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DESDE MAIO DE 1995

"Senhor, tu tem sido o nosso 
refúgio, de geração em geração 
antes que os montes nascessem 
ou que tu formasses a Terra e 
o mundo, sim de eternidade a 
eternidade, Tu és Deus". (Salmo 90)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

As eleições se aproximam e Nova Esperança 
começa a ser novamente vista no mapa político 
do Paraná pelos pré-candidatos. Desde o segundo 
semestre do ano passado diversos deputados esta-
duais e federais vieram ao município anunciar ou 
prometer recursos para obras e serviços. É certo 
que as visitas serão intensificadas nos próximos 
meses, em todos os municípios da região.

Tanta generosidade não poderia ocorrer apenas 
às vésperas das eleições. Alguns políticos que tra-
dicionalmente aparecem de quatro em quatro anos 
já asseguraram emendas no orçamento deste ano.

Como a eleição de 2018 serve para estruturar 
a disputa municipal de 2020, os candidatos já se 
aproximam dos virtuais postulantes ao Paço Mu-
nicipal.

Mesmo que o expediente seja eleitoreiro, a po-
pulação acaba beneficiada com a liberação de re-
cursos por parte dos governos estadual e federal, 
“graças” a atuação dos deputados, porém deve o 
eleitor, no momento do voto, lembrar de quem faz 
uso desse vicioso expediente eleitoreiro a cada qua-
tro anos.

Entendo que a atuação parlamentar deve ser 
marcada pelo profundo respeito aos interesses dos 
eleitores que os elegeram.

O eleitor deve chegar a outubro sabendo dife-
renciar a política da politicagem. Em linhas gerais 
a política é definida como a arte ou ciência de go-
vernar, com organização, direção e administração 
tendo em vista a obtenção de resultados desejados.

Já a politicagem é a política de interesses pes-
soais, de troca de favores ou de realizações insig-
nificantes. Na urna caberá aos eleitores tal diferen-
ciação.

Mas aqui vai um alerta: o parlamentar não tem 
que fazer necessariamente o que o povo quer, como 
ele quer, quando ele quer. Até porque, para o par-
lamentar nem sempre é fácil escolher que parcela 
do povo ele representa. O parlamentar tem de fazer 
o que precisa ser feito, independente de siglas, cor 
partidária ou ideológica.

Torço para que Nova Esperança e demais mu-
nicípios de nossa região sejam beneficiados com a 
liberação de recursos e que os politiqueiros não se 
aproveitem com objetivos eleitoreiros.

Tenho lembrança de não muito tempo atrás de 
quando a cidade recebeu alguns ônibus vindos do 
governo estadual, em um deles, faltou espaço para 
as faixas que na frente atribuíam a conquista a um 
deputado, na traseira a outro e nas laterais a um 
terceiro político. Uma tremenda sacanagem com os 
eleitores.

Que os sorrisos e tapinhas nas costas não sedu-
zam o eleitor a votar nos profissionais da politica-
gem.

Com apoio do Núcleo de Maringá do Grupo de 
Atuação Especial de Combate ao Crime Organiza-
do (Gaeco), a Promotoria de Justiça de Paranacity, 

Noroeste do estado, cumpriu na manhã desta quinta-feira, 
22 de março, três mandados de busca e apreensão em Nova 
Esperança (no Norte-Central paranaense), um mandado de 
prisão e outro de busca e apreensão em Presidente Prudente 
(no interior paulista). As medidas foram cumpridas dentro 
da Operação Apagão e tinha como alvos um investigador da 
Polícia Civil e um agente de cadeia.

Segundo o Ministério Público, os agentes públicos são 
investigados por suspeita de possibilitarem o ingresso de ob-
jetos (celulares, serras e drogas) na cadeia de Paranacity. Não 
foi possível cumprir o mandado de prisão contra o agente de 
cadeia, que é considerado foragido da Justiça. MP/PR

“Na estratégia, decisiva é a aplicação”.
Napoleão Bonaparte (1769 a 1821), líder 

político e militar durante os últimos 
estágios da Revolução Francesa

***

Expediente eleitoreiro

“Quando os costumes são suficientes, as 
leis são desnecessárias. Quando os costumes 
são insuficientes, é impossível fazer respeitar 

as leis”. Émile Durkheim (1858-1917)

MRG – Possibilidade de 
reabertura
O encerramento das atividades da MRG no fim de 2016 mexeu 
com a comunidade nova esperancense. Além do fechamento de 
dezenas de postos de serviço, a empresa, criada aqui, tinha uma 
identificação local muito forte. Está nas mãos dos ex-funcionários 
e credores optar pela sua volta ou decretar oficialmente seu fim. 
Particularmente vejo que o retorno das atividades da empresa, 
além do cunho social e econômico para a cidade, seja importan-
te também para os trabalhadores credores. Caso vá para a leilão, 
uma possível arrecadação muito abaixo do valor de mercado, não 
melhorará em nada a situação dos credores trabalhistas, prioritá-
rios na ordem de recebimento. A dívida da empresa ultrapassa a 
casa dos R$20 milhões e uma possível ida a leilão, não arrecadaria 
20%, estimo eu, do que efetivamente valem os espólios. Mesmo 
com a carência de pagamento de dois anos para os trabalhadores, 
é melhor negócio para eles do que deixar a empresa ir a leilão, 
haja vista que em as demandas judiciais se estenderiam por muitos 
anos.  É hora de retomar os empregos. É tempo de a economia 
local voltar a crescer. A sorte está lançada. 

Handebol 50 anos
No último sábado, 17 de março, aconteceu no Ginásio Poliespor-
tivo  Bruno Benatti, em Nova Esperança, um momento de res-
gate histórico.  Com a presença do Professor de Educação Física 
João Marin Mecchia, ex-atletas se reuniram para comemorar os 
50 anos do handebol no Paraná.  De acordo com Mecchia, “tudo 
começou aqui. No dia 22 de fevereiro de 1968 fizemos a primeira 
partida de handebol em Nova Esperança”, disse, emocionado.
Vários jogos entre equipes de handebol masculino, feminino e 
competição entre cidades abrilhantaram a celebração. Foi bacana 
rever grandes amigos que hoje residem em outras cidades. 
O Professor João Marin Mecchia mora há vários anos em Marin-
gá, onde já foi inclusive Secretário de Esportes e Lazer daquele 
município. Em 2013, recebeu, da Liga de Handebol do Paraná, 
uma importante comenda de Mérito Esportivo da Modalidade. 

Clientelismo e gestão
Notadamente governos que tem decidido romper com a cultu-
ra do clientelismo no setor público estão fadados a enfrentar as 
dificuldades quanto à popularidade. O clientelismo envolve o 
benefício de poucos em detrimento do coletivo.  Assemelha-se 
à oligarquia, onde poucos governam para poucos ou a uma elite 
que suga e se beneficia do que a coletividade produz. No Brasil 
a Política do café com leite, onde mineiros e paulistas se reveza-
vam na presidência da República, foi, talvez, o regime oligárquico 
mais conhecido, que teve fim com a Revolução de 1930 (início da 
era Vargas). O clientelismo é a dependência direta e isolada do 
que o poder público pode “beneficiar”. Contrapõem aos interesses 
coletivos. Quando se rompe com essa prática, a impopularidade 
ganha corpo. É sistêmico e inevitável. É algo  enraizado na cultura 
brasileira, sendo baseado nas relações de troca.

