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Deputado Jonas Guimarães atende pedido do vereador 
Sérgio Rizzato e entrega veículo 0 km para Alto Paraná

O parlamentar esteve na sexta-feira (10) no município e entregou as chaves 
do automóvel que será usado pela Secretaria Municipal da Agricultura

Utilizando sua in-
fluência políti-
ca, o vereador de 

Alto Paraná Sérgio Rizzato 
(PSDB) conseguiu, junto 
ao deputado estadual Jonas 
Guimarães (PSB), um car-
ro Gol OKM, no valor de 
R$45 mil, que foi entregue 
durante a Feira do Produ-
tor. 

Para Sérgio Rizzato, “a 
política acontece não só 
no período eleitoral. Nosso 
objetivo é atuar no aten-
dimento às demandas da 
nossa cidade, trabalhan-
do no decorrer de todo o 
mandato. Desde que pas-
samos a conhecer a pessoa 
do deputado Jonas Guima-
rães, sentimos seu envolvi-
mento em prol das causas 
da nossa municipalidade”, 
salientou.

O deputado e comitiva 
participaram também do 
Programa Arena Universi-
tária, da Rádio Comunitá-
ria Cidade FM, comandado 
pelo locutor Eliézer. Gui-
marães enalteceu as qua-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O vereador Sérgio Rizzato e 
o deputado estadual Jonas 

Guimarães entregam o veículo 
Gol OKM no valor de R$45 mil ao 
Secretário da Agricultura Rafael 

Miquelan, para uso daquela pasta

lidades do vereador Rizzato, 
com ênfase na importância 
de se formular projetos bem 
elaborados para que possam 
então ser contemplados por 
meio de recursos provenien-
tes da emenda parlamentar. 
“Temos aqui em Alto Para-
ná um representante digno 
dos votos conquistados. As 
portas do nosso gabinete na 
Assembleia Legislativa estão 
abertas para este pujante mu-
nicípio”, destacou.

O Secretário da Agricul-
tura Rafael Miquelan rece-
beu as chaves das mãos do 
deputado Jonas Guimarães 
e do vereador Sérgio Rizza-
to, enquanto eram assistidos 
pelo público presente na tra-
dicional Feira do Produtor, 
encerrando assim a cerimô-
nia da entrega. 

“Pela primeira vez na 
história de Alto Paraná, a 
Secretaria da Agricultura 
recebe um veículo para seu 
uso exclusivo. Serão mais 
de 950 propriedades rurais 
atendidas e mais de 600 km 
de estradas rurais a serem 
percorridas, oportunizando 
à esta pasta, um melhor aten-
dimento aos anseios da zona 
rural”, finalizou, emocionado 
o vereador Sérgio Rizzato. 

Durante o Programa Arena Universitária da Rádio Cidade 
FM, o vereador Sérgio Rizzato explicou ao deputado Jonas 
Guimarães a importância do veículo para uso da Agricultura

“As portas do nosso gabinete na Assembleia Legislativa estão 
abertas para a cidade de Alto Paraná”, destacou o deputado 
estadual Jonas Guimarães

Comitiva, amigos e correligionários do deputado registraram a 
entrega durante a Feira do Produtor. Uma faixa de agradecimento 
destacou a importância da conquista

O deputado estadual Jonas Guimarães e o vereador 
Sérgio Rizzato foram recebidos pelo Secretário Geral da 
Administração, Fabiano dos Santos

O veículo ficou exposto em frente à Prefeitura. Jonas e Sérgio aproveitaram para registrar a conquista

Visita do deputado Jonas 
Guimarães ao escritório 
de Advocacia Rizzato

Fotos: Alex Fernandes França



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

2 - GERAL JORNAL NOROESTE



Edição Regional | www.jornalnoroeste.com

Sexta-feira, 17 de novembro de 2017 Edição 951- Ano 23
“Deus seja louvado”

E-mail: contato@jornalnoroeste.com

JORNAL NOROESTE

Corregedoria Regional Eleitoral 
do Paraná realiza Correição e 
promove Audiência Pública

Durante a audiência pública foram 
feitas intervenções elogiando o trabalho 

desenvolvido pelos profissionais da 
Justiça Eleitoral bem como sugestões para 

aprimoramento dos serviços eleitorais

PÁG. 9

ECONOMIA: Paraná foi o que mais aumentou participação no PIB do País. PÁG. 6

OPINIÃO

PÁG. 4

O câncer de próstata 
e o novembro azul

PINGOS E 
RESPINGOS

Venezuela, a 
luta incessante 
de um povo!

PÁG. 5

EM FOCO

Noroeste 
Revista
PÁG. 4

ALÍVIO

PÁG. 10

Petrobras reduz 
nesta sexta-feira 

preços da gasolina e 
diesel nas refinarias

NOVA ESPERANÇA

PÁG. 16

Secretaria de Educação 
parabeniza pelo resultado 

alcançado na Avaliação 
Nacional da Alfabetização

POLÍTICA

PÁG. 7

Leis do Deputado Anibelli 
Neto em Defesa do 

Consumidor podem ser 
conferidas pelo aplicativo 
“Agora é Lei no Paraná” 

REGIÃO

PÁG. 3

Justiça atende pedido 
do MPPR e bloqueia 
bens de ex-prefeito e 

de perito judicial

FLORAÍ

PÁG. 10

Saúde pública tem 
atendimento 24 horas

ESPORTE

PÁG. 11

Alto Paraná é campeão da Copa 
Noroeste de Futebol Amador

PAZ

PÁG. 10

Justiça Restaurativa é 
debatida em audiência pública 

José Antônio Costa

Dr. Rodrigo Brum Lopes - Juiz Eleitoral, Adelcio João Pacola - Chefe do Cartório Eleitoral, Daniela Borges de Carvalho 
- Secretária da Corregedoria Regional Eleitoral, Luiz Taro Oyama - Corregedor Regional Eleitoral do TRE/PR e Everaldo 
Veloso de Andrade - Técnico Judiciário 
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DESDE MAIO DE 1995

Frase de uma das pessoas mais 
humildes que conheço: "Existem dois 
tipos de mulheres, as que são loucas 

por mim e as que não me conhecem". 

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

Realizada anualmente, a campanha “Novembro 
Azul” chama a atenção dos homens para a importân-
cia da prevenção do câncer de próstata, além de outras 
doenças masculinas. Nova Esperança aderiu a cor azul. 
Seja no comércio ou nas ruas é fácil ver pessoas vestindo 
a camiseta da campanha.

Hoje, 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate 
ao Câncer de Próstata. Com o título: “Novembro Azul 
#apoiamos essa causa” a ação da Acine Jovem através do 
Conselho do Jovem Empresário (Conjove) em parceria 
com a ACINE, Secretaria Municipal da Saúde e demais 
apoiadores têm o objetivo de alertar a população que o 
homem também precisa se cuidar.

Escrevo essa coluna na semana que recebi a notícia 
sobre o resultado dos exames de um amigo de outra ci-
dade que está em tratamento de radioterapia para vencer 
o câncer de próstata.

O Novembro Azul existe para intensificar as ações de 
cuidado com a saúde do homem. Na maioria das vezes, 
não vamos ao médico por iniciativa própria. Em muitos 
casos, é por insistência da esposa ou dos filhos quando 
maiores. É preciso quebrar a barreira e conscientizar o 
homem sobre o quanto é importante cuidar da saúde 
desde cedo.

A prevenção ao câncer de próstata vem sendo ampla-
mente divulgada no Brasil. Poucas pessoas sabem, mas 
se o câncer de próstata for descoberto em fase inicial, 
às chances de encontrar um diagnóstico precoce e au-
mentar as oportunidades de cura são bem animadoras 
chegando a 90%. Portanto o câncer de próstata tem cura 
quando em fase inicial, daí então a importância de exa-
mes de rotina e consultas periódicas. De acordo com os 
médicos, esse é o tipo de câncer pode ser diagnosticado 
através de um exame de sangue, chamado PSA, combi-
nado ao exame de toque retal.

Como já mencionado, homens costumam se preo-
cupar muito menos com a saúde do que as mulheres. 
Muitos deles deixam de ir ao médico por vários motivos, 
inclusive medo, e em 70% dos casos são arrastados por 
insistência delas. No entanto, essa demora em procurar 
ajuda pode trazer riscos para a saúde, especialmente de 
problemas como câncer de próstata. Segundo o urolo-
gista maringaense Thomas Battaglia, se diagnosticado 
no início, as chances de cura são de 80% a 90%; se de-
tectado em estágio avançado, essas chances diminuem 
para 10% a 20%.

A maioria dos casos são de câncer dentro da próstata, 
o que facilita muito as chances de recuperação; porém, 
em 30%, onde a doença já se instalou nos nervos ou os-
sos, por exemplo, essas chances reduzem drasticamen-
te. Por isso, é muito importante que os homens façam o 
rastreamento da doença a partir dos 40 anos de idade, se 
houver casos na família, ou a partir dos 45 anos, se não 
houver, explica o urologista Thomas Battaglia.

É bonito ver as pessoas ligadas ao comércio todas de 
azul. O papel da Associação Comercial também é pensar 
em uma sociedade saudável, afinal o comércio é feito por 
pessoas e para as pessoas.

Em Nova Esperança a campanha é grande graças à 
união de esforços e o trabalho de equipe realizado pela 
Acine Jovem e todo comércio local que literalmente 
“vestiu a camisa”. Em 2016, mais de 500 camisetas foram 
confeccionadas. Neste ano, mais de 100 novas camisetas 
foram adquiridas e estão sendo usadas por empresários 
e colaboradores.

No Brasil, o câncer de próstata é uma das principais 
causas de mortes entre os homens, sendo o sexto tipo 
mais comum no mundo e o de maior incidência nos 
homens. As taxas da manifestação da doença são cerca 
de seis vezes maiores nos países desenvolvidos. Cerca de 
três quartos dos casos no mundo ocorrem em homens 
com mais de 65 anos.

Diante disso, entendo que a campanha “Novembro 
Azul” ajuda na conscientização e prevenção da saúde, 
para que nosso comércio seja saudável entre empresá-
rios, colaboradores e consumidores.

“O maior erro que um homem pode cometer 
é sacrificar a sua saúde a qualquer outra 

vantagem.” Arthur Schopenhauer (1788 – 
1860), foi um filósofo alemão do século XIX.

***
***

O câncer de próstata 
e o novembro azul

“Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje 
e será eternamente” (Hebreus 13:8), 
este é o Tema da igreja, que há 66 
anos vem abençoando o Brasil.

ARTIGO

Pastor Waldemar Candido da Silva

O EVANGELHO QUADRANGULAR: Concebido no coração de Deus 
para o coração do homem, traz uma mensagem gloriosa, sólida como a rocha, 
o mesmo Jesus Cristo sobre o qual está fundamentado. O termo “Evangelho 
Quadrangular” foi dado, por inspiração, à missionária Aimée Semple McPher-
son, fundadora desta Igreja, durante uma campanha evangelística, em Oak-
land, Califórnia, no ano de 1922. A mensagem pregada pela Aimee era sobre 
Ezequiel 1: 4-10. Ali ela recebeu a inspiração através dos quatro rostos para 
chamar sua mensagem de Evangelho Quadrangular. E, vinculado na visão de 
Ezequiel, e a visão desses rostos, a igreja traz consigo seus quatro temas predo-
minantes que se estabelecem na Bíblia Sagrada, donde os quais são: Salvação; 
Batismo no Espírito Santo; Cura Divina; e a segunda vinda de nosso Rei Jesus, 
através dos quatros aspectos diferentes em que Jesus é apresentado nos evan-
gelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João.  Não é a Igreja que é Quadrangular e 
sim o Evangelho que é Quadrangular o qual nossa Igreja prega.

