socieda-
de”, esclareceu.  J.A.C.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

adjacentes à avenida 14 de 
dezembro fecharam as portas 
por meia hora, mostrando as-
sim, através  do ato, estarem 
indignados  com a situação da 
marginalidade que a cada dia 
que passa aumenta mais. 

A preocupação dos comer-
ciantes é tamanha que, uma 

simples ida ao banco, situação 
esta corriqueira passou a ser 
motivo de preocupação devi-
do à constante ação da mar-
ginalidade: “cumprimos com 
nossas obrigações, pagamos 
os impostos”, salientou um 
comerciante que pediu pra 
não ser identificado, dizendo 

José Antonio Costa

Empunhando faixas manifestando o clamor por mais segurança, a população fez, na tarde de quinta-feira (16) uma passeata pacífica

Nova Esperança 
registrou 24 crimes contra 

o patrimônio nos dois 
primeiros meses de 2017

Prefeito Moacir Olivatti 
se reúne com autoridades 
para planejar melhorias 
na segurança municipal

Polícia Civil trabalha para identificação e prisão dos autores

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

o 1º tenente Claudes de Araú-
jo – Oficial de Comunicação 
Social do 8º BPM, respondeu 
“o efetivo dos municípios que 
compreendem todo o 8º Ba-
talhão é distribuído de forma 
estratégica, levando em consi-
deração alguns fatores como: 
número de habitantes e índice 
de criminalidade. Para uma 
cidade do porte de Nova Es-
perança o efetivo é razoável se 
comparado com outros muni-
cípios da região. Temos duas 
viaturas de policiais militares 
que patrulham 24 horas por 
dia, aliado a isso com a Es-
cola de Formação de Oficiais 
foi possível criar reforço que 
atuam nos horários de pico 
e fora essa situações a cidade 
também recebe suplementação 
do 8º Batalhão com equipes de 
ROTAM e outras equipes su-
plementares em casos de ope-
rações”, disse.

O 1º tenente ainda explicou 

o que será feito para melhorar 
a segurança. “Não é por conta 
do latrocínio, mas já está em 
fase de implantação e planeja-
mento uma ROTAM específica 
para atender o município de 
Nova Esperança. Foram rece-
bidos  na semana passada al-
guns fuzis que são armas que 
garantem um maior poder de 
resposta em caso de ocorrência 
e principalmente em confron-
tos armados com marginais. 
Esses armamentos serão devi-
damente habilitados para essas 
pessoas juntamente com trei-
namento para que seja então 
criada essa equipe específica 
para atender Nova Esperança e 
os municípios circunvizinhos”.

Ainda segundo a Polícia 
Militar, a implantação da RO-
TAM em Nova Esperança deve 
levar um período de três me-
ses, neste tempo, o reforço na 
segurança será feito pelo 8º Ba-
talhão.

Na tarde da última 
quinta-feira (16), o 
prefeito Moacir Oli-

vatti se reuniu com o Capitão 
da Polícia Militar, Delegado 
da Polícia Civil, Ministério 
Público e vereadores para 
discutir medidas de seguran-
ça a serem tomadas imedia-
tamente. A segurança públi-

ca é dever do Estado. Diante 
disso, o município através da 
figura do prefeito, tem co-
brado com empenho, mais 
apoio, recursos e colaboração 
do governo estadual. É im-
portante frisar que desde ja-
neiro deste ano, muitas estra-
tégias já foram colocadas em 
ação para evitar e coibir os 

bandidos de agir. Além dis-
so, o prefeito tem recorrido 
a empresários locais e depu-
tados em busca de recursos 
para poder efetivar o projeto 
de monitoramento da cida-
de, por meio de câmeras em 
pontos estratégicos.

ASCOM/PMNE

ainda que por conta da sen-
sação de insegurança: “convi-
vemos constantemente com o 
medo de sair às ruas sem sa-
ber se eu e minha família va-
mos voltar e encontrar nossos 
pertences, até porque nossa 
vida também corre o risco de 
ser ceifada”, desabafou. A in-

segurança, há tempos, é uma 
preocupação constante de 
todos nova esperancenses. A  
escalada da violência é per-
ceptível, mesmo entre quem 
não tem acesso aos números 
oficiais. Roubos e furtos tam-
bém se tornaram rotineiros 
a tal ponto que muita gente 

abre mão de efetuar o registro 
de queixa, o conhecido BO. 
Todos estes problemas são 
agravados pela falta de maior 
efetivo policial. Com palavras 
de ordem e gritos de “Que-
remos Segurança”, a passeata 
reuniu centenas de manifes-
tantes. 
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OBSTÁCULOS E FRUSTRAÇÕES

Pode parecer estranho abordar temas como 
obstáculos ou frustrações em nossa vida, 
pois ninguém gosta de algo que venha atra-

palhar nossos planos, mas, e olharmos com uma 
perspectiva diferente e com outros olhos para 
tudo o que nos frustra ou nos atrapalha?? Perce-
beremos que muitas vezes os obstáculos ou frus-
trações são presente de Deus. 