Restos de alimentos na rede de 
esgoto – Não pode
A Companhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar) recomenda que as sobras de 
alimentos e de gordura, utilizadas para a 
produção de alimentos, não sejam descar-
tadas nas redes coletoras de esgoto. O des-
carte incorreto pode causar entupimento, 
rompimento de rede e o retorno do esgoto para dentro dos imóveis 
ou o extravasamento na rua. Assim, não devem ser despejados es-
ses materiais nos pontos de saída do esgoto - nem na cozinha, nem 
no banheiro e nem na lavanderia. As redes de esgoto estão dimen-
sionadas para conduzir apenas o esgoto doméstico resultante do 
uso dos banheiros, tanques e pias de cozinha, praticamente líqui-
do, até às estações de tratamento. Materiais como óleo de cozinha, 
restos de comida, embalagens plásticas, panos, pedaços de madei-
ra, entulho de construção, fraldas, cabelos, papel higiênico e pre-
servativos, por exemplo, são alguns dos mais comuns encontrados 
dentro das redes quando a Sanepar faz consertos (foto). Um dos 
maiores problemas é o óleo de cozinha, que se fixa nas paredes das 
tubulações, se junta a outros materiais descartados indevidamente 
e, ao esfriar, cria uma crosta que entope as redes.

Julgamento do recurso de Lula
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) marcou para a 
próxima segunda-feira (26) o julgamento do embargo de declara-
ção da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra sua 
condenação a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem 
de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá (SP).A data foi divulga-
da no andamento processual na internet. O tribunal não divulgou 
se haverá esquema especial de segurança, mas confirmou que a 
sessão não será transmitida ao vivo. O julgamento deverá ser rá-
pido, pois não está prevista sustentação oral de defesa ou acusa-
ção, segundo a assessoria do TRF4.O embargo de declaração é um 
tipo de recurso que não tem previsão de modificar uma decisão, 
mas somente esclarecer obscuridades ou ambiguidades do texto 
do acórdão, que é a sentença proferida por um órgão colegiado, 
como é o caso do TRF4. As informações são da Agência Brasil.

***

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

• NOVA FUNCIONALIDADE ÀS CAIXINHAS LONGA VIDA:
As caixinhas longa vida descartadas ganharam nova funciona-

lidade no Viveiro Municipal, nelas são cultivadas mudas de plantas 
que são distribuídas gratuitamente à comunidade; a única contra-
partida é entregar mais embalagens usadas para produção de novas 
espécies que posteriormente irão “florir e dar frutos” à nossa cidade. 
De cara nova, o local tem produzido mudas a todo vapor. A meta é 
cultivar 33 mil mudas de flores, plantas ornamentais e árvores fru-
tíferas, nativas e exóticas por ano, que serão replantadas nos cantei-
ros, praças e residências.

• QUER AJUDAR?
Gostou do projeto que está acontecendo no Viveiro Municipal 

e quer colaborar? Você pode doar as embalagens longa vida sem 
utilidade nos pontos de coleta: escolas municipais, prefeitura e no 
viveiro. Quem realiza a doação de um montante, entre 10 a mais 
caixinhas pode levar uma muda de flor ou arbusto para casa, para 
isso é necessário que a entrega seja feita no Viveiro Municipal.

O projeto “Pomar nos Quintais” ainda está em fase de estudos 
e desenvolvimento, mas a ideia é realizar a doação de mudas de 
pequenas espécies frutíferas para plantio nos quintais dos bairros, 
garantindo às crianças uma fonte alternativa e saudável de alimen-
tação.

As mudinhas dessas espécies já começaram a ser plantadas nas 
embalagens longa vida, e, dentro de mais alguns meses estarão 
prontas para serem replantadas nos quintais. Quem faz uma cidade 
melhor somos todos nós! Então se você tiver interesse em colabo-
rar, pode ser através da doação de sementes, mudas ou até mesmo 
do seu precioso tempo.

Investigador e agente de 
cadeia são alvo de operação 
do MPPR para cumprimento 
de mandados de prisão e de 

busca e apreensão

REGIÃO
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Nova Esperança
Por meio de um trabalho de investigação, 
após receber uma denúncia anônima, a 
Polícia passou a monitorar o suspeito, 

oriundo provavelmente de Cambé 

Opinião do Blog
Brisas e chuviscos  interrom-

pem o precário fornecimento de 
Energia Elétrica em Nova Espe-
rança!

Resido em Nova Esperança 
há 46 anos e desde então venho 
convivendo com os problemas da 
falta de energia elétrica pratica-
mente todas as vezes que ventos e 
chuvas, mesmo de pequena inten-
sidade, atingem a nossa cidade, 
trazendo muitos problemas para 
os seus moradores. No Jardim 
Los Angeles, populoso bairro da 
cidade, onde resido, os morado-
res são unânimes em afirmar os 
prejuízos pela falta de energia em 
conseqüência dos ventos e chu-
vas. Portões eletrônicos, telefones 
sem fios, geladeiras, televisores, 
microondas, lâmpadas, etc., são 
alguns dos mais diversos apare-
lhos queimados pela oscilação  da 
energia nessa situação. Já estive 
em contato em outras oportuni-
dades com os responsáveis pela 
Copel na cidade que disseram 
da reforma da sub estação de 
Nova Esperança para melhoria 
dos serviços. Mas esse assunto já 
foi  conversado há muitos e mui-
tos anos e o problema da falta de 
energia continua o mesmo, assim 
como os prejuízos. Os moradores 
tem todo o direito de reclamar 
uma vez que o kw/hora é caro e 
os prejuízos da queda da energia 
são maiores ainda, dificultando 
também, sobremaneira, a vinda 
de indústrias para o nosso mu-
nicípio que dependam da energia 
elétrica para o funcionamento. 
Com  a palavra a Copel!

Vereadora Marielle Franco: 
presente!

Foi chocante o assassinato da 
vereadora  Marielle Franco e de 
seu motorista Anderson, ocorri-
do quarta feira, dia 14 de março, 
no Rio de Janeiro,  logo depois 
que a nobre vereadora  havia 
participado de um encontro de 