O primeiro rosto que Ezequiel viu, foi o rosto de Homem, representando 
Jesus Cristo, o Filho do homem, como Salvador, o evangelho de Lucas apresen-
ta Jesus Cristo como o Salvador que veio buscar e salvar o que se havia perdido. 
Lc. 19:10, representado pela cor vermelha e o símbolo da Salvação que é a Cruz 
vazia, porque Cristo ressuscitou;

O segundo rosto foi o rosto de Leão representando Jesus Cristo o Batizador 
no Espírito Santo (Jo. 1:32,33), o Evangelho de João apresenta Jesus como o 
Filho de Deus, representando o batismo com Espírito Santo, simbolizado pela 
Pomba e a cor amarela. (Mt. 3:16);

O terceiro rosto foi o rosto der Boi, representando Jesus como o grande 
médico, suportador de fardos pesados, o evangelho de Marcos apresenta Jesus 
como o servo de Deus, pois é ele que perdoa todas as tuas iniqüidades e sara 
todas as tuas enfermidades. (Sl. 103.3), símbolo da cura é o cálice, representado 
pela cor azul, (I CO.10:16);  

O quarto rosto que Ezequiel viu foi o rosto de Águia, representando Jesus 
com o Rei que há de vir. A águia é símbolo de autoridade e poder. O evangelho 
de Mateus apresenta Jesus como o grande Rei que voltará, o símbolo é a coroa, 
e sua cor é a púrpura.  (Ap.14:14).

 Sendo assim, a doutrina da nossa igreja, se concretiza em que Jesus Cristo, 
é o Salvador, enviado por Deus para salvar o mundo. Jesus Cristo, o Batizador 
com o Espírito Santo, dando poder e unção do Espírito Santo. Jesus Cristo, o 
grande Médico, tocando os enfermos com poder curador e libertador. Jesus 
Cristo, o Rei que Voltará vindo como o Rei dos Reis. 

Nossa História
Em 1922, na cidade de Los Angeles,Numa época em que as mulheres não 

tinham o poder de serem ouvidas, Aimee Semple McPherson teve o êxito de 
reunir milhares de pessoas para ouvir a sua voz que levava esperança e paz, 
e a certeza que mesmo em meio ao caos existia um Deus de amor.  Aimee 
é considerada uma das cem pessoas mais importantes do mundo segundo a 
revista Time. Começou a construção do templo Sede Internacional (Angelus 
Temple), no primeiro dia de janeiro de 1923, com capacidade para mais de 
cinco mil pessoas. 

A IEQ existe para glorificar a Deus e promover o crescimento do Seu rei-
no. O mandamento de Jesus Cristo é levar o evangelho e fazer discípulos em 
todas as nações (Marcos 16:15; Mateus 28:19). Assim, esta Igreja está “dedicada 
à causa do evangelismo interdenominacional e mundial”, o que expressa o seu 
espírito e o seu foco. A igreja tem um enfoque profundamente cristocêntrico 
e é uma das igrejas pentecostais pioneiras do avivamento do início do século 
XX. Mantendo firme sua dedicação pela evangelização do mundo, nasceu da 
vontade do Espírito Santo e se conserva unida para a glória de Deus.

CHEGADA AO BRASIL: Em 15 de novembro de 1951, na cidade de 
São João da Boa Vista, no Estado de São Paulo, a Igreja do Evangelho Qua-
drangular chegou ao Brasil, foi fundada a IEQ no Brasil, pelo missionário da 
Foursquare Church Gospel, pastor Harold Edwin Willians. 

A Igreja do Evangelho Quadrangular hoje alcança praticamente o mundo 
todo, através de Missionários brasileiros. Embora a sede mundial da IEQ esteja 
localizada em Los Angeles, a igreja existe em mais de 146 países, nos cinco 
continentes ao redor do mundo. Possui mais de 68.000 templos e 8 milhões de 
membros no Brasil.  

Hoje, a nossa igreja está oficialmente a mais de 25 anos no município de 
Nova Esperança, onde várias pessoas ajudaram a construir essa história, e fa-
zer da nossa igreja, uma família. Os membros desta igreja buscam a Deus em 
comunhão, visando o Reino e as almas, sua maior e principal prioridade. Há 
muito que se fazer, porém sabemos que com a ajuda de Deus e a união em 
Cristo Jesus, muitas coisas serão feitas e alcançadas, pois a missão da nossa 
igreja é alcançar aqueles que necessitam ouvir sobre Deus e viver o verdadeiro 
e incondicional amor, o amor de Deus. A igreja do Evangelho Quadrangular 
neste município tem como reconhecimento sua hospitalidade e espírito aco-
lhedor, onde se somos um em Deus, e o amor do Pai está em nós, precisamos 
fazer deste amor, a causa pelo Evangelho. 

A igreja está localizada na Avenida Goes e Vasconcelos, nº 85, Centro. Ten-
do cultos nos dias de quarta-feira e sábado as 20hrs, e domingo às 19h30min.

Pastor titular, Waldemar Candido da Silva.
Celular: (44) 9 9806-6987. 

A desvantagem do capitalismo é a desigual distribuição 
das riquezas; a vantagem do socialismo é a igual 

distribuição das misérias.Winston Churchill (1874-1965)

Ministério Público – recomendações
Acatando recomendações do Ministério Público do Paraná – 1ª Pro-
motoria de Justiça do Foro Regional de Nova Esperança, a adminis-
tração municipal de Presidente Castelo Branco está procedendo a vá-
rias adequações no que tange algumas questões polêmicas. Embora 
impopular, coube ao executivo cumprir o que sinaliza o MP. A ques-
tão envolvia cargos comissionados e de funções de confiança. Segun-
do o representante do MP Dr. Ricardo Barison Garcia existe diferen-
ciação entre ambos: “cargos comissionados são aquelas pessoas que 
não fazem parte do quadro da administração municipal e elas são no-
meadas diretamente pelo prefeito. Então, ele fica livre para nomear e 
exonerar a qualquer momento. Trata-se de  pessoas conhecidas como 
secretários ou primeiro escalão da administração. Há também cargos 
de confiança no segundo ou terceiro escalão. Por exemplo, uma pes-
soa que vai ser diretora de uma autarquia municipal, o coordenador 
neste caso pode ser um cargo comissionado. As funções de confiança 
são aquelas pessoas que são efetivadas ao município, são concursadas 
no município, só que o prefeito pode nomea-las para exercer algum 
cargo de chefia, direção ou assessoramento e para isso ela recebe uma 
gratificação, pois além de exercer as suas atividades normais ela vai 
também atuar na chefia, direção ou assessoramento”, explicou. 
A Súmula 13 do Supremo Tribunal Federal impede que sejam nomea-
dos para cargos comissionados parente do chefe do poder executivo e 
também pessoas parentes de outras que já foram nomeadas para um 
cargo comissionado. “Tivemos a informação da existência de cargos 
infringindo essa Súmula 13, nós apuramos e verificamos que, de fato, 
a infração estava sendo cometida. A partir disso, nós apresentamos 
uma recomendação administrativa para a prefeita Gisele, para que 
exonerasse os indivíduos e se enquadrasse nos termos da Súmula 13. 
De pronto ela acatou a recomendação e efetuou os procedimentos de 
modo correto”, pontuou o Promotor. Outros casos envolvem a dire-
ção de escolas municipais. Como o ano vigente se finda, a Adminis-
tração Municipal pediu ao MP um pouco mais de paciência e a partir 
do ano que vem então será disciplinada as eleições para diretores de 
escolas que, segundo o MP até então estes eram nomeados. “Conside-
rando que o ano já vinha se findando e que a eventual alteração dessa 
direção poderia causar prejuízo para os próprios alunos, pois a meto-
dologia muda, nós acordamos com ela que as exonerações deveriam 
ocorrer dia 31 de dezembro de 2017”, pontuou o Promotor. 
De acordo com o Promotor, as adequações estão ocorrendo e as exo-
nerações, recomendadas pelo MP, sendo feitas. Ele recomenda ainda 
a revogação de uma lei municipal que atribui de uma forma indiscri-
minada gratificações a qualquer servidor público e que, segundo Dr. 
Ricardo, “é flagrantemente inconstitucional”. 
Procurada pela reportagem, a prefeita Gisele Faccin disse que “o mu-
nicípio acatou as recomendações feitas pelo Ministério Público, pois 
trabalha dentro dos ditames constitucionais, zelando pelos princípios 
que norteiam a administração pública", finalizou. 

Noroeste Revista
A 4ª edição da Noroeste Revista já está quase finalizada. Assuntos os 
mais variados serão abordados pelos nossos colunistas. Em relação 
aos números anteriores, o periódico terá mais páginas cujo enfoque 
promete agregar grande valor à coletividade e servindo até de fonte 
de pesquisa para trabalhos escolares ou acadêmicos.  Permeada pela 
qualidade editorial, a Noroeste Revista vai circular nos municípios no 
entorno de Nova Esperança. Uma obra digna de colecionador. Reser-
ve já seu exemplar!

Comecinho de Vida
Correu rapidamente uma informação dando conta sobre o possível 
fechamento da Pré-Escola Municipal Comecinho de Vida, em Nova 
Esperança. A instituição tem mais de 40 anos de existência e infor-
mações desencontradas deixaram a comunidade local em polvorosa.  
Em nota publicada via redes sociais, a Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura emitiu o segundo esclarecimento: “Está sendo veicu-
lada nas redes sociais uma informação sobre um possível fechamento 
do CMEI Comecinho de Vida. Esclarecemos à comunidade que esta 
informação NÃO PROCEDE pois a escolarização é obrigatória a par-
tir dos 04 anos na modalidade Pré-escola e a escola contará com um 
número expressivo de alunos no ano de 2018. Também é obedecida a 
instrução da data de 31 de março do ano letivo da matrícula inicial, o 
que faz com que muitas crianças de 3 anos sejam admitidas no CMEI 
Comecinho de Vida. Os pais que tiverem qualquer dúvida em relação 
à idade para matrícula nesta instituição, poderão se dirigir à Secreta-
ria de Educação”, finalizou.
Baseado no teor da nota, a situação segue inalterada o que indica não 
haver motivos para o pânico criado. Seguiremos acompanhando o 
polêmico assunto.