Quando olhamos para as pessoas de sucesso, 
reparamos somente em coisas boas que estas pes-
soas estão vivendo, sem ao menos questionar de 
onde veio este sucesso. Não temos idéia do que 
estas pessoas passaram, viveram e sentiram para 
chegar aonde chegaram. 

Pesquisas mostram que 88% dos empresários 
de sucesso, foram pessoas pobres no passado e ti-
veram que gerenciar seus obstáculos e suas frus-
trações para chegarem onde chegaram. 

As frustrações são etapas que devemos per-
correr para chegar ao topo do sucesso. Hoje é co-
mum, ver pais e mães poupando seus filhos das 
frustrações e negligenciando a palavra “NÃO”, e 
com isso criando adultos com dificuldade de per-
sistirem, desistindo na primeira queda. 

Se quisermos alcançar objetivos e sonhos, de-
vemos aprender a gerenciar os “NÃOS” que a vida 
nos dá, pois só assim vamos exercitar os nossos 
músculos emocionais.

Ao olharmos para os nossos obstáculos deve-
mos reparar que ali existem também oportuni-
dades, pois, muitas vezes, eles servem para nos 
direcionar para um caminho melhor do que está-
vamos, nos proporcionando mais atenção e sabe-
doria em com não cometermos mais os mesmos 
erros.

Como você tem lidado com suas frustrações? 
Você tem aprendido com seus obstáculos? 
Tem persistido em seus sonhos?

   “Coaching” comigo!
@parezza | Master coach integral sistêmico

Avenida Rocha Pombo, 493 | telefone: 44 3252-4488

E ssa semana me 
ative a escrever 
sobre Cinquenta 

Tons Mais Escuros, mui-
tas pessoas me pergunta-
ram porque não escrevi 
sobre o filme na semana 
passada e a resposta foi 
simples, porque não me 
senti muito animado para 
comentar a respeito.  Mas 
diante da insistência, aqui 
estou eu, pronto para fa-
lar sobre o grande sucesso 
nos livros e nos cinemas 
da continuação da histó-
ria da autora E. L. James.

Vou ser bem sincero, 
não li nenhum dos livros 
da autora, vi o primeiro 
filme, que não chega a 

ser um primor, mas que 
foi um grande sucesso de 
bilheteria. Da mesma for-
ma que fazer crítica aos 
filmes da franquia Harry 
Potter ou baseados em 
HQs, como Marvel e DC 
é um problema, escrever 
sobre a franquia Cinquen-
ta Tons de Cinza também 
é. Os livros possuem uma 
legião de fãs, que mesmo 
constatando que os livros 
são muito mais intensos e 
picantes do que os filmes, 
lotam os cinemas e o tor-
nam um sucesso.

Nesse sentido, cabe 
dizer que, para um fã, 
qualquer crítica é vazia, 
mesmo assim, vale a pena 

pontuar algumas coisas. O 
primeiro filme teve a mis-
são de apresentar o casal 
central Christian Grey e 
Anastasia Steele ao públi-
co da tela grande, mas ao 
fazer isso teve um cuidado 
muito especial para suavi-
zar o universo sado maso-
quista, soma-se a isso um 
par de atores desprovidos 
das emoções necessárias 
para embalar a trama e, 
assim, o que sobra é um 
tipo de thriller erótico 

muito comum nos anos 
de 1990 e veiculados nos 
fins das noites de sábado 
no nostálgico CinePrivé 
da Band.