mulheres negras em um bairro 
daquela cidade. Feminista, negra, 
favelada, lésbica, assistente social, 
vereadora eleita nas últimas elei-
ções com 46.000 votos, sendo a 
quinta vereadora mais votada no 
referido pleito no Rio de Janeiro, 
era uma política atuante pois mo-
rava onde nasceu, no Complexo 
da Maré, atendendo diversas ou-
tras comunidades como o Jaca-
rezinho, Complexo do Alemão, e 
até nas áreas mais centrais da ci-
dade como Ipanema, Copacabana, 
Leblon, etc, onde obteve número  
significativo de votos. Marielle, 
que alguns dias antes de sua mor-
te havia assumido o cargo de rela-
tora sobre  a Intervenção Federal 
no Rio de Janeiro, já denunciava 
inúmeras irregularidades contra 
os favelados pelos  militares e For-
ças Armadas. Dois ou três dias de-
pois, Marielle, junto com a sua as-
sessora, dentro de um carro que se 
dirigia para a sua casa, foi execu-
tada, onde morreu também o seu 
motorista.  A hipótese inicial mais 
provável era que ela tinha sido as-
sassinada por militares, por ódio 
contra as mulheres que se ousam 
em se levantar, falar alto e que se 
atrevem a discutir assuntos, sem 
medo.   Com o passar das horas, 
as redes sociais se encarregaram 
de distribuir mundo afora, diver-
sas outras opiniões, denegrindo 
a imagem de Marielle, inclusive a 
de uma desembargadora do Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janeiro, 
Marília Castro Neves que acabou 
postando "merda", mas que aca-
bou obtendo êxito pela formação 
profissional da desembargadora. 
Segundo ela, "eu postei as infor-
mações que li no texto de uma 
amiga". As informações eram que 
Marielle tinha sido eleita  graças 
ao Comando Vermelho e com 
apoio de bandidos. Nesta mesma 
linha, posicionou-se o deputado 
federal Alberto Fraga (DEM-DF).  
Graças a Deus, esses dois menti-
rosos (Marília e Alberto) serão 

punidos pelas suas instituições. 
Nada do que eles postaram tem 
relação com o caso.  Só esperamos 
que o assunto Marielle e Anderson 
não entre para o arquivo de casos 
não elucidados  pela  polícia.

Coisas do Cotidiano

• Empresária Elisângela Dar-
mim, de Atalaia, fazendo o maior 
sucesso com o seu bar Empório & 
Cia, situado à rua das Palmeiras, 
Jd Copacabana, naquela cidade. 
Por se tratar de um bar ao ar livre 
com shows ao vivo nos finais de 
semanas, com esse calor intenso a 
freqüência se torna ainda maior, 
com a presença de muita  gente da 
região. Pelo sucesso de qualidade, 
esse bar já foi premiado pela crí-
tica especializada. Parabéns Eli-
sângela!

• 20 de Março: o equinócio do 
outono chegou! As folhas caem, os 
dias ficam mais curtos e as noites 
mais longas, o calor vai cedendo 
lugar às temperaturas mais ame-
nas, manhãs com neblinas;

• Dia 25 próximo é Domingo 
de Ramos. Data em que o cris-
tianismo relembra a chegada de 
Jesus a Jerusalém. É o início tam-
bém da Semana Santa; 

• Candidato a reeleição, com 
apenas 6% nas intenções de votos, 
Michel Temer diz que o Rio de 
Janeiro tem três bilhões de reais 
para gastar com a intervenção fe-
deral. E o Ministério da Segurança 
tem outros 4 bilhões para gastar;

• A atriz  Bruna Marquezine, 
a musa da TV,  no carnaval já foi 
flagrada dançando com os seios 
quase de fora. Agora, recentemen-
te, numa festa no Hotel Copacaba-
na Palace, Rio, ela foi  vestida com 
um conjunto vermelho e sutiã 

ENTRELINHAS
***Surto de conjuntivite presente em todo o país assusta a população. A conjuntivite é um processo inflamatório de uma 
membrana fina e vascularizada que reveste praticamente toda a parte anterior do olho e caracterizada por lacrimejamento, 
vermelhidão nos olhos, coceira e as vezes secreções. O surto tem como causas as altas temperaturas, mudança de estação, 
tosse, piscinas, praias, traumas, corpo estranho, alergias, vírus, bactérias, fungos, etc. As  conjuntivites  podem ser 
alérgica, viral (a mais comum) e bacteriana. É uma doença que evolui bem, geralmente sem deixar seqüela.  Ao suspeitar 
de conjuntivite, procure um serviço médico que irá medicá-la conforme a origem. Manter as mãos sempre limpas, evitar 
aglomerações, piscinas, praias, objetos comuns como travesseiros, toalhas, componentes de maquiagens, tosse, são alguns 
dos cuidados  para evitar contágio.***E os tiroteios nas escolas americanas continuam. Dessa vez foi numa escola de 
Maryland, com três alunos feridos.***Durante o ano de 2017, cerca de 62 ativistas foram assassinados no Brasil.***"Pela 
atuação na Câmara, por seu trabalho de base junto as comunidades das favelas, pelas denúncias  à violência policial 
seletiva e desmedida,  e pelo apoio a movimentos sociais, a vereadora Marielle Franco tinha perfil ideal para ser alvo 
da fúria de milicianos ou de integrantes da "banda podre" da Polícia Militar" (Carta Capital, 21/03/2018 ).

rendado preto. Chegando lá, tirou 
a blusa  e ficou dançando de sutiã, 
requebrando até o chão, dando 
um show aos presentes, cantando 
e dançando com Ludmila,  Ga-
briel, o Pensador;

• Bispos e padres em Goiás 
são acusados de usarem dinheiro 
do dízimo das  Igrejas para com-
prarem fazendas e casas lotéricas. 
Fieis denunciaram os malandros 
religiosos;

• Espaço - Casa da Cultura - 
A diretora da Casa da Cultura de 
Nova Esperança, Roberta Fernan-
des Martins, tem feito um traba-
lho exemplar, merecendo os elo-
gios pela sua dedicação. Roberta 
está desenvolvendo junto a co-
munidade, dois grupos teatrais na 
faixa de 9-12 anos, cujas as aulas 
são dadas no período vespertino. 
As crianças participantes estão 
muito entusiasmadas com o pro-
jeto, abrindo caminhos para ou-
tras oficinas. Ainda neste mês, a 
Casa da Cultura vai iniciar os trei-
namentos para a fanfarra, cujas as 
inscrições já estão abertas.  Mui-
tas vezes, há pessoas que querem  
participar de oficinas de canto, 
violão, viola, cavaquinho, contra-
baixo,  piano, teclado, violino, etc. 
e não sabem como participar. Bas-
ta que você vá até à Casa da Cultu-
ra e receberá todas as informações 
necessárias. Parabéns à Roberta e 
a toda equipe de trabalho! 

• Fox Sports, TV fechada, está 
selecionando mulheres para nar-
rar e comentar jogos da Copa do 
Mundo, na Rússia. Será uma revo-
lução nas transmissões esportivas.

Gengivoestomatite: lesões 
bucais com febre alta!