Bloqueio de bens
O Ministério Público Federal (MPF) no Distrito Federal pediu à Jus-
tiça o bloqueio de bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de 
um de seus filhos, Luís Cláudio, no valor de R$ 24 milhões. O pedido 
foi feito como medida cautelar preventiva na ação penal na qual Lula 
é réu na Justiça Federal em Brasília. Após receber o pedido de blo-
queio, o juiz federal Vallisney de Oliveira, responsável pelo caso, pe-
diu a manifestação dos advogados do ex-presidente e decidirá a ques-
tão após analisar os argumentos da defesa.  A decisão foi proferida 
no dia 6 de novembro, mas foi divulgada somente nesta quinta-feira 
(16). O bloqueio também envolve o empresário Mauro Marcondes 
Machado e da esposa dele, Cristina Mautoni Marcondes Machado.
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Opinião do Blog
Venezuela, a luta incessante de 

um povo!
Com cerca de 30 milhões de ha-

bitantes, situado ao norte da Améri-
ca Latina, Venezuela, um país colo-
nizado por espanhóis, mesmo com 
grande potencial das indústrias pe-
trolíferas, biodiversidades e recursos 
naturais, o seu povo passa por inú-
meras dificuldades, principalmente 
depois da morte de seu grande líder 
Hugo Chavez em 2013, assumindo 
o  comando  Nicolas Maduro, que, 
juntamente com  o presidente Mi-
chel Temer do Brasil, são considera-
dos os piores presidentes do mundo 
conforme recém levantamento feito 
por empresa especializada. A prin-
cípio, Maduro deveria seguir o seu 
antecessor e as recomendações do 
Partido Socialista. Mas com ideias 
ditatoriais, Maduro não aceita dia-
logar com opositores que por sua 
vez não aceitam o Partido Socialista 
há 18 anos no poder. Prisões e mor-
tes já aconteceram inúmeras vezes 
entre essas duas correntes. Com a 
queda do preço do petróleo, o país 
que já estava endividado, inflação de 
1.660% segundo o Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI),  aumentou 
ainda mais sua divida piorando em 
tudo as condições de vida de seu 
povo.   Nessa luta indefinida, o va-
loroso povo venezuelano não para 
de lutar em busca de seus direitos 
como melhorias nas condições de 
vida, pois além da falta de perspec-
tiva de vida futura, lutam pela volta 
de trabalhos, saneamentos básicos, 
melhores condições de saúde, segu-
rança e a volta de alimentos nas gôn-
dolas de supermercados, etc. Com 
passeatas freqüentes de milhões de 
pessoas pelo interior e pelas ruas de 
Caracas, capital  do país, aquele va-
loroso povo não se encolheu, não se 
acovardou e sem se deixar dominar, 
quer a volta da democracia no país 
e viver com dignidade. Enquanto 
isso, aqui no Brasil, depois de sair 
às ruas comandado e enganado pe-
los movimentos de direita "Vem Pra 
Rua" e "MBL" e pelo poder econô-
mico, inclusive TV Globo, cujos 
movimentos tinham como objetivo 
tirar  a Dilma e o PT do poder, en-
tregando a presidência ao golpista 
Michel Temer,  o povo se apeque-

nou, se acovardou, diante de tantas 
humilhações que passam diariamen-
te, comandados  por um Congresso 
Nacional corrupto, um presidente 
ladrão, golpista e mentiroso. acom-
panhado de  seus comparsas, e uma 
Justiça altamente comprometida. 
Com um custo de vida altíssimo, ga-
solina que já subiu três vezes só neste 
mês, reformas que só favorecem os 
ricos, um presidente que já gastou 
30 bilhões para se manter no poder 
(e vai gastar outro tanto para as tais 
reformas), uma Justiça comandada 
por Sérgio Moro que está obcecada 
em  evitar a candidatura de  Lula à 
presidente, enfim, estamos tolerando 
tudo isso pacificamente. Pelo jeito, 
não herdamos nada de nossos ir-
mãos venezuelanos!

Juiz condena trabalhador a pa-
gar custas à empresa!

Sábado último, dia 11 de novem-
bro, entrou em vigor a Reforma das 
Leis Trabalhistas e já aconteceu um 
caso muito sério em Ilhéus, na Baia. 
Um trabalhador tinha acionado a 
empresa onde trabalhava pedindo 
uma indenização de R$ 50 mil por 
ter sido assaltado ao sair para o tra-
balho. Ele perdeu a questão e agora 
terá que pagar dentro da reforma 
trabalhista, R$ 8.500 à empresa. Ale-
gou o juiz  José Cairo Júnior, que R$ 
5.000 eram das custas judiciais, R$ 
2.500 por causa do juiz ter entendi-
do que houve ma fé do trabalhador. 
E mais R$1.000 para a Justiça Tra-
balhista.    Pela antiga lei trabalhista, 
toda a ação que você exercia contra 
a empresa, ganhando ou perdendo 
a causa, o  trabalhador nada tinha a 
pagar. De acordo com a nova lei, fica 
muito complicado você mover uma 
ação contra a empresa onde você tra-
balha.

Coisas do Cotidiano
• Brasil, 15 de Novembro de 

1889, Proclamação da República, 
sendo Marechal Deodoro da Fonse-
ca, o seu primeiro presidente;

• E neste 15 de Novembro de 
2017, o Corinthians sagrou-se Cam-
peão Brasileiro pela sétima vez com 
uma campanha simplesmente espe-
tacular. Parabéns Corintianos!

• Dia 19 de Novembro - Dia da 
Bandeira - "Salve lindo pendão da 

esperança, Salve símbolo augusto da 
paz".... ( trecho do Hino à Bandeira );

• Dia 20 de Novembro: Dia da 
Consciência Negra e do Zumbi dos 
Palmares. Zumbi (1655-1695) foi 
um herói que lutou pela abolição da 
escravatura no período colonial, fun-
dando o maior Quilombo da histó-
ria, o Quilombo dos Palmares; 

• O ancora do Jornal da Globo, 
da Rede Globo de Televisão, William  
Waack, 65, foi afastado da emissora 
depois de uma atitude racista. En-
quanto gravava um programa nos 
Estados Unidos, um carro com o 
escapamento aberto estava atrapa-
lhando Waack a gravar o programa 
quando ele disse "que aquilo era coi-
sa de preto";

• Com quatro títulos mundiais, 
a Itália não irá a Copa do Mundo 
na Rússia por ter sido eliminada na 
repescagem pela Suécia. Esse é o cas-
tigo dos países que tem o hábito de 
só importar jogadores sem preparar 
as bases;

• A jornalista Joice Hasselman, 
ao sentar em uma  das cadeiras, num 
Congresso do grupo de direita MBL, 
encontrou um celular e procurou o 
seu dono. Joice disse posteriormente: 
"se fosse alguém da esquerda que 
fosse sentar aqui, já  iria roubar o 
celular. Mas nós, da direita,somos 
do bem e não temos esse hábito". 
Baseado no que disse a renomada 
jornalista, dá-se a impressão de que 
na direita não existem larápios;

Pingos e Respingos Internatio-
nal News from Brazil

• Racism – The anchor of “Jornal 
da Globo” News program, William 
Waack, 65, dismissed after he was ac-
cused of racism. In a video disclosed 
on the internet, the annoyed Waack 
says that the noise made by a car hon-
king its horn is a “a black person´s 
attitute”.

• Tire test – Brazil tire test can-
celed for security reasons. Pirelli and 
MacLaren canceled a Formula One 
tire test scheduled for the Brazilian 
Grand Prix circuit after teams were 
targeted by armed robbers in São 
Paulo over the weekend;

• Sebatian Vettel restored Ferra-
ri pride with victory in the Brazilian 
Grand Prix last Sunday while newly-
-crowned four-times world Champion 
Lewis Hamilton produced the drive of 
the day from last to fourth for Mer-
cedes;

• In this summer, visit Brazil: 
sun, beaches, rivers, shores, country-
side, waterfalls, mountains, fields, 
fishing, ecotourism from North to the 
South.

• Proclamation of the Republic 
in Brazil to commemorate Novem-
ber 15th, 1889 when Brazil´s second 
Emperor, Dom Pedro ll, was removed 

from the power and the country was 
declared by Field Marshal Deodoro 
da Fonseca, Brazil´s first president.

• Words of the week: disclosed/
annoyed/horn/tire/scheduled

• “A quitter never wins, and a 
winner never quits” (10 principles of 
sucess – Wizard School)

Transtorno de Déficit de Aten-
ção e Hiperatividade (TDAH)!

Nosso colega de trabalho, dr. 
Nelson Monarim, UPA - Zona - 
SUL-  Maringá, um estudioso de 
Medicina, solicitou à esta coluna 
que abordasse o tema Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH). Fomos à pesquisa e, dado 
a complexidade da matéria, aborda-
mos o assunto em linhas gerais, mas 
com um bom conteúdo. Um abraço e 
obrigado dr. Monarim!

Transtorno de Déficit de Aten-
ção e Hiperatividade ou TDAH, é 
um transtorno mental do neurode-
senvolvimento no qual se verificam 
diversos problemas significativos de 
atenção, hiperatividade ou impulsi-
vidade que não são apropriados para 
a idade da pessoa. Para diagnosticar 
TDAH requer   que os sintomas te-
nham início entre 6 e 12 anos ( 3 a 
6% das crianças nesta faixa etária 
podem apresentar a doença ) e que 
persistem por mais de seis meses. 
Em crianças em idade escolar, os 
sintomas de déficit de atenção mui-
tas vezes estão na origem do mau de-
sempenho escolar. Temos subtipos 
de TDAH - 1) TDAH - com predo-
mínio dos sintomas de desatenção; 
2) TDAH - com predomínio dos 
sintomas de hiperatividade/impul-
sividade; 3) TDAH - com sintomas 
combinados.

*TDAH - Com predomínio da 
desatenção - A criança com déficit de 
atenção pode ser confundida muitas 
vezes como criança preguiçosa pelos 
pais ou professores, podendo receber 
castigos, agressões verbais ou físicas, 
desnecessariamente. Para se fazer o 
diagnóstico de TDAH com predo-
mínio da desatenção há necessidade 
de seis sintomas: a) Freqüentemente 
deixa de prestar a atenção em deta-
lhes ou comete erros por descuidos 
em atividades escolares; b) Dificul-
dade em manter a atenção pelo que 

se faz; c) Dificuldade para se orga-
nizar tarefas; d) Dificuldade de se 
envolver em coisa que exige a mente;  
e) Perde coisas para a tarefa como 
lápis, caneta, caderno, borracha, etc. 
f) Se distrai facilmente; g) Esquece as 
atividades diárias.

*TDAH - Com predomínio de 
hiperatividade e impulsividade -  Hi-
peratividade - a) Freqüentemente 
agitado com as mãos e pés;b) Não 
gosta de ficar sentado por muito 
tempo; c) Freqüentemente correndo 
em lugares impróprios; d)  Fala em 
demasia; e) Freqüentemente com di-
ficuldade para brincar; f) Esta sem-
pre a mil por hora ou a todo o vapor.

Impulsividade - a) Respostas 
precipitadas antes de terminar a per-
gunta; b) Dificuldade de aguardar 
a sua vez: c) Freqüentemente inter-
rompe e se  mete em outras conver-
sas.

*TDAH - Com sintomas com-
binados -a) Alguns sintomas de hi-
peratividade ou desatenção que cau-
sem prejuízo e que estavam presentes 
antes dos sete anos; b) Prejuízo cau-
sados pelos sintomas estar presentes 
em mais casos; d) Sintomas  que não 
ocorrem exclusivamente durante o 
curso de um  transtorno invasivo 
ou psicótico. Medicamentos como 
isoniazida, broncodilatadores e 
neurolépticos usados em  criança 
abaixo de sete anos e que apresen-
tem certos efeitos colaterais não 
devem ser tratada como um caso 
de TDAH pois poderá ser reação 
da medicação. Causas da TDAH 
- Genética ( 75% ), fatores ambien-
tais, dieta alimentar -  alimentos 
pobres em sais minerais,ferro, man-
ganês, magnésio,cobre, zinco,  vit. 
C, B6, B12,  intolerância alimen-
tar, intolerância a lactose, presença 
de corantes, conservantes, certos 
alimentos como chocolates, trigo, 
amendoim, deficiência de ácidos 
gordos e proteínas, tendência fami-
liar a ter TDAH, famílias agressivas, 
distúrbios na gravidez (cigarro, ál-
cool, hipertensão, diabetes e outros 
fatores),etc.