O primeiro filme pode 
não ter sido tão bem aceito 
pela crítica especializada, 
mas fez uma legião de fãs 
e conquistou seu espaço 
no mundo do cinema, tan-
to que agora sua continua-
ção está de volta às telonas 
desde a semana passada. 
Com Cinquenta Tons Mais 
Escuros o que temos é 
uma retomada da história 
anterior com a inserção de 
alguns elementos novos, 
como personagens inédi-
tos, que engordam a fila 
dos coadjuvantes, e  alte-
ração nas relações de po-
der e submissão que foram 
estabelecidas no primeiro 
filme, mas a ousadia que 
muitos fãs esperavam ain-
da não chegou dessa vez.

Mesmo assim, o filme 

tem muitos pontos po-
sitivos, pois se algumas 
expectativas não são su-
pridas, outras, em com-
pensação, oferecem sen-
sação de justiça. A escolha 
do diretor James Foley foi 
bastante acertada, saben-
do que não tinha possibi-
lidades de recriar um th-
riller erótico de sucesso, 
ele investe na trama pes-
soal de cada personagem, 
em seus dilemas, medos 
do passado e superações 
do presente. Além disso, 
ele consegue dar um ar de 
suspense a um romance, é 
como se você esperasse o 
tempo todo por uma re-
viravolta que, é claro, não 
acontece na intensidade 
de um suspense, mas gera 
uma sensação de tensão 
constante que é muito po-
sitiva para o filme.

Vamos à trama! A jo-
vem Anastasia, interpre-
tada por Dakota Johnson, 

está incomodada com os 
hábitos e atitudes de Ch-
ristian Grey, papel de Ja-
mie Dornan, dessa forma, 
ela decide terminar o re-
lacionamento e focar no 
desenvolvimento de sua 
carreira. Ele, no entanto, 
não desiste tão fácil e fica 
sempre ao seu encalço, in-
sistindo que aceita as re-
gras impostas por ele. A 
estratégia surte efeito e ela 
reinicia o relacionamento 
com o jovem milionário, 
sendo que, aos poucos, 
passa a compreender me-
lhor os jogos sexuais que 
ele tanto aprecia.

Por que ver esse filme? 
Ele é um referencial de 
sucesso tanto nos livros 
quanto nos cinemas e, 
lógico, se você viu o pri-
meiro filme e gostou não 
pode perder o segundo, 
que tecnicamente é ainda 
melhor. Boa sessão a to-
dos!
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AJUSTE FISCAL

Paraná conquistou credibilidade no 
mercado financeiro, avalia investidor

O ajuste fiscal promo-
vido pelo Governo 
do Estado desde 

2014 fez com que o Paraná 
conquistasse a credibilida-
de do mercado financeiro. 
A avaliação é da XP Investi-
mentos, empresa de assesso-
ria a investidores que atua em 
todo o mercado nacional. 

Nesta terça-feira (14), o 
governador Beto Richa rece-
beu, no Palácio Iguaçu, uma 
equipe da empresa, que trou-

xe investidores do mercado 
financeiro ao Paraná para co-
nhecer o caso de sucesso do 
Estado. O secretário estadual 
da Fazenda, Mauro Ricardo 
Costa, também acompanhou 
a reunião. 

A economista-chefe da 
XP, Zeina Latif, explicou que 
a companhia buscou as expe-
riências de ajuste fiscal nos 
Estados e afirmou que o Pa-
raná se destaca neste cenário. 
“Nossa proposta é apresentar 

ao mercado econômico es-
sas experiências de sucesso”, 
disse. “A boa administração 
do Paraná, que traz mais 
transparência ao serviço pú-
blico, segurança jurídica e 
demonstra preocupação com 
as questões regulatórias, é um 
exemplo para as outras uni-
dades da federação”, afirmou. 

Para ela, os estados que 
estão com as finanças em dia 
e que contam segurança jurí-
dica são um chamariz para os 

investidores, principalmente 
do mercado internacional. 
“Estamos em um momento 
em que todo o País precisa 
de mais investimentos es-
trangeiros. Um estado bem 
administrado tem capacida-
de de atrair investimentos do 
setor produtivo em diversas 
áreas. Isso se reverte em mais 
arrecadação e mais oportuni-
dades para a sua população”, 
avaliou Latif.

AENotícias

Neste final de semana, na madrugada de sábado 
para domingo, termina o horário de verão. 
Atrase seu relógio em 1 hr.

 Jaelson Lucas / ANPr



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017

GERAL - 9JORNAL NOROESTE

PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 17 de fevereiro de 2017

10 - GERAL JORNAL NOROESTE



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017

GERAL - 11JORNAL NOROESTE



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 17 de fevereiro de 2017

12 - GERAL JORNAL NOROESTE