Doença ocasionada pelo vírus 
herpes  simples, tipo 1, gengivoes-

tomatite é o nome que se dá a qual-
quer processo inflamatório que 
acomete a mucosa  da boca. com 
maior incidência entre 6 meses e 5 
anos  e com um período de incu-
bação de  2 a 12 dias. Manifesta-
ções Clínicas -  A criança adquire 
a doença por colocar as mãos sujas 
na boca, chupetas sujas sem lavar, 
o mesmo acontece com bicos de 
mamadeiras, etc. Ocorre em crian-
ça previamente sadias, começando 
com febre alta, irritabilidade, dor 
na boca, congestão das bochechas e 
da orofaringe; as amígdalas podem 
apresentar exsudato  (confundin-
do inicialmente com amigdalite). 
Após 2 a 3 dias de febre, surgem 
lesões  na língua, baba muito, véu 
do paladar, pilares e amígdalas . 
pequenas vesículas que logo se ul-
ceram. As gengivas se apresentam 
intumescidas. vermelhas, sangram 
com facilidade, sialorreia, halitose, 
língua saburrosa, adenopatia sub-
maxilar acentuada. Geralmente a 
febre cede em 3 a 4 dias e as lesões  
melhoram em 4 a 7 dias, havendo 
a cura completa entre 10 a 14 dias. 
Não deve ser confundida com aftas 
alérgicas que não dá febre, traumas 
bucais, úlcera necrótica do desnu-
trido.  Tratamento - Por ser uma 
virose não há tratamento especí-
fico, gerando muita apreensão por 
parte das mães pelas febres altas, a 
criança não se alimenta por doer. 
Gel anestésico local é ótimo.  A 
doença cura completamente sem 
seqüelas, devendo  ingerir inicial-
mente alimentos doces e frios, 
bastante líquidos, leite, gelatina, 
mingaus, chá gelado, antitérmicos 
(se necessário). É contra-indicado 
o uso de antibiótico, corticóides e 
nistatina.  Nos casos graves poderá 
haver indicação de antiviral (Aci-
clovir), de internamento para hi-

dratação ou transfusão sangüínea 
ou mesmo gavagem.

Terra planeta água
Esta semana está sendo reali-

zado em Brasília, o Fórum Mun-
dial da Água, que se realiza cada 
três anos. Este ano o país escolhi-
do foi o Brasil, um dos países no 
mundo mais privilegiado em água. 
Durante uma semana, cerca de 
150 países presentes estarão dis-
cutindo  o uso da água no planeta, 
com o lema: "Assegurar água é as-
segurar dignidade". Esse é o pro-
pósito do encontro mundial, com-
partilhando cerca de 150 nações. 
Incentivar o uso racional de água 
bem como políticas que assegure 
água a toda a população, com pro-
teção, conservação, planejamento. 
Terra planeta água, essa denomi-
nação vem do fato que 70% de 
nosso planeta é constituído, de 
oceanos, mares, rios, açudes, re-
presas, lagos, lagoas, etc. Apenas 
2,5% desse volume de água é de 
água doce, lembrando ainda que 
98% desses 2,5, são bolsões hídri-
cos subterrâneos. O Brasil é um 
país abençoado pois temos aqui 
o maior contingente de água doce 
do mundo, graças aos milhares de 
rios e riachos que vão formar os  
grandes rios que banham a nossa 
nação. Ontem, dia 22 de março, 
foi o dia mundial da água. Não 
importa o que somos, o que fa-
zemos, onde vivemos, enfim, nós 
dependemos da água em todos os 
sentidos para viver. Mas as pes-
soas continuam poluindo os rios,  
suas nascentes, esquecendo o que 
a água representa para nós. Prati-
camente é o único recurso natural 
que  serve a toda civilização e é  o 
bem mais precioso da humanida-
de.

Estelionatário é preso logo após aplicar golpe 
a cooperativa de crédito no centro da cidade

A Cresol -  Cooperativa de Crédito, acabou 
tendo um prejuízo de R$ 7mil com a troca 

de cheques. Polícia tenta recuperar o valor

Portando documen-
tos falsos, um homem 
abriu uma conta na 

Cooperativa de Crédito 
Cresol que fica no centro de 
Nova Esperança. A partir 
disso, ele, de posse de che-
ques de terceiros, começou 
a movimentar e levantar di-
nheiro por meio da modali-
dade de custódia de cheques. 
Na segunda-feira (19) ele es-
teve na instituição financeira  
e trocou vários cheques, to-
talizando R$ 7 mil. Embora 
fosse uma conta nova, o ca-
dastro estava apto a solici-
tar o serviço de custódia de 
cheque e foi este justamente 
o golpe aplicado. Como pros-
perou em seu primeiro inten-
to, o homem foi até o banco 
novamente para um novo 
golpe. 

Por meio de um trabalho 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

de investigação, após receber 
uma denúncia anônima, a 
Polícia passou a monitorar o 
suspeito, oriundo provavel-
mente de Cambé e, na segun-
da tentativa deste obter crédi-
tos custodiados via cheques, 
no momento em que estava 
na agência, foi abordado pe-
los homens da Polícia Civil 
e conduzido até a delegacia, 
onde se encontra preso. Isso 
aconteceu na manhã de quar-
ta-feira (22). 

De acordo com o delegado 
Dr. Leandro Farnese, “o ele-
mento foi abordado e questio-
nado sobre qual era seu nome 
e este se identificou como Ju-
liano Zanella, mas disse não 
portar documentos. Pergun-
tado acerca de seu  endereço, 
começou a se contradizer e 
não sabia informar onde mo-
rava aqui em Nova Esperan-
ça, mas que residia na cida-
de  havia  aproximadamente 
8 meses. Em razão disso, foi 
conduzido até a delegacia . 

Consultamos os dados por 
ele informados  e verificamos 
que Juliano Zanella na verda-
de reside em Guarapuava, ou 
seja, este homem se passava 
por uma outra pessoa”, expli-
cou Farnese. 

DESCONEXÃO
Informações desencon-

tradas permeiam o caso. Em 
um primeiro momento a PC 
apurou que o nome do sus-
peito seria Renei Marcos Go-
mes, de 35 anos, informação 
ainda não confirmada, já que 
o homem não está com seus 
documentos verdadeiros.  O 
suposto Renei disse ainda que 
trabalha em uma loja de ma-
teriais esportivos em Londri-
na e que sua residência seria 
então em Cambé, cidade vi-
zinha. 

“Os cheques que ele esta-
va apresentando na Cresol 
eram comprados, R$10,00 a 
folha de uma pessoa em Ma-
ringá, onde este preenchia e 

apresentava na agência para 
trocar com a data futura e 
descontando juros. Com isso 
ele abriu uma conta e estava 
dando inicio a obtenção de 
crédito. Ele tinha recebido 
R$ 7 mil, e hoje a tentativa de 
obter o crédito de mais R$ 5 
mil”, explicou o delegado. 

A Polícia suspeita que a 
falsificação dos documentos 
em nome de Juliano Zanella 
se deu a partir do extravio de 
uma carteira de habilitação. A 

partir deste primeiro docu-
mento, os demais (CPF, RG 
e outros) foram confecciona-
dos utilizando os mesmos da-
dos do original encontrado.  
“Ele disse que a habilitação do 
verdadeiro Zanella havia sido 
perdida e que alguém a en-
controu e lhe entregou, o que 
pode não ser verdade tam-
bém. Estamos investigando”

A PC trabalha para con-
cluir o Inquérito Policial den-
tro de 10 dias.  A investigação 

busca ainda levantar infor-
mações que possam revelar 
se o crime já havia sido pra-
ticado pelo suposto Renei em 
outras cidades. 

“Ele vai responder pelos 
crimes de estelionato consu-
mado, praticado na segunda-
-feira (19) no golpe dos R$7 
mil e pela tentativa de este-
lionato na quarta-feira (21). 
Cada crime tem pena de 1 a 
5 anos de reclusão”, finalizou 
o delegado.