Fases da vida - Sintomas co-
muns de TDAH

1) Bebê - irritado, cólicas, conso-
lo difícil, dificuldade para amamen-

tar, sono difícil;
2) Primeira Infância - Inquieto, 

desobediente, agitado, difícil satis-
fazer,;

3) Ensino Fundamental - Inca-
pacidade de concentração, distração, 
impulsivo, variações no desenvolvi-
mento escolar, envolve-se em brigas, 
presença ou não de hiperatividade;

4 Adolescência - Inquieto, peri-
go das drogas, inconsistente, não se 
localiza, acidentes, difícil memori-
zar, pensar, de organizar;

5) Adulto - Inquieto, comete 
muitos erros em atividades que exige 
atenção, desorganizado, inconstan-
te, desastrado, se distrai facilmente, 
toma decisões precipitadas, perde 
prazo, perde interesse pelas coisas 
rapidamente, dificuldade para man-
ter relacionamento. Para o diagnós-
tico de TDAH em adulto é neces-
sário que o TDAH tenha começado 
na infância e causado prejuízos ao 
longo da vida.

Diagnóstico e Tratamento - O 
diagnóstico de TDAH é clínico, ne-
cessitando de uma boa história clíni-
ca do paciente. Muitas vezes, outros 
exames poderão ajudar no diagnós-
tico, laboratorial ou de imagem,  de-
pendendo de cada caso. Quanto ao 
tratamento é multidisciplinar com 
psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólo-
go, psicopedagogo, clínico ou pe-
diatra, terapeuta ocupacional, fisio-
terapeuta, além da participação em 
grupos, participação da família, pro-
fessores, etc. Com esse apoio e mais 
a medicação usada para recuperar 
a presença dos neutrotransmissores 
diminuídos  (dopamina e noradre-
nalina ) nos pacientes com TDAH, 
poderemos melhorar em 70 a 80% 
as condições de vida de um pacien-
te com TDAH. Precisamos tomar 
muito cuidado com o uso indiscri-
minado de certos medicamentos 
como Ritalina, ao rotular qualquer 
caso de  hiperatividade. É necessá-
rio que paciente com diagnóstico de 
TDAH tenha o seu diagnóstico feito 
por psiquiatra. Bupropiona, antide-
pressivos cíclicos e outros produtos 
também poderão ser usados no tra-
tamento. Locais silenciosos e uma 
alimentação orientada e balanceada 
por nutricionista, também ajudam 
na melhoria do quadro de TDAH.

ENTRELINHAS
***A cantora Gal Costa diz: "há uma intolerância no mundo e na gente comum como eu". Como sou gente 
comum, diz Gal, resisto a essa opinião preconceituosa, insensata, desinformada, que corre na contramão da 
responsabilidade. Destila veneno, cria situação de confronto, reflete obliteração da capacidade cognitiva, mas 
enfim, retrata o que essa pretensa vanguarda tem de mais atrasado.  É gente comum como você Gal, eu  e  
milhares de leitores dessa coluna e milhões de brasileiros que levamos este nosso Brasil nas costas, cheio de 
ladrões, corruptos, a começar pelo nosso presidente golpista mentiroso Michel Temer, gastando bilhões de 
nosso dinheiro para se manter no poder.***"...Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós, Das lutas na 
tempestade, Dá que ouçamos tua voz"... ( trecho do Hino da Proclamação da República ).-

Petrobras reduz nesta sexta-feira preços 
da gasolina e diesel nas refinarias

Justiça atende pedido do MPPR e bloqueia 
bens de ex-prefeito e de perito judicial

A Petrobras anun-
ciou ontem, quinta-
-feira(16), no Rio 

de Janeiro, que a partir da 
zero hora desta sexta-feira 
(17) , reduzirá os preços 
da gasolina e do diesel nas 
refinarias em todo o país. 
Segundo nota divulgada 
pela empresa, o diesel terá 
redução de 1,3%, enquanto 
a gasolina cairá 0,38%.

No sobe e desce dos pre-
ços dos dois produtos nas 
refinarias, em sintonia com 
a nova política da estatal 
de acompanhar as oscila-
ções dos preços das duas 
commodities no mercado 

internacional – onde os au-
mentos e redução são quase 
que diários – esta é a sexta 
queda de preços anunciada 
pela Petrobras somente este 
mês para o óleo diesel.

Desde o último dia 1º, 
o diesel cobrado nas refi-
narias fecha os primeiros 
17 dias do mês com queda 
acumulada de preços de 
1,3%.

Com quatro reduções e 
sete altas desde o último dia 
1º, a gasolina, com a queda 
anunciada para hoje, fecha 
o mesmo período com alta 
acumulada de 3,7% nas re-
finarias.

Atendendo pedi-
do formulado pela 
Promotoria de Jus-

tiça de Cidade Gaúcha, 
no Noroeste paranaense, 
o Juízo da Comarca deter-
minou a indisponibilidade 
de bens do ex-prefeito na 
gestão 2009-2012 e de um 
perito judicial. Os dois são 
réus em ação civil públi-
ca por ato de improbidade 

administrativa em razão do 
descumprimento de deci-
sões judiciais proferidas na 
época em que foram reali-
zadas as obras do terminal 
rodoviário da cidade.

Em 2012, o Judiciário, 
atendendo pedido do Mi-
nistério Público, havia or-
denado a suspensão das 
obras do terminal até que 
fosse realizada uma perí-

cia para esclarecer suspei-
tas de superfaturamento de 
R$ 410 mil. Entretanto, o 
prefeito não cumpriu a de-
cisão judicial e prosseguiu 
com as obras, concluídas 
em dezembro daquele ano, 
prejudicando, assim, a aná-
lise sobre o possível sobre-
preço.

O perito judicial (en-
genheiro) nomeado para 

atuar no caso, por sua vez, 
assumiu o compromisso 
de realizar a perícia no lo-
cal, mas retirou o processo 
em cartório e só o devol-
veu cerca de quatro anos 
depois, sem apresentar o 
laudo pericial. A investiga-
ção realizada pelo MPPR 
apurou que o engenheiro 
deixou de realizar perícias 
em inúmeros outros casos, 

permanecendo com os pro-
cessos por meses e até anos, 
sem cumprir os compro-
missos de elaborar os lau-
dos periciais.

O ex-prefeito teve os 
bens indisponibilizados no 
valor de R$ 575 mil, en-
quanto do engenheiro fo-
ram bloqueados R$ 100 mil. 
Além da indisponibilidade 
de bens, determinada li-

minarmente, os réus ficam 
sujeitos, no julgamento do 
mérito da ação, às penas da 
Lei de Improbidade, como 
perda de função pública, 
ressarcimento dos danos ao 
erário, pagamento de multa 
civil e suspensão dos direi-
tos políticos. 

Comunicação MP/PR

Nas refinarias, preço da 
gasolina cairá 1,3%. Diesel 

terá redução de 0,38% 
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Paraná foi o que mais aumentou 
participação no PIB do País

O IBGE mostra que a 
participação da eco-
nomia paranaense 

cresceu 0,3 ponto percentual 
em 2015, respondendo por 
6,3% das riquezas geradas 
no Brasil. Em 2010, o Paraná 
detinha 5,8% de participação 
no PIB nacional e, em cinco 
anos, 14 das 15 atividades 
pesquisadas cresceram.

  Paraná ampliou de 6% 
para 6,3% a participação na 
economia do País. Os dados 
são da pesquisa Contas Re-
gionais, divulgada quinta-
-feira (16) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), relativa a 
2015.

De acordo com o IBGE, 
o Paraná foi o Estado com 
maior ganho de participação 
no Produto Interno Bruto 
(PIB) do País, com 0,3 ponto 
percentual de crescimento. 
Na sequência vieram Bahia, 
São Paulo, Distrito Federal e 
Rio Grande do Sul, com 0,2 
p.p. cada um.

Em 2015, o PIB para-
naense somou R$ 376,960 
bilhões. O desempenho 
aproximou ainda mais o Es-
tado do Rio Grande do Sul 
no ranking das maiores eco-
nomias do Brasil. O Paraná 
está na quinta posição, com 
6,3%, e os gaúchos seguem 

em quarto (6,4%).
“Mais um dado impor-

tante, que demonstra a vitali-
dade da economia paranaen-
se, mesmo em tempos de 
queda da atividade econômi-
ca. Neste ano, temos vários 
indicadores positivos e as 
estimativas de crescimento 
do PIB estadual são bastante 
otimistas, reforçando o bom 
ambiente que criamos para 
apoiar o desenvolvimento do 
Estado”, avaliou o governa-
dor Beto Richa.

DIVERSIFICADA - 
“Esse aumento de participa-
ção se deve ao fato de que a 
economia do Paraná é diver-
sificada e com solidez em to-
dos os setores, não apenas na 
agropecuária, mas também 
no comércio, indústria e ser-
viços”, explica Júlio Suzuki 
Júnior, diretor-presidente do 
Instituto Paranaense de De-
senvolvimento Econômico 
Social (Ipardes).

Em 2010, o Paraná de-
tinha 5,8% de participação 
na economia do País. Entre 
2010 e 2015, das 15 ativida-
des econômicas pesquisadas 
pelo IBGE, o Paraná aumen-
tou participação em 14 delas.

Os destaques ficaram por 
conta da indústria da trans-
formação, cuja participação 

no total do País passou de 
6,84% para 8,01%; e eletri-
cidade, gás, água e esgoto e 
gestão de resíduos, de 9,94% 
para 11,57%.

A exceção foram ativida-
des financeiras, de seguros e 
serviços relacionados, cuja 
participação do Estado no se-
tor nacional passou de 4,45% 
para 4,16%, impactado prin-
cipalmente pelo fim das ope-
rações do HSBC no Estado.

RETRAÇÃO GENERA-
LIZADA - De acordo com o 
IBGE, pela primeira vez des-
de a série iniciada em 2012, 
o PIB recuou em todas as 
unidades da federação. O Pa-
raná sentiu menos os efeitos 
da crise e aumentou a parti-
cipação na economia do País 
mas, assim como os demais 
Estados, sentiu os efeitos da 
recessão.

O PIB do Paraná caiu 
3,4% em 2015, pouco abai-

xo do registrado pelo Brasil, 
com recuo de 3,5% no ano.

Mato Grosso do Sul 
(-0,3%), Roraima (-0,3%) 
e Tocantins (-0,4%) foram 
os Estados com as menores 
quedas, enquanto Amapá 
(-5,5%), Amazonas (-5,4%) e 
Rio Grande do Sul (-4,6%) ti-
veram as reduções mais acen-
tuadas.

Em 2015, apenas cinco 
estados (São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul e Paraná) fo-
ram responsáveis por 64,7% 
do PIB nacional.

PER CAPITA – O Paraná 
tinha um PIB per capita de 
R$ 33.960,36 em 2015, o sex-
to maior do País. O Distrito 
Federal liderava o ranking, 
com renda per capita de R$ 
73,971,05, 2,5 vezes e meia 
maior do que do Brasil. 