Um homem foi preso ao aplicar golpes no centro de Nova Esperança. Ele estava com documentos 
falsos e seria morador de Cambé, cidade do Norte do Paraná

Foto: Alex Fernandes França
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Observatório Social faz balanço 
das atividades e destaca avanços 

Em entrevista, a Presidente do ONESP Angela 
Contin Jordão pontuou as várias ações da entidade

CIDADANIA

UNIFLORNOVA ESPERANÇA

Embora o Observatório 
Social de Nova Espe-
rança tenha dado iní-

cio às suas atividade no início 
de 2017, no que se refere ao 
acompanhamento das licita-
ções, o ONESP está acompa-
nhando cerca de 90% delas, 
se empenhando em analisar 
a legalidade do edital, fa-
zendo tomada de preço para 
constatar se o preço sugeri-
do pela Administração está 
dentro do preço de mercado 
e se a mercadoria ou serviço 
licitado é necessário. Cum-
prida essa etapa, o ONESP 
tem se esforçado em fazer o 
chamamento de empresas do 
município para que partici-
pem da licitação, pois assim 
os tributos pagos pelos mu-
nícipes se mantém girando 
localmente. “Nisso obtive-
mos algum sucesso e esta-
mos vendo mais empresas do 
município participando do 
processo licitatório. Também 
acompanhamos a licitação da 
merenda escolar, inclusive da 
prova das amostras, onde nos 
manifestamos desfavoráveis à 
compra de alguns produtos, 
em face da baixíssima quali-
dade dos mesmos, o que aca-
bou sendo acatado pela Ad-
ministração. Acabamos por 
pedir a revogação da licitação 
de cestas básicas, no início de 
2017, uma vez que estavam 
acima do preço de mercado, 
o que também foi acatado 
pela Administração, evitan-
do um desperdício de cerca 
de R$20.000,00”, explicou a 
Presidente do Observatório, 
Angela Contin Jordão.

Os membros do Obser-
vatório Social de Nova Espe-
rança empreenderam visitas 
ao Almoxarifado Central de 
Mandaguari onde puderam 
conhecer o seu funcionamen-
to e a importância do mesmo 

O Colégio Estadual 
“Marquês de Her-
val”- EFM, de Uni-

flor, realizou nesta quarta-fei-
ra, dia 21 de março de 2018, 
uma Conferência com a te-
mática: “Vamos Cuidar do 
Brasil Cuidando das Águas”. 
Na ocasião, foi feita uma re-
flexão, através de vídeos edu-
cativos e palestra, sobre a im-
portância do uso sustentável 
da água. Foi abordado o com-
portamento do homem em 
relação ao uso desse recurso 
tão precioso, destacando: po-

luição e comprometimento 
das nascentes, córregos, rios 
e águas subterrâneas edáficas 
a nível local e mundial, atra-
vés de lixo doméstico e in-
dustrial, produtos químicos, 
fossas sépticas, etc.

Após esta abordagem os 
alunos reuniram-se em gru-
pos e apresentaram propos-
tas para um Projeto de Ação 
envolvendo toda a comuni-
dade escolar, na busca do uso 
sustentável da água. Uma das 
ações propostas, foi a de cap-
tação   da água das chuvas, 

para ser utilizada no manejo 
de hortaliças e limpeza do pá-
tio escolar. 

 A Conferência enfatizou 
o uso sustentável da água e 
demonstrou através dos ma-
teriais de educomunicação, 
que o homem, em pleno sé-
culo XXI, ainda  ignora a sua 
importância como mantene-
dora da vida na Terra.

“A Água é o princípio de 
todas as coisas.” (Tales de Mi-
leto)

Vaudenir Pereira Dias, 
Professor de Geografia

No início de março, 
começaram as obras 
para ampliação do 

CMEI Lúcia Nonciboni no 
distrito de Barão de Lucena. 
Uma nova sala de aula está 
sendo construída no local. O 
investimento com recursos 
próprios de caixa está estima-
do em pouco mais de R$65 
mil e a previsão de entrega 
é para o final de abril deste 
ano. A nova sala deve atender 
20 alunos do Infantil V em 
turma individual, sem com-
prometer as matrículas para 
berçário.

As melhorias estão sen-
do viabilizadas com recursos 
próprios, fruto de economias, 
equilíbrio e reformas fiscais 
que possibilitam o melhor 
emprego dos recursos públi-
cos em ações que priorizam a 
educação e desenvolvimento 
humano. A readequação do 
número de instituições de 
ensino, objetivou auxiliar na 
otimização da gestão de pes-
soal e reduzir custos com ma-
nutenção de prédios escola-
res cedidos temporariamente 
ao município que teriam de 
ser devolvidos em algum mo-

mento, e, poder investir em 
manutenção dos prédios es-
colares próprios.

Há mais de 5 anos, essa 
ampliação do CMEI já era 
esperada pela comunidade e 
agora está tomando forma. 
Outro ponto positivo, foi a 
aquisição de um ônibus es-
colar com recursos prove-
nientes de leilão de veículos 
sucateados. Nesta semana, o 
município recebeu mais uma 
ótima notícia, o empenho de 
um veículo para transporte 
de alunos da rede municipal 
de ensino. ASCOM/PMNE

Da Redação
contato@jornalnoroeste.com

para o controle dos produtos 
adquiridos pelo município, 
tanto na entrega como na sua 
destinação.  “Estamos plei-
teando junto ao prefeito que 
implante o Almoxarifado 
Central em Nova Esperança, 
sendo que esperávamos que 
isso acontecesse em 2017, po-
rém não se concretizou, mas 
estamos lutando para que 
aconteça em 2018”, disse An-
gela.

“Visitamos a Garagem 
Municipal, onde conversa-
mos com o Secretário Muni-
cipal da pasta e também como 
funcionários ali lotados, que 
nos mostraram as dificulda-
des enfrentadas no dia-a-dia 
do seu trabalho e fizemos 
sugestões ao secretário e ao 
prefeito, entre elas a união na 
mesma Secretaria, da limpeza 
pública e da coleta, que hoje 
é dividido entre duas secreta-
rias, o que não gera eficiência. 
Tal sugestão, nos foi dito pelo 
prefeito recentemente, que 
vai ser levada a efeito. E den-
tro dessa questão de Coleta de 
Lixo, desde o fim do ano pas-
sado, através de ofícios e reu-
nião com o prefeito, estamos 
manifestando discordância 
com a terceirização desse ser-
viço, pois depois de estudar o 
assunto, entendemos que irá 
geral desperdício do dinheiro 
público e prejuízo à coleta do 
lixo reciclável”, disse.

VISITAS
“Além disso, fizemos vi-

sitas no Hospital Municipal, 
assim como nos Postos de 
Saúde, onde constatamos que 
a grande maioria dos médi-
cos contratados com carga 
horária pré-fixada, não cum-
priam a jornada de trabalho 
para a qual foram contratados 
e, diante dessa constatação, 

buscamos conversar com a 
Secretária de Saúde para que 
corrigisse essa questão e nis-
so também obtivemos êxito, 
sendo que até uma lei muni-
cipal foi criada para propiciar 
maior controle por parte da 
população ao horário de tra-
balho dos médicos e dos fun-
cionários da saúde. Outros 
problemas, porém, ainda não 
foram corrigidos, mas não 
nos quedaremos inertes e ire-
mos voltar a questão”, salien-
tou A Presidente.

Em reunião com o prefei-
to Moacir Olivatti e alguns 
secretários, O Observatório 
Social sugeriu que o muni-
cípio fizesse cumprir a Lei, 
obrigando os proprietários de 
lotes vazios a limparem seus 
lotes e construírem a calçada 
em frente a eles, para evitar 

a proliferação de insetos e 
outras pragas urbanas e dar 
acessibilidade às pessoas. “Te-
mos visto um início de traba-
lho por parte da administra-
ção”, ponderou. 

No quesito transparência, 
vários ofícios foram enviados 
à Administração requeren-
do melhorias no Portal da 
Transparência para dar maior 
abertura ao Controle Externo 
exercido pelo Observatório 
como por qualquer cidadão 
e uma conquista para a ci-
dadania e transparência, foi 
à inauguração de uma sala 
destinada às licitações, onde 
estas são gravadas e transmi-
tidas em tempo real, através 
do Portal da Transparência.

PRODUÇÃO LEGISLA-
TIVA

Quanto ao legislativo, 
mesmo não tendo observa-
dores suficientes para acom-
panhar fisicamente todas as 
seções, ONESP faz o  acom-
panhamento on line, além 
de fiscalizar a  produção le-
gislativa dos vereadores, que 
antes do fim do mandado dos 
mesmos, será apresentado à 
população para que possam 
fazer sua avaliação na hora de 
votar. 

“Outro trabalho impor-
tante do ONESP foi na pro-
moção da educação cidadã 
e fiscal, onde participamos   
do Feirão do Imposto, tam-
bém de Curso de Controle 
Externo realizado pelo TCE-
-PR, treinamentos de Lide-
rança Cívica realizados pelo 
SEBRAE e estamos partici-
pando do Comitê Gestor da 

AMUSEP, no módulo Com-
pras Públicas, a fim nos espe-
cializar e buscar informações 
para economizar o dinheiro 
público, otimizar o uso dele e 
trazer vantagens para o nosso 
município através das licita-
ções”, disse a Presidente do 
Observatório. 

“Fomos à radio levar in-
formações de cidadania às 
pessoas e também às igrejas 
e bairros e todas as semanas 
escrevemos nesse importante 
meio de comunicação que é 
o Jornal Noroeste, levando 
informação sobre o trabalho 
do Observatório e também 
promovendo a educação ci-
dadã e fiscal e nesse ano fo-
mos surpreendidos com a 
publicação de um dos nossos 
artigos, em destaque, no site 
nacional do Observatório 
Social do Brasil, o que nos 
motiva a continuar fazendo 
esse trabalho”, frisou.

Sabedora de que o traba-
lho é grande e maior ainda é 
a sua importância, porém são 
poucos aqueles que se dispõe 
a realmente trabalhar nessa 
causa, a Presidente do Ob-
servatório destaca: “sempre 
escutamos que esse trabalho 
deve ser feito acompanhado 
de uma desculpa para não fa-
zê-lo. A sociedade tem que se 
conscientizar da importância 
do Observatório Social na 
nossa cidade e dar a sua con-
tribuição, através da doação 
de parte do seu tempo e co-
nhecimento, como também 
ajudando financeiramente a 
manter essa estrutura, pois 
embora os observadores se-
jam voluntários, temos di-
versas despesas que hoje são 
mantidas pela ACINE, mas 
que precisa ser ampliada para 
que o trabalho possa avançar 
ainda mais. Temos esperança 
e confiança que nossa cidade 
pode ser melhor, mas para 
isso precisamos também nós 
sermos melhores”, finalizou 
Angela Contin Jordão.

“Temos visto cada vez mais empresas do município participando do processo licitatório”, desta-
cou a Presidente do Observatório Social Angela Contin Jordão

Colégio Estadual 
“Marquês de Herval” 

realiza conferência da água

Educação segue avançando com 
a construção de nova sala de aula 

no distrito de Barão de Lucena

Arquivo JN
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Assembleia entre credores 
pode definir o futuro da MRG

A empresa, cuja falência foi decretada em 18 de 
abril de 2017, poderá ser reaberta e voltar a gerar 
empregos. Tudo depende do que for deliberado em 

duas Assembleias. A primeira acontecerá no dia 02 de 
abril no Salão do Júri do Fórum de Nova Esperança e 
a segunda, dia 09 de abril, às 14 horas no mesmo local.

EMPREGO E ECONOMIA

O fechamento da MRG 
– Metalúrgica Rio 
Grande e outras três 

empresas do Grupo Moser no 
final de 2016 gerou um nega-
tivo impacto social na econo-
mia da cidade e região. Cerca 
de 110 trabalhadores perde-
ram seus postos de trabalho 
cuja maioria, de lá para cá, não 
mais se alocou em um novo 
serviço, ou seja, continuam 
desempregados. Este panora-
ma pode mudar, dependendo 
do que ocorrer em assembleia 
entre os credores das dívidas 
trabalhistas que possuem com 
a empresa. 

Por sua vez, o Poder Judi-
ciário, sabedor dos prejuízos 
causados para a economia lo-
cal e o impacto social negativo 
gerado com as demissões, tem 
atuado no sentido de buscar a 
reativação da empresa, desde 
que a falência da MRG fora de-
cretada oficialmente em abril 
de 2017. Segundo o Juiz  dr. 
Rodrigo Brum Lopes: “juntos 
aos administradores busca-
mos várias opções, de arrenda-
mento de outras empresas que 
venham assumir a situação e 
efetivamente reativar as ativi-
dades, as várias propostas que 
nós fizemos foram recusadas 
e a última foi a de um senhor 
interessado e que, segundo 
a proposta dele seria criada 
uma empresa que assumiria 
o passivo mediante o período 
de carência de 2 anos e em vir-
tude dessa proposta nós esta-
mos convocando os credores 
para uma assembleia para ver 
até que ponto eles concordam 
com essa proposta e havendo 
a concordância nós vamos co-
locar em prática e a empresa 
seria reaberta”, explicou Brum.

Segundo Isaque Lourenço, 
administrador judicial nomea-
do para gerir o patrimônio: 
“foram ofertadas as operações 
da empresa para 3 grupos con-
correntes, que declinaram em 
virtude da complexidade e do 
alto custo de reativação. O sur-
gimento de um novo interessa-
do, que efetivamente quer as-
sumir a empresa, beneficia não 
somente os credores, mas a 
sociedade em geral”, pontuou.