AEN

ECONOMIA

Os destaques ficaram por conta da indústria da transformação, cuja participação no total do País passou de 6,84% para 8,01%
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A leitora Cris Razente registrou o seu fim de semana em São Paulo com direito a 
Cirque du Soleil, Mercadão Municipal, Masp, MaM, Mosteiro São Bento, dentre tanto 
outros lugares maravilhosos. Para finalizar a viagem acompanhou a Fórmula 1, direto 
de Interlagos na companhia dos filhos Yuri, Érik e o esposo Fábio. #tônonoroeste

O jovem 
colaborador do 
Supermercado 

Bom Dia  
Gazolla, Luciano 

dos Santos 
Silva, sempre 

solícito e muito 
simpático, posou 

para o registro 
fotográfico que 
será eternizado 

neste espaço. 
#tônonoroeste

Leis do Deputado Anibelli Neto 
em Defesa do Consumidor podem 

ser conferidas pelo aplicativo 
“Agora é Lei no Paraná” 

Duas leis são de ini-
ciativa do deputado 
estadual Anibelli 

Neto, entre outras de sua au-
toria, constam no Aplicativo 
"Agora é Lei no Paraná”, cria-
do este ano pela Assembleia 
Legislativa do Paraná para 
auxiliar os consumidores do 
nosso estado. O aplicativo é 
uma ferramenta de comuni-
cação para ajudar a popula-

ção a conhecer as leis e co-
brar seus direitos.

Trata-se da Lei nº 
18.445/2015, que concede a 
meia entrada aos portadores 
de câncer no Paraná e da lei 
Lei 18.521/2015 , que obriga 
os estádios, ginásios e clubes 
a criar e manter locais reser-
vados para acomodação de 
portadores de deficiência.

O aplicativo traz mais 

de 200 leis estaduais para o 
consumidor, que tratam da 
compra e venda de produtos 
e prestação de serviços.  

 Com o APP Agora é Lei 
no Paraná, o consumidor 
pode fazer valer seus direi-
tos em lojas, supermercados, 
shoppings, restaurantes, hos-
pitais, bancos, escolas e com-
panhias aéreas.

Assessoria de Imprensa
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Social
Osvaldo Vidual

3 perguntas para 
Gisele Acessórios

O que são acessórios 
para você?
 - Algo que me completa, 
me faz sentir bem, onde 
consigo expressar meu 
estilo. 

Como tudo começou?
 - Com dificuldade, como 
muita gente; de casa em 
casa levava as minhas 
clientes peças para deixá-
las ainda mais elegantes.

Onde você pretende 
chegar?
 - Sempre quis valorizar a 
mulher, acho que precisam 
ousar, o acessório permite 
muito isso, enfim, quero 
que elas se sintam lindas, 
poderosas e sensuais. 

Dr. Sérgio Rizzato com sua esposa Renata, 
prestigiaram o show de Matogrosso e Mathias.

Uma honra e um 
grande orgulho para 
os pais, familiares e 
amigos, dr. Rafael 
Xavier Chemin, 
colou grau em 
Medicina pela 
primeira turma do 
Unicesumar, durante 
emocionante evento 
no Teatro Marista, 
ontem, quinta-feira, 
dia 16 em Maringá. 
O primeiro convite 
das comemorações 
foi entregue aos 
pais Ana XaVier 
e João Chemin 
Neto.

Os amigos Robson 
Roberto da Luz 

e João Paulo 
Cominesi pescaram 

um pintado de 
37kg no Rio Paraná. 
Para comprovar o 
fato, registraram 

pelo celular e 
enviaram a foto 

para a divulgação 
no Jornal Noroeste. 

A eles o abraço 
deste colunista.
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87ª Zona Eleitoral de Alto Paraná 

Na segunda-feira (13), a Corregedoria realizou o mesmo 
trabalho na 87ª Zona Eleitoral de Alto Paraná, que integra, 
além da cidade sede, os municípios de São João do Caiuá e 
Santo Antonio do Caiuá. “No geral, estão todos bem executa-
dos [os trabalhos]. Constatamos também uma boa repercus-
são da comunidade em relação aos serviços, principalmente 
do trabalho prestado pela Juíza Eleitoral, Dra. Rita Lucimeire 
Machado Prestes”, salientou o Corregedor.

 “O ideal é que a Justiça Eleitoral seja mais próxima dos 
cidadãos e é o que o Paraná procurou a cada ano as demandas 
aumentam, porém estamos procurando suprir as novas com-
petências”, finalizou. 

PLANTÃODASEMANA

18/11 ATÉ 24/11

- AUXILIAR DE FATURAMENTO
- COSTUREIRA EM GERAL

- DESOSSADOR
- ELET RICISTA DE IMPLEMENTOS 

RODOVIÁRIOS
- FARMACÊUT ICO

- INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE 
INT ERNET

- MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
- OPERADOR DE MÁQUINA DOBRADEIRA

- VENDEDOR EXT ERNO

16/11/2017

Futebol & 
Memória

Zeca Perez; Décimo; João Perez

Em pé: Felipinho; Julião; Palhano; 
Zeca Perez; Araponguinhas; Panizza.

Agachados: Vanderlei Negrão; Décimo; 
Monteiro; Patrãozinho; Gilson Coelho

Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná 
realiza Correição e promove Audiência Pública

O Corregedor Regional 
Eleitoral do Tribunal 
Eleitoral do Paraná, 

Luiz Taro Oyama esteve, na 
terça-feira (14), na 71ª Zona 
Eleitoral de Nova Esperança-
-Fórum Eleitoral, onde se re-
uniu com serventuários e com 
o Juiz Eleitoral Dr. Rodrigo 
Brum Lopes para tratar as-
suntos pertinentes aos traba-
lhos desenvolvidos e presta-
dos à população. 

Na sequência aconteceu 
uma Audiência Pública com 
representantes de segmentos 
da sociedade dos municí-
pios que integram a Comar-
ca (Nova Esperança, Uniflor, 
Presidente Castelo Branco, 
Atalaia e Floraí). Também 
participaram do evento, além 
do Corregedor e do Juiz Elei-
toral Dr. Rodrigo Brum Lo-
pes, Promotor Eleitoral Dr. 
Marcelo Alessandro da Silva 
Gobbato,  a Juíza Drª Ana 
Lucia Penhalbell Moraes e o 
Chefe do Cartório Eleitoral, 
Adélcio João Pacola.

Segundo Oyama, “a au-
diência pública é promovida  
em decorrência da correição 
extraordinária que estamos 
realizando aqui em Nova Es-
perança, envolvendo os mu-
nicípios como: Atalaia, Floraí, 
Presidente Castelo Branco e 
Uniflor. O objetivo é  verificar 
como é que os serviços da Jus-
tiça Eleitoral estão sendo pres-
tado aqui para toda comuni-
dade ouvindo os  servidores, 
juízes, promotores, candida-
tos, cidadãos, a imprensa, os 
advogados e as forças de segu-
rança. Uma verificação geral 
de como andam os serviços 
da Justiça Eleitoral”, pontuou.  

Um dos temas que pontua-
ram as discussões foi acerca 
do recadastramento biométri-
co. O prefeito de Atalaia Fábio 

Durante a audiência pública foram feitas intervenções elogiando 
o trabalho desenvolvido pelos profissionais da Justiça Eleitoral 
bem como sugestões para aprimoramento dos serviços eleitorais

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Vilhena sugeriu que, a partir 
da sua obrigatoriedade, o tra-
balho de cadastramento da 
biometria aconteça em cada 
um dos municípios perten-
centes a 71ª Zona eleitoral. O 
Corregedor geral argumentou 
a dificuldade em se fazer desta 
forma dado todo o aparato ne-
cessário e velocidade na trans-
missão das informações para o 
Tribunal Regional Eleitoral. 

“Trata-se de uma revisão 
biométrica obrigatória, sendo 
necessário o comparecimento 
de todos os eleitores de Nova 
Esperança para que façam 
esse recadastramento. Mas, já 
é possível hoje que a pessoa 
faça essa atualização e revisão 
do cadastro através da bio-
metria e quando houver essa 
revisão obrigatória, prevista 
para 2019, não será necessário 
o comparecimento”, explicou o 
Corregedor. 

Sobre a Correição reali-
zada, o Oyama destacou: “as 
equipes estiveram realizando 
os trabalhos e nós constata-
mos que estão sendo muito 
bem feitos. O objetivo é sem-
pre buscar a melhoria no ser-
viço”. 

Muito embora ainda não 
seja obrigatório, a Justiça Elei-
toral orienta que os eleitores 
façam antecipadamente a bio-
metria, evitando assim filas e 
congestionamentos futuros. 
Para tanto o eleitor precisa le-
var RG, CPF, título de eleitor 
e comprovante de residência 
(em nome do eleitor). Para 
tanto deverá comparecer ao 
Fórum Eleitoral, situado na 
Rua Professora Adelina Pro-
copiack, 268, próximo ao Pro-
jeto Piá, de segunda à sexta-
-feira das 12h. Às 18h30min.

Elite da bola: transformando vidas 
através do esporte e a palavra de Deus

FALA LEITOR!

Sou César Padoan, da 
área da Educação Física e 
membro da Igreja Batista 
Ebenézer de Nova Espe-
rança. Deus despertou uma 
ideia em meu coração de um 
Projeto de evangelização. 

Este projeto será todas as 
sextas às 18 horas, no Giná-
sio de Esportes”O Capelão”. 

Denominado Elite da 
Bola, trata-se de um pro-
grama que pretende usar 
o futsal como ferramenta 
de evangelização através de 
treinamentos de futsal e pre-
gação da Palavra de Deus. 

O objetivo do projeto é 
evangelizar com discipula-
do através do esporte, de-
safiando o atleta estabelecer 
um relacionamento pessoal 
com Deus através de Jesus.

O propósito é oferecer 
um material de qualidade 
técnica e tática, juntamen-
te com material de Estudo 
bíblico que possa auxiliar 
igrejas e ministérios. 

César Padoan –
 “Esporte como ferramenta 

de evangelização”

Os treinos serão feitos 
para disputa de amistosos e 
torneios e as categorias estão 
sendo divididas. Em bre-
ve haverá a categoria adulta 
para os maiores de 18 anos. 

“O objetivo tanto 
da Correição 
quanto da 
Audiência Pública 
é  sempre buscar 
a melhoria no 
serviço”, explicou 
o  Corregedor 
Regional Eleitoral 
do Tribunal 
Eleitoral do Paraná, 
Luiz Taro Oyama

Dr. Rodrigo Brum Lopes – Juiz Eleitoral falou acerca do 
andamento dos trabalhos assistido pelo Corregedor Regional 
Eleitoral do Tribunal Eleitoral do Paraná, Luiz Taro Oyama e pelo 
Promotor Eleitoral, Dr. Marcelo Alessandro da Silva Gobbato

A Audiência Pública contou com um público expressivo e 
tratou de assuntos pertinentes aos trabalhos desenvolvidos e 
prestados à população 

Juíza Eleitoral  Dra. 
Rita Lucimeire 

Machado Prestes. 
Os trabalhos 

desenvolvidos pela 
87ª Zona Eleitoral 

de Alto Paraná 
foram enaltecidos 

pelo Corregedor  
Luiz Taro Oyama

José Antônio Costa
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Demorou mas chegou, Liga 
da Justiça está nos cinemas 
desde quarta-feira, Feria-

do da Proclamação da República. 
Muita gente já foi conferir esse 
blockbuster em primeira mão no 
cinema, mas se você não viu o fil-
me ainda, fique por dentro de tudo 
o que é importante sobre ele aqui 
na Coluna Sétima Arte.