Ainda de acordo com o 
magistrado, “a princípio, pelo 
que está nos autos, seria uma 
carência de 2 anos e mais 5 
para pagar o débito. Como sa-
bemos, o objetivo da falência é 
arrecadar todos os bens do fa-
lido  e efetuar  a venda judicial 
para depois pagar os credores. 
Diante de uma situação onde 
nós vemos que o valor do pas-
sivo é muito maior do que o 
ativo, sem entrar nas questões 
judiciais, até mesmo em rela-
ção à propriedade do barracão, 
vemos que não atenderia a ne-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A MRG teve sua falência decretada em 18 de abril de 2017. Cerca de 110 postos de trabalho foram fechados. O prédio da empresa 
tem valor estimado em R$8 milhões, mas uma eventual ida a leilão, o valor arrematado poderia ficar muito aquém do esperado, 
não cobrindo as dívidas contraídas 

“Nossa preocupação é resolver essa situação da melhor manei-
ra possível”, disse o Juiz Dr. Rodrigo Brum Lopes

“Foram ofertadas as operações da empresa para 3 grupos con-
correntes, que declinaram em virtude da complexidade e do alto 
custo de reativação. O surgimento de um novo interessado, que 
efetivamente quer assumir a empresa, beneficia não somente 
os credores, mas a sociedade em geral”, pontuou Isaque Lou-
renço, administrador judicial nomeado, responsável por gerir o  
patrimônio

Fotos: Alex Fernandes França

cessidade e muitas pessoas não 
receberiam seu crédito. Nossa 
preocupação é pela importân-
cia da empresa para geração de 
empregos e movimentação de 
recursos, por isso a importân-
cia em reativá-la”, salientou. As 
dívidas da MRG somam mais 
de R$20 milhões. 

A PROPOSTA:
Pela proposta, o intuito se-

ria a reativação da MRG nos 
mesmos moldes anteriores, sob 
a administração de uma única 
empresa, com outras pessoas 

à frente da gestão da empresa, 
onde grande parte dos fun-
cionários já de início seriam 
recontratados. “Para que isto 
ocorra é necessária a aprovação 
de dois terços dos credores pre-
sentes em assembleia. Por isso é 
interessante que quanto maior 
o número de credores, sejam 
trabalhistas ou de  outras em-
presas fornecedoras, compa-
reçam para que ocorra  a aná-
lise da proposta e se for o caso 
aprovar”, explicou Dr. Rodrigo.

Uma vez que não haja a 
aprovação da retomada da 

MRG por um novo grupo, será 
feita a arrecadação dos bens 
que poderão ir a leilão, sendo 
o montante arrecadado, repar-
tido entre os credores, obser-
vadas as ordens preferenciais: 
trabalhadores, credores com 
garantias, quirografários  (que 
não goza de preferência em 
caso de falência ou concordata, 
sendo pago após todos os de-
mais credores) . 

“Nossa preocupação é re-
solver essa situação da melhor 
maneira possível”, disse Dr. Ro-
drigo Brum.

Uma vez que o Poder Judi-
ciário tenha designado as da-
tas, o interessado em assumir a 
empresa deverá apresentar suas 
propostas, como pretende pa-
gar os trabalhadores credores 
e em que prazo estes  seriam 
recontratados.  “ E s t i m a -
-se que o investimento inicial 
apenas com a reativação das 
máquinas e equipamentos gire 
em torno de R$2 milhões, pois 
toda a linha de produtos deverá 
ser submetida a um a nova cer-
tificação do Inmetro, haja vista 
que as antigas foram expiradas 

devido ao tempo de inativida-
de. O processo é demorado e 
pode levar entre 6 a 12 meses”, 
frisou Isaque Lourenço.

“Caso a proposta efeti-
vamente seja aceita, deverá 
atender todos os credores, re-
solvendo o problema além do 
que seria uma empresa em 
atividade, gerando empregos e 
beneficiando o comércio com 
os trabalhadores retomando 
suas fontes de renda”, disse o 
Juiz. 

A anuência dos credores 
é fundamental neste proces-
so de retorno às atividades da 
MRG e definir isto em assem-
bleia é o meio legal para que 
isso se estabeleça, evitando 
assim que vá a leilão corren-
do riscos do patrimônio ser 
arrematado muito aquém do 
que efetivamente vale, não co-
brindo, portanto, o montante 
devedor. “Em um leilão não 
se arrecadaria o necessário 
para cobrir todas as dívidas. 
Financeiramente o que se ar-
remata no leilão com certeza 
não vai chegar 20% do que 
efetivamente a dívida seja, isso 
sem contar o lado  social pois 
trata-se de uma empresa que 
nasceu no município , e um 
histórico significativo no que 
tange a  geração de empregos”, 
disse o Juiz.

PRIORIDADE NOS PA-
GAMENTOS

Uma planilha foi montada 
em relação aos pagamentos 
prioritários uma vez a aprova-
ção pela reabertura da empresa 
aconteça. O 1º e 2º ano dariam 
preferência às trabalhistas, 
os bancos, com a carência de 
dois anos para ele organizar, 
recuperar os registros, inves-
tir e recuperar maquinário. 
Essa é a proposta, é o motivo 
que nos faz convocar uma as-
sembleia geral. “Isso é impor-
tante principalmente para os 
trabalhadores, que podem ser 
beneficiados no sentido de re-
cuperar o emprego, por isso é 
fundamental comparecer para 
saber o que está acontecendo”, 
reforçou Dr. Rodrigo.

A presença dos credores 
e de preferência em bom nú-
mero nas assembleias é funda-
mental para se definir o futuro 
não só da MRG como da cida-
de, com a abertura de novos 
postos de trabalho. “queremos 
que venham e decidam, pois 
são os beneficiários deste pro-
cesso”, finalizou Dr. Rodrigo 
Brum Lopes.

Estima-se que, uma vez 
que seja acatada em assem-
bleia, a reabertura da empresa 
possa ocorrer em um prazo 
de 02 a 3 meses, tempo este 
necessário para que os novos 
gestores se organizem junto 
à reativação de maquinários, 
contatos e negociações com 
fornecedores e reativação no 
quadro de clientes.

O que dizem alguns ex-funcionários da MRG:

“Sou totalmente favorável à 
reabertura da MRG, pois era a 
empresa que mais gerava em-
pregos e renda no município. 
Uma vez que seja reaberta, a 
economia local volta a aque-
cer, beneficiando a cidade” 
– Andrey Fernando Moretti 
- Controlador de estoque 

“Quero que a MRG volte a 
funcionar. Não tenho do que 
reclamar. Trabalhei nesta em-
presa por 26 anos e sempre 

fui tratado com respeito. Para 
a cidade será ótimo se reabrir. 

Pagamento sempre foi em 
dia. As dificuldades que vie-
ram fazem parte da vida” - 
Valdecir Batista – Soldador

“Seria bom o retorno 
da MRG. Geraria empre-
gos para um monte de 
gente”  -  Vera Lúcia 
Pereira – Produção

“Gostaria que a MRG vol-
tasse à ativa. Tenho muito 

a agradecer pelo tempo em 
que lá trabalhei por dois anos. 

Para os trabalhadores que 
não conseguiram arrumar 

um novo emprego, que são 
a maioria, será excelente. 

Além de ajudar a economia 
a se aquecer novamente”  
– Glaucia Henrique Men – 
Auxiliar de faturamento

”Acho ótimo, pois além 
de ser uma empresa ótima 
que empregou mais de 100  
funcionários. A MRG pre-
cisa voltar, pois tem muita 
gente ainda sem empre-
go” - Kamila Ricordi de 

Farias – Produção

“A questão da MRG que está com um 
pedido no Fórum de arrendamento. 
Como ex-funcionária sou totalmente 
a favor desse arrendamento, pois por 
meio disso temos chances de receber 
100% do que é nosso. Caso vá a leilão, 
nem sempre é arrematado o que vale. 