Após uma longa espera e muita 
expectativa, finalmente os heróis 
da DC Comics chegaram à tela 
grande. Eles são esperados pelos 
fãs há décadas, desde a chegada 
dos primeiros filmes do Superman, 
ainda interpretados pelo finado 
Christopher Reeve, passando pela 
gigantesca onda do Batman inicia-
da pelos longas dirigidos por Tim 
Burton, chegando recentemente 
ao sucesso da equipe de heróis da 
Marvel (Os Vingadores) no cine-
ma, que acendeu por completo o 
desejo dos fãs de ver os mais famo-
sos heróis da planeta no cinema.

Agora a espera acabou e o ca-
minho não foi fácil, muitos foram 
os tropeços, os erros e as retoma-
das, mas, até que enfim, a obra 
apresentada foi capaz de equilibrar 

o desejo dos fãs com as imposições 
da crítica especializada e o que se 
apresenta é um filme de boa qua-
lidade, salvo pequenas falhas que 
diante das circunstâncias seriam 
inevitáveis, mas são completamen-
te perdoáveis.

A Warner e a DC Comics agi-
ram estrategicamente em relação a 
esse filme, após o sucesso de Mu-
lher-Maravilha eles resolveram não 
arriscar, pois o impacto negativo da 
crítica gerou um prejuízo razoável 
para Batman Vs Superman: A Ori-
gem da Justiça, bem por isso, pou-
cas sessões foram destinadas ante-
cipadamente para  a crítica, além 
disso, o embargo às críticas oficiais 
durou até o dia da estreia em todos 
os países, de forma que o gosto do 
público se sobressaísse à vontade 
da crítica.

Isso gerou algo muito interes-
sante, os críticos especializados 
não entraram num consenso e a 
opinião a respeito do longa está 
bastante dividida, tem aqueles que 
buscam apenas as falhas da trama, 
mesmo considerando que o pro-
duto final é excelente e, por outro 
lado, tem aqueles que desconside-

ram qualquer problema de desen-
volvimento e focam apenas no que 
interessa, que é a apresentação da 
força tarefa de super-humanos para 
o mundo.

Quando comento sobre os pro-
blemas acima, fique tranquilo, pois 
eles não irão te incomodar, apenas 
os críticos chatos e cheios de von-
tade de encontrar falhas é que dão 
uma maior importância para isso. 
Esses pequenos problemas, são 
algumas pontas soltas ou um de-
senvolvimento de personagem que 
poderia ter sido melhor (isso acon-
tece mais claramente com Cyborg e 
suas contradições), eles são frutos 
da colcha de retalhos que o filme 
virou. 

A direção da Liga da Justiça é 
creditada a Zack Snyder, ele havia 
concebido a história em si, sendo 
ela um desenrolar das lutas anterio-
res presenciadas tanto em Homem 
de Aço, quanto em Batman Vs Su-

perman: A Origem da Justiça, mas 
em meio aos trabalhos com esse 
filme Snyder sofreu uma profunda 
crise familiar (a filha dele se suici-
dou) e ele se viu obrigado a deixar 
a obra inacabada. Quem assumiu a 
frente do projeto foi ninguém me-
nos do que o pai do Universo Es-
tendido da Marvel e também gran-
de nome por trás do sucesso dois 
primeiros filmes dos Vingadores: 
Joss Whedon.

Whedon, refilmou algumas ce-
nas e deu uma cara menos sombria 
ao filme, configurando a Liga da 
Justiça segundo a fórmula de suces-
so inaugurada pelo filme da Mu-
lher-Maravilha. O nome de Whe-
don aparece nos créditos como 
co-roteirista, mas nós sabemos que 
ele fez muito mais do que isso. 

Esse fato citado acima justifica 
as tais pequenas falhas na história, 
mas também aproxima muito a 
Liga da Justiça de um filme mais 

leve, divertido e agradável. Pode-
mos dizer que Joss Whedon foi 
responsável pela “marvelização” da 
DC Comics no cinema (os fãs vão 
me matar por causa dessa afirma-
ção, que soa quase como uma he-
resia - risos). 

Tecnicamente o filme é impe-
cável, ótima trilha sonora, excelente 
trabalho de fotografia e edição mui-
to bem cuidada. O vilão, como em 
todo e qualquer filme de herói, fica 
muito aquém do esperado e a utili-
zação de computação gráfica tam-
bém ajuda para que Lobo da Este-
pe fique menos imponente do que 
deveria ser, mas, mesmo assim, ele 
corresponde bem à sua função de 
juntar os mais poderosos da terra.

O elenco soma um grupo de 
estrelas liderado por Ben Affleck, 
que esbanja talento, mas que não é 
o mais indicado para papeis engra-
çados e por isso, faz piadas discre-
tas em meio a suas crises pessoas, o 
que foi uma boa saída. Gal Gadot, 
a avassaladora Mulher-Maravilha 
não exibe só um talento incomum, 
mas muita beleza, Jason Momoa 
surpreende positivamente no pa-
pel de Aquaman, que é grande, 
imponente e muito poderoso, bem 
diferente daquele herói insosso dos 
desenhos dos Super Amigos que 
assistíamos quando éramos crian-
ças, mas o maior destaque fica com 
certeza para Ezra Miller e o seu 
irreverente Flash, ele é, de longe, o 
personagem mais bem desenvolvi-
do e figura como a veia cômica do 
grupo.

Vamos à trama! Impulsiona-
do pela restauração de sua fé na 
humanidade e inspirado pelo ato 
altruísta do Superman (Henry Ca-
vill), Bruce Wayne (Ben Affleck) 
convoca sua nova aliada Diana 
Prince, vulgo Mulher-Maravilha 
(Gal Gadot), para o combate con-
tra um inimigo ainda maior. Jun-
tos, Batman e Mulher-Maravilha 
buscam e recrutam com agilidade 
um time de meta-humanos, mas 
mesmo com a formação da liga de 
heróis formada por Batman, Mu-
lher-Maraviha, Aquaman (Jason 
Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e 
Flash (Ezra Miller) poderá ser tar-
de demais para salvar o planeta de 
um catastrófico ataque.

Por que ver esse filme? Por-
que filme de herói está realmen-
te na moda em nossos tempos, 
esse braço do cinema industrial 
se tornou um gênero específico e 
despertou o interesse e a paixão 
de muitos fãs, tornando-se um fi-
lão extremamente relevante para 
o mundo do entretenimento da 
atualidade. Além disso, Liga da 
Justiça é a promessa de fazer dar 
certo o Universo Estendido da 
DC Comics no cinema e, bem por 
isso, merece ser conferido de per-
to. Por fim, todo mundo gosta de 
uma trama aventuresca embalada 
por boas sequências de luta. Vá ao 
cinema, veja a Liga e divirta-se! 
Um lembrete, a “marvelização” de 
Whedon foi tanta, que agora os fil-
mes da DC tem cenas pós-credito 
(risos), fique atento e boa sessão! 

Em Floraí, saúde tem atendimento 24 horas

Justiça Restaurativa é 
debatida em audiência pública 

O Hospital Municipal 
Nossa Senhora de 
Lourdes de Floraí, 

tem atendimento diuturna-
mente, as equipes estão sem-
pre a disposição realizando 
um bom atendimento, tendo 
os médicos fixos Dr. Miguel, 
Dr. Luiz, Dra. Gladis e os 
plantonistas quando necessá-
rio. 

Na UBS vila das Palmas, 

além do clinico geral, o usuá-
rio de saúde tem as especiali-
dades de pediatria, ginecolo-
gia, psicologia e ortopedia a 
sua disposição. 

Na UBS de Nova Bilac, 
tem a presença do clínico ge-
ral uma vez por semana para 
atendimento de consultas ele-
tivas.

Na cidade de Florai, a mu-
nicipalidade mantém con-

vênio com  clínica de fisiote-
rapia, clínica de ultrassom e 
laboratório de análises clíni-
cas para atendimento a popu-
lação.

Em Maringá, o CISAMU-
SEP, nos dá o suporte neces-
sário em consultas e exames 
especializados, odontologia 
especializada e cirurgias.

O atendimento odontoló-
gico conta com duas profis-

sionais que dão atendimento a 
população no Posto de Saúde 
Antônio Henrique Vernillo e 
na UBS de Nova Bilac.

Para o transporte dos pa-
cientes para outros centros, a 
municipalidade disponibiliza 
micro-ônibus, van e 4 ambu-
lâncias de simples remoção, 
sendo que nos casos de ur-
gência e emergências são uti-
lizados o serviço do SAMU 

regional.
A busca pela qualidade 

de vida através do bom aten-
dimento na área da Saúde 
tem sido constante, levando 
ao usuário a humanização, 
a busca pelo diagnostico e a 
continuidade se preciso for, 
através de especialidades pelo 
agendamento da secretaria de 
saúde do Município, quando 
o usuário é encaminhado para 

outros centros.
É claro que poderão ocor-

rer alguns imprevistos, princi-
palmente quanto ao tempo de 
espera na continuidade, mas a 
equipe fica a lutar para anteci-
par os procedimentos dentro 
de curto prazo, sendo que os 
casos de urgência e emergên-
cia tem os caminhos solucio-
náveis também dentro desta 
necessidade. Ascom/Floraí 

A Juíza de Direito, Ana 
Lúcia Penhalbel Mo-
raes, promoveu na 

tarde de terça-feira, 14 de no-
vembro, uma Audiência Pú-
blica sobre as Práticas Restau-
rativas. O evento aconteceu no 
plenário do Tribunal do Júri 
do Foro Regional de Nova Es-
perança.

O objetivo da audiência foi 
reunir a comunidade escolar, 
conselho tutelar e autoridades 
para apresentar os resultados 
satisfatórios obtidos com a 
aplicação nas Escolas do mu-
nicípio, além da ampliação 
para Atalaia, onde está sendo 
realizado o curso, bem como 
os demais que compreendem 
o Foro Regional.

A Justiça Restaurativa é co-

NOVA ESPERANÇA

Conduzida pela magistrada Ana Lúcia Penhalbel de Moraes, a audiência pública oportunizou as 
diretoras e coordenadoras pedagógicas das escolas municipais apresentarem os resultados sa-
tisfatórios da Justiça Restaurativa.

nhecida como justiça transfor-
madora, que busca atender as 
necessidades das pessoas. É a 
prática da conscientização por 
transformar atitudes, um novo 
modelo de justiça que amplia 
a ação a partir da perspectiva 
da vítima e da consideração 

do sofrimento ocasionado pela 
violência.

Na abertura das atividades 
a magistrada ressaltou a im-
portância das práticas restau-
rativas. A secretária de educa-
ção e cultura, Leudineia Dias 
abordou o apoio incondicio-

nal da Secretaria ao Projeto. A 
psicóloga Lilian Iamamoto da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação e facilitadora de Círcu-
los Restaurativos, apresentou 
os resultados positivos obtidos 
com trabalho.

“A prática possibilita um 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

espaço de diálogo, onde os alu-
nos podem também expressar 
suas angústias, preocupações e 
ao mesmo tempo, são acolhi-
dos e respeitados. Foi possível 
também vivenciar nos Círcu-
los valores como a cumplici-
dade, o respeito e consideração 
com o seu colega de sala”, ex-
plicou Lilian.

PRÁTICA:
O trabalho desenvolvido 

em Nova Esperança ganhou 
destaque, recebendo convi-
te da Secretaria Municipal de 
Educação de Maringá, onde 
professoras locais foram a ci-
dade canção e apresentaram as 
iniciativas que deram certo.

Com o intuito de desenvol-
ver valores humanos, estimu-
lando os alunos em atitudes 
voltadas para o bem comum e 
o despertar de uma consciên-
cia mais humana, no desen-
volvimento de valores, foram 
apresentados publicamente 
durante a audiência casos de 
sucesso realizados nas escolas 
municipais Nice Braga, Júlio 
Benatti, Ladislau Ban e Tan-
credo Neves, que realizaram 

Círculos de Fortalecimento de 
Vínculos com os quintos anos, 
sobre a ótica da metodologia 
da Justiça Restaurativa. 

Entre as principais ativida-
des desenvolvidas pelo projeto 
estão ações preventivas, por 
meio de diálogos restaurativos 
com os alunos, visando tra-
balhar questões relacionadas 
à violência na escola, além de 
resolução de conflitos, reunião 
com os pais e capacitação de 
multiplicadores.

Com o projeto Justiça Res-
taurativa, o Poder Judiciário, 
por meio da magistrada Ana 
Lúcia Penhalbel Moraes, dis-
semina a cultura da paz na so-
ciedade e oferece novas formas 
de lidar com situações confli-
tuosas.

PRESENÇAS:
Os prefeitos de Nova Es-

perança, Moacir Olivatti, bem 
como o prefeito de Atalaia, 
Fábio Vilhena, vereadores de 
Nova Esperança, Uniflor, Flo-
raí e Atalaia, além de represen-
tantes da sociedade civil orga-
nizada também participaram 
da audiência pública.

José Antônio Costa
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O Aconchego da 
Decoração Americana

Quando pensamos em uma casa americana, 
muitos detalhes e elementos vem a nossa cabe-
ça, não é mesmo? Cozinha americana, paredes de 
madeira, moveis rústicos, aquela varanda gigante, 
lareira na sala, o clássico hall de entrada com a es-
cada de madeira ao lado, o aconchegante sotan e 
porão com uma lavanderia que tem acesso direto 
ao banheiro. No jardim, não pode faltar uma cama 
elástica e a churrasqueira portátil. Elas são lindas e 
bastante funcionais, pois possuem um estilo de de-
coração único, que consegue unir praticidade, be-
leza, e conforto para o dia a dia, com um toque de 
modernidade que faz toda a diferença.

Tudo isso faz parte do nosso imaginário de uma 
casa americana, formado ao longo dos anos pelos 
filmes, fotos e programas de tv que vemos e assis-
timos. Oque você pode não perceber é que, desse 
imaginário, é possível tirar dicas de decoração des-
coladíssimas para sua casa brasileira, com orgu-
lho. Afinal, uma casa não é só feita de moveis, mas 
também de todas as coisas que trazemos bagagem, 
sejam elas fotos, presentes, relíquias de família, qua-
dros, livros e muitas outras coisas e coisinhas que 
com criatividade, podem ser misturados e transfor-
mados em decoração.

Em outras palavras, quando o assunto é decora-
ção, uma casa não tem uma só nacionalidade. De 
cada país desse mundo, podemos pegar empresta-
dos ideias maravilhosas, capazes de encher a nossa 
casa de personalidade, beleza e inspiração.

Com a escassez de espaço em muitas residen-
cias, as áreas externas,  por menores que sejam, são 
cada vez mais valorizadas. A decoração americana 
é generosa nesse quesito, aproveitando cada peque-
na área para deixa-la o mais aconchegante possível. 
Então, aproveite cada metrinho quadrado, da sua 
varanda, jardim ou até mesmo da sua sacada para 
decorar com cadeiras, mesas, pufs  e outros objetos 
que levem aconchego também para fora da sua casa.

   O porão é um queridinho dos americanos, sen-
do, inclusive, uma estrategia para proteger as casas e 
as famílias dos tornados, típicos de algumas regiões 
dos Estados Unidos. São usados também para criar 
um ambiente mais aconchegante e restrito na casa. 
Alguns fazem quartos para hospedes, outros optam 
por compor uma sala de televisão, sala de jogos, ou, 
em muitos casos uma enorme dispensa. Você pode 
aproveitar esse espaço para fazer um ambiente de 
lazer com adega, sofás confortáveis, mesas de jogos, 
com um cantinho para leitura.

Aproveite e vamos ousar também em nossa de-
coração, trazendo todas as ideias de composições 
e misturas harmônicas que nos trazem todo um 
aconchego. Fica a dica!

Esta coluna abordará semanalmente, esclarecimentos a 
fatos ocorridos no município e dúvidas da população sobre 
os diversos setores.

• CMEI Comecinho de Vida
O feriado foi de muita dúvida para parte da popula-

ção, devido à circulação de informações desencontradas 
nas redes sociais, entre elas, o possível fechamento do 
CMEI Comecinho de Vida. A fim de esclarecimento, 
a Secretaria de Educação e Cultura se manifestou por 
meio de nota nos canais oficiais de comunicação da Pre-
feitura:

“Está sendo veiculada nas redes sociais, uma infor-
mação sobre um possível fechamento do CMEI Come-
cinho de Vida. Esclarecemos à comunidade que essa 
informação NÃO PROCEDE, pois a escolarização é 
obrigatória a partir dos 4 anos na modalidade pré-es-
cola e a escola contará com um número expressivo de 
alunos no ano de 2018. Também é obedecida a instru-
ção da data de 31 de março do ano letivo da matrícula 
inicial, o que faz com que muitas crianças de 3 anos se-
jam admitidas no CMEI Comecinho de Vida. Os pais 
que tiverem qualquer dúvida em relação à idade para 
matrícula nesta instituição, poderão se dirigir à Secre-
taria de Educação.”

• Matrículas Rede Municipal
As matrículas da rede municipal começam na próxi-

ma semana. Acompanhe abaixo as datas:

Quaisquer dúvidas, procure a Secretaria de Edu-
cação e Cultura para esclarecimentos! Por telefone 44 
3252-4883 ou na sede que fica localizada na Av. Felipe 
Camarão, 380 (antigo IBC).

Guarda compartilhada 
é negada em caso de 
desentendimento dos 

pais, confirma STJ

***
Gabriel Carneiro de Souza - OAB/PR 74.045

Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. 

A 3ª turma do STJ negou pedido de um pai que 
buscava o compartilhamento da guarda da filha de 
quatro anos de idade. O recurso especial foi rejeitado 
por total falta de consenso entre os genitores.

No pedido, que já havia sido rejeitado pelo TJ/
MG, o pai sustentou que a harmonia entre o casal 
não pode ser pressuposto para a concessão da guar-
da compartilhada e que a negativa fere seu direito de 
participar da vida da menor em igualdade de condi-
ções com a mãe.

AUSÊNCIA DE DIÁLOGO
A sentença da Justiça mineira concluiu que ambos 

os pais têm condições de exercer suas funções, mas 
não em conjunto. O julgado estabeleceu que os dois 
não demonstram possibilidade de diálogo, coopera-
ção e responsabilidade conjunta.

Além disso, observou que o casal não conseguiu 
separar as questões relativas ao relacionamento do 
exercício da responsabilidade parental. Em conse-
quência, o juiz negou o compartilhamento da guarda, 
fixou alimentos e regulamentou o regime de visitas.

INTERESSE DA CRIANÇA
Para o relator, ministro Noronha, a controvérsia 

é relevante. O entendimento dominante indica que 
o compartilhamento deve ser aplicado em todos os 
casos, cabendo ao Judiciário a imposição das atribui-
ções de cada um.

Citando integralmente o histórico precedente re-
latado pela ministra Nancy Andrighi, no qual o STJ 
firmou o entendimento de que a guarda compartilha-
da é a regra e a custódia física conjunta sua expressão, 
João Otávio de Noronha enfatizou que existem situa-
ções que fogem à doutrina e à jurisprudência, deman-
dando alternativas de solução.

O ministro reconheceu que não existe dúvida de 
que a regra deve ser o compartilhamento da guarda 
por atender melhor aos interesses da criança e dos 
próprios genitores, já que ambos permanecem pre-
sentes e influentes na vida cotidiana dos filhos.

Entretanto, no caso em questão, está clara a invia-
bilidade de seu exercício diante da impossibilidade de 
os pais chegarem a um acordo sobre quaisquer ques-
tões ou pensarem além de seus próprios interesses.

Por ocasião do julgamento do caso em tela, desta-
camos o seguinte trecho que elucida perfeitamente a 
questão:  

Entendo que diante de tais fatos, impor aos pais a 
guarda compartilhada apenas porque atualmente se 
tem entendido que esse é o melhor caminho, quando 
o caso concreto traz informações de que os pais não 
têm maturidade para o exercício de tal compartilha-
mento, seria impor à criança a absorção dos conflitos 
que daí, com certeza, adviriam. E isso, longe de aten-
der seus interesses, põe em risco seu desenvolvimen-
to psicossocial.

O ministro reiterou que o maior interesse do com-
partilhamento da guarda é o bem-estar da menor, que 
deve encontrar na figura dos pais um ponto de apoio 
e equilíbrio para seu desenvolvimento intelectual, 
moral e espiritual.

Alto Paraná é campeão da Copa 
Noroeste de Futebol Amador

Aconteceu no dia 05 
de novembro, em 
Terra Boa no Está-

dio Antônio Urtado, a final 
da Copa Noroeste de Fute-
bol Amador, onde a equipe 
de Alto Paraná foi a campeã 
após golear o time anfitrião 
por 4x1.

Os gols de Alto Paraná 
foram marcados por Rodri-
go (2), Deci e Carlinhos. No 
jogo de ida o placar foi 0x0. 

Atuaram inicialmente  
pela equipe campeã: Juni-
nho, Rogério, Marcelo, Ti-
gueira, Pedrinho, Diony, Ro-
drigo Tufão, Carlinhos, Peu 
e Deci. Suplentes: Danilo, 
João Marcos, Silvinho, Lui-
zinho, Di, Caio, Cabrito, Ga-
briel Suzuki, Guilherme Ber-
ti, Alisson, Gabriel Carvalho 
e Cocada. Técnico - Adair 

(Delarroz). São diretores da 
equipe o Jaboti, Rose e Be-
tão. O goleiro menos vazado 
foi o Juninho (Alto Paraná) e 
o artilheiro com sete gols foi 
o Stevan (Indianópolis).

O time alto-paranaense 
havia sido campeã nos úl-
timos dois anos da Liga de 
Futebol de Nova Esperança, 
portanto, esse ano, aventu-
rou-se em outra região, com 
o mesmo sucesso, tornando-
-se referência no futebol 
amador regional.

A equipe de Alto Para-
ná contou com o apoio do 
Departamento de Desporto 
e Cultura, que tem à frente 
Thiago Ereno e da Prefeitura 
de Alto Paraná.

Da Redação, 
com informações do DN.

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

Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.
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Com o objetivo inicial de garantir mais direitos às 
mulheres, com a ampliação da licença maternidade 
em caso de bebês prematuros, a Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) 181, aprovada na Comissão 
Especial da Câmara acabou por gerar inúmeros pro-
testos pelo país ao abrir caminho para tornar o aborto 
ilegal em qualquer circunstância, mesmo nas hipó-
teses previstas em lei. Hoje, o aborto é permitido em 
três situações: Quando há risco à vida da mãe causado 
pela gravidez; quando a gestação é resultante de um 
estupro e se o feto for anencéfalo.

De acordo com o especialista em Direito e Proces-
so Penal, sócio do escritório Cury & Cury Sociedade 
de Advogados, Rogério Cury, a medida - que ainda 
precisa ir a Plenário e depende da sanção presiden-
cial-, gera um grande conflito com regimento do Có-
digo Penal, ao propor alterações em dois dispositivos 
da Constituição Federal. "As hipóteses de aborto legal 
previstas no Código Penal são bastante ponderadas. 
Não é algo novo, é uma determinação de 80 anos 
atrás. Com a PEC, o aborto poderá ser considerado 
crime em qualquer hipótese, pois cria um conflito de 
conceitos", analisa Cury.

Ao determinar que "a vida começa no momento 
da concepção", a PEC proíbe o aborto nos casos per-
mitidos e tem gerado um enorme embate sobre os 
direitos previstos de reprodução das mulheres. O di-
reito ao aborto legal em casos de gravidez por estupro 
ou risco de morte para a mãe são direitos permitidos 
desde 1940 pelo Código Penal Brasileiro.

Segundo o jurista Rogério Cury, será possível ar-
gumentar, no caso do aborto de anencéfalos, que a 
vida só se dá com atividade cerebral, de acordo com 
as definições da Lei 9434, que versa sobre transplante 
de órgãos e tecidos. O Conselho Federal de Medicina 
segue esse mesmo preceito: só há vida com atividade 
cerebral. E só há direito à vida onde a vida existe.

No caso de gestação resultante de estupro, há uma 
preocupação muito consistente com o valor senti-
mental, destaca o advogado. "Neste caso, entendo que 
deva prevalecer a dignidade da pessoa humana, da 
mãe estuprada, que tem o direito de continuar viven-
do dignamente."

Após o placar de 18 x 1 na comissão especial for-
mada para analisar o caso, a proposta voltará a ser dis-
cutida na Câmara no dia 21 de novembro, quando os 
deputados devem concluir a análise de 11 sugestões 
de alteração ao texto principal. Só depois de concluída 
esta etapa é que a PEC poderá seguir para plenário, 
onde precisa de pelo menos 308 votos entre 513 depu-
tados, em dois turnos de votação.

Criminalização do 
Aborto: PEC 181 
coloca em risco 

previsão legal e fere 
direito de gestantes
Jurista alerta para 

conflito entre Código 
Penal e Constituição 

e defende a 
dignidade humana
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ESCOLA MUNICIPAL 
VEREADOR JORGE 
FANECO

SOMOS TODOS IGUAIS

ESCOLA MUNICIPAL 
VEREADOR JORGE 

FANECO
DIREÇÃO: Sandra Mara Caeiro
VICE DIREÇÃO: Renata Anelise Rosa
COORDENAÇÃO: Gisely Silgueiro
PROFESSORA: Marcia Regina Bonadio

DIREÇÃO: Sandra Mara Caeiro
VICE DIREÇÃO: Renata Anelise Rosa

COORDENAÇÃO: Gisely Silgueiro
PROFESSORA: Rosimeire Chiquito Gomes

A partir do vídeo sobre 
Bulling, trabalhado na ofici-
na de Espanhol com a pro-
fessora Janaina, a professora 
Márcia deu continuidade ao 

tema com roda de conversa, 
onde foi discutido e relatado 
fatos onde ocorreu e ocorre 
Bulling. Na sequência foram 
feito cartazes e as crianças 

pintaram o rosto. Os cartazes 
foram colocados no pátio da 
escola para todos tomarem 
consciência de que o Bulling 
só causa sentimentos ruins.

Os alunos da Escola Verea-
dor Jorge Faneco, na aula de 
Ensino Religioso discutiram 
o assunto sobre as diferenças, 
onde eles puderam expressar 
suas opiniões sobre o racismo 
que acontece em nosso país.

A escola faz a sua parte 
criando momentos para mos-
trar a importância que cada 
cultura tem, assim conscien-
tizando as crianças para que 
não cometam os mesmos erros 
dos mais velhos. Preconceito 
se aprende, se copia, ninguém 
nasce com ele.

A questão da etnia vem sen-
do muito discutida no mundo 
todo, inclusive no Brasil que é 
um país mestiço, onde ocorre a 

mistura principalmente de ne-
gros, brancos e índios.

Com tudo que é feito ain-
da  continua existindo o pre-
conceito, o racismo, através de  
músicas, brincadeiras, piadas, 
e até mesmo a violência se faz 
presente.

Enfim, cada pessoa pode fa-
zer a sua parte, acabando com 
qualquer tipo de discriminação 
e preconceito que existe, per-
cebendo que todos nós somos 
iguais, independente da cor, 
raça, idade, condição social ou 
opção sexual. Esse é o primeiro 
passo para que cada um respeite 
os direitos dos outros. O direito 
de cada um acaba quando co-
meça o do outro.Alunos da Sala Especial: Maria Luiza, Maria Fernanda, Maria Clara, Michael, Luiz Henrique, Mateus, Gabriel , Jõao Gabriel e Milena.

ALUNOS 5º ANO A:
Ana Carolina Costa

Bianca de Souza
Diordy Vitor Erculano Ramos 
Emilly Vitória Silva Bertalia 

Everton Gabriel Cassiano
Felipe Leite da Silva

Gabrielle Vitória dos Reis
Iasmim Tatiane dos Santos Campos

Kailane Ferreira Desidério
Keize Nicoly dos Santos

Khetlen Carolina da Silva
Maria Clara de Oliveira Ferrari

Maria Eduarda de Oliveira Ferrari
Matheus da Silva Queiroz
Murillo da Silva Queiroz

Pedro Henrique Filó da Silva
Rafael Miranda Cardoso

Samuel Ribeiro dos Santos
Tauane Cristina de Freitas

Yago de Souza Peres
Kamile Vitória Alves da Silva

Jaqueline Sales Rosa
Igor Henrique Alecrim
Lucas Santos Galdino

PARABÉNS PROFESSORES
A equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 

Nova Esperança, parabeniza e agradece  aos alunos, pais, direto-
res, coordenadores pedagógicos e especialmente os professores 
pelo resultado da ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização) apli-
cada  pelo MEC, em 2016. Visto que a média geral  do nosso mu-
nicípio apresentou notável melhora e ficou acima da média geral 
do estado, comprovando o  trabalho de toda comunidade escolar.  
Parabéns pelo amor, compromisso, esforço e dedicação de todos! 

“O homem não é nada, além daquilo que a EDUCAÇÃO faz 
dele.” (KANT)

Pauta da 33ª Sessão 
Ordinária da Câmara 

Municipal de Nova Esperança
-REQUERIMENTO:
1) Requerimento 

nº70/2017, de autoria do 
Vereador Carlos Roberto da 
Silva, requer, após ouvido o 
plenário, seja oficiado o se-
nhor Prefeito Municipal, so-
licitando informações com 
relação a Lei nº 1.595/2005, 
que dispõe sobre o Período 
de Permanência em filas de 
Instituições Financeiras e dá 
outras providências, solici-
ta saber se a Prefeitura tem 
acompanhado as reclama-
ções dos usuários e o número 
de denúncias que chegaram 
nos primeiro 10 meses de 
2017 com relação a este pro-
blema.

- PROJETO DE LEI EM 
2ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei nº 
64/2017, de autoria do Verea-
dor Brayan Oliveira Pasqui-
ni, que dispõe sobre a obri-
gatoriedade da publicação 
no Portal da Transparência 
do Município de Nova Espe-
rança da quantidade mensal 
de horas extras dos servido-
res públicos municipais e do 
montante desembolsado pela 
Administração Pública para 
o pagamento destas. 

- PROJETO DE LEI EM 
1ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei nº 
60/2017, de autoria do Exe-
cutivo Municipal, que dis-
põe sobre o Plano Plurianual 
para o quadriênio 2018-2021 
e dá outras providências.

2) Projeto de Lei nº 
61/2017, de autoria do Exe-
cutivo Municipal, que estima 
a receita e fixa a despesa do 
município de Nova Esperan-
ça, Estado do Paraná, para o 
exercício financeiro de 2018, 
e dá outras providências.

3) Projeto de Lei nº 
65/2017, de autoria do Verea-
dor Brayan Oliveira Pasqui-
ni, que dispõe sobre a obri-
gatoriedade da publicação da 
ordem da Fila de espera das 
Creches no Portal da Trans-
parência do Município de 
Nova Esperança e estabelece 
outras providências.

- INDICAÇÕES:
1) Indicação nº 194/2017 

de autoria dos Vereadores 
Carlos Roberto da Silva, Ma-
ria Eunice Zacharias Zaca-
rias e Mauro Sabino da Silva, 
requer, após a tramitação 
regimental, que seja enca-
minhado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a seguinte indica-
ção: solicitando que seja feita 
a instalação de um televisor 
na recepção do Posto de Saú-
de Adelino Pasquini.

2) Indicação nº 195/2017 
de autoria dos Vereadores 
Mauro Sabino da Silva e Car-
los Roberto da Silva, requer, 
após a tramitação regimen-
tal, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a 
seguinte indicação: solicitan-
do que seja feita construção 
de um trevo para dar acesso 
a entrada da Vila Rural Espe-
rança.

3) Indicação nº 196/2017 
de autoria do Vereador Mau-
ro Sabino da Silva, requer, 
após a tramitação regimen-
tal, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a 
seguinte indicação: solicitan-
do que seja feita uma opera-
ção tapa buracos na Avenida 
São José próximo ao nº 1743.

4) Indicação nº 197/2017 
de autoria do Vereador Car-
los Roberto da Silva, requer, 
após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Se-
nhor Prefeito Municipal a se-
guinte indicação: solicitando 
que seja feita a manutenção e 
revitalização da Praça Duque 
de Caxias na Vila Silveira.

5) Indicação nº 198/2017 
de autoria dos Vereadores 
Maurício Alexandre Marin 
Gaona, Brayan Oliveira Pas-
quini e Maria Eunice Zacha-
rias Zacarias requer, após a 
tramitação regimental, que 
seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal a seguinte 
indicação: solicitando a colo-
cação de lixeira na Praça Sal-
gado Filho.

6) Indicação nº 199/2017 
de autoria dos Vereadores 
Maurício Alexandre Marin 
Gaona, Brayan Oliveira Pas-
quini e Maria Eunice Zacha-
rias Zacarias requer, após a 
tramitação regimental, que 
seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal a seguinte 
indicação: solicitando a cor-
reção do asfalto na Avenida 
Felipe Camarão esquina com 
a Avenida Rocha Pombo.

A adminsitração mu-
nicipal, juntamente 
com os vereadores, 

colocaram também como 
meta administrativa, a recu-
peração e modernização das 
estradas municipais.

Depois de traçar o plano 
de trabalho, o departamento 
de serviços públicos e seus 

funcionários partiram para 
o plano de ação e estão a 
executar os trabalhos previa-
mente planejados.

Esta publicação em evi-
dência é a conclusão da pri-
meira etapa dos serviços da 
estrada Paranhos, que para 
facilitar ainda mais aos que 
utilizam essa estrada, foi 

feito um bom acabamento 
de união entre a estrada e a 
rodovia Floraí - Nova Bilac, 
dando assim comodidade e 
segurança aos motoristas e 
maquinistas que constante-
mente utilizam na para os 
trabalhos diários nas lavou-
ras desta região.

ASCOM/FLORAÍ

Município de Floraí está 
modernizando estradas rurais