A MRG reabrindo vai voltar a gerar 
empregos para a cidade, onde já 

gerou 115 empregos diretos. Tomara 
que todos os credores da MRG optem 
por esse arrendamento que será bem 
vindo a todos. O Leilão não garantiria 

nossos recebimentos. O comércio 
também foi prejudicado com o fecha-
mento da empresa” – Marly Ricordi 

– Gerente de Recursos Humanos
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- AÇOUGUEIRO
- ASSIST ENT E 
FINANCEIRO
- AT ENDENT E DE 
BALCÃO
- AUXILIAR DE COZINHA
- AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO
- AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO  ( PCD )
- BABÁ
- BALANCEIRO
- CABELEIREIRO
- DESOSSADOR
- ELET RICISTA DE 

CAMINHÃO
- GESTOR DE RH
- MANICURE E PEDICURE
- MECÂNICO DE 
CAMINHÃO
- SOLDADOR INDUST RIAL
- T ÉCNICO DE APOIO AO 
USUÁRIO DE INT ERNET 
(HELP DESK)  
- T ÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 
T RABALHO
- T ÉCNICO DE CONT ROLE 
DE QUALIDADE
- VENDEDOR EXT ERNO

DATA: 19/03/2018
HORÁRIO: 20:00H
- REQUERIMENTO:
1) Requerimento 

n°10/2018, de autoria da Ve-
readora Maria Isabel Cardo-
so Leal Escobar, requer, após 

ouvido plenário, seja oficiado 
o Senhor Prefeito Municipal 
solicitando o cumprimento 
da Lei 1.821/2008, que em seu 
Artigo 21 trata sobre o sossego 
público, citando o artigo pede 
ainda que a Administração in-

Pauta da 6ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

A grande estreia da se-
mana é a continuação de um 
filme muito querido pelo 
público e que mexe comple-
tamente com a cabeça dos 
fãs da cultura pop japonesa 
ao redor do mundo.  Círcu-
lo de Fogo: A Revolta che-
gou aos cinemas e a Coluna 
Sétima Arte informa você 
sobre tudo o que vale a pena 
a respeito desse filme.

Comecemos relembran-
do o primeiro Círculo de 
Fogo. O ano era 2013 e o gênio mexicano por trás das 
câmeras, Guillermo Del Toro (atual ganhador do Oscar 
de Melhor Filme e Melhor Direção), resolveu mostrar 
ao mundo que era fã de cultura pop japonesa, princi-
palmente de Tokusatsus. Essa palavra, muito estranha 
para a maioria das pessoas, mas bem familiar para os 
nerds de plantão, é a abreviatura da expressão japonesa 
para filmes de efeitos especiais. Atualmente o termo é 
utilizado para definir as séries de heróis japoneses re-
pletas de explosões, monstros gigantes e Mechas. Essas 
séries eram muito populares no Brasil nos anos de 1980 
e início dos anos 1990 e acabaram sendo ofuscadas ao 
longo do tempo pela versão americanizada conhecida 
como Power Rangers.

Del Toro queria fazer uma homenagem a esse tipo 
de produção e assim concebeu Círculo de Fogo, um fil-
me realmente grandioso, que não teve o retorno comer-
cial esperado pela Warner na época, mas que conquis-
tou uma legião de fãs e elogios dos críticos. A trama era 
original e havia sido concebida pelo próprio Del Toro, 
tinha personagens carismáticos, um colorido peculiar 
e um ritmo excelente, sem contar que a grande atra-
ção eram robôs gigantes destruindo monstros maiores 
ainda. Del Toro não fez desse filme uma mina de ouro, 
mas uma joia rara para o mundo do entretenimento de 
massas.

Cinco anos se passaram e, ao longo deles, muita 
coisa mudou. A Legendary Pictures, que era parceira 
da Warner Bros, após o fim do seu contrato em 2014 
fechou acordo com a Universal Studios, levando seus 
filmes para essa nova empresa. Dentre eles Círculo de 
Fogo que, de casa nova, ganharia uma sequência na ab-
surda tentativa de torná-lo uma franquia. Nem preciso 
dizer que essa ideia acabou se tornando um desastre.

O resultado disso é o filme que chegou aos cinemas 
ontem, Círculo de Fogo: A Revolta é completamente 
genérico e em nada lembra a obra de Guillermo Del 
Toro, pelo contrário, parece muito mais um dos filmes 
da franquia de Transformers. 

Uma das qualidades de Del Toro na realização do 
primeiro filme foi fazer com que sua obra não lembrasse 
em aspecto algum os infindáveis Transformers, de Mi-
chael Bay e isso, é claro, encheu os olhos dos críticos. 
Contratado para substituir Del Toro na direção da se-
quência desse filme, o diretor  Steven S. Knight dá 
uma aula de incompetência, mostrando como arruinar 
completamente uma boa ideia.

Digo isso porque o roteiro de Círculo de Fogo: A Re-
volta é muito bom, a ideia é original, o motivo pela volta 
dos kaiju para a Terra é surpreendente. Além disso, o 
roteiro apresenta boas bases em seu filme anterior, sen-
do digno da genialidade de Del Toro, mas a execução é 
catastrófica nas mesmas proporções dos robôs e mons-
tros que o filme apresenta. O diretor flerta entre o ridí-
culo e o absurdo, enterrando de vez qualquer esperança 
de continuidade para a franquia de Círculo de Fogo.

De qualquer forma, nem tudo está perdido, além do 
roteiro, o esforço do elenco também é louvável, prin-
cipalmente do protagonista, John Boyega, que tem ca-
risma suficiente para sustentar a trama, mesmo diante 
dos erros de Knight. Falando em erros, talvez o mais 
gritante seja o de proporção, pois os Jaegers de Knight 
não apresentam a mesma escala de tamanho do primei-
ro filme e isso é bem estranho!

Vamos à trama! Jake, papel de John Boyega, é o filho 
de Stacker Pentecost, o responsável pelo comando do 
programa Jaeger. Jake era um talento promissor do pro-
grama de defesa, mas abandonou o treinamento e en-
trou no mundo do crime ao vasculhar ferros-velhos em 
busca de peças de robôs abandonados. Perseguido após 
não encontrar uma peça valiosa, ele encontra o escon-
derijo da jovem Amara, interpretada Cailee Spaeny, que 
clandestinamente está construindo um Jaeger de por-
te pequeno. Ambos tentam fugir usando o robô, mas 
acabam sendo capturados. Para escapar da prisão, eles 
são enviados ao treinamento de pilotos Jaeger. Lá Jake 
reencontra sua irmã de criação Mako, uma heroína da 
época do combate contra os kaiju, que tenta ajudá-lo na 
readaptação ao ambiente militar.

Por que ver esse filme? Se você viu o primeiro e gos-
tou, vale a pena ver o segundo, vai ajuda-lo a matar um 
pouco da saudade das lutas épicas dos robôs gigantes e 
você vai poder criticar a vontade tudo o que não te agra-
dar no filme. Agora, se você não viu o filme anterior, não 
é fã de Guillermo Del Toro, mas gosta de filmes de ação 
no estilo Transformers, esse é seu filme. Boa sessão!

tensifique a fiscalização do som 
dos carros e motos de  divulga-
ção volante e aplique as multas 
quando necessário. 

- PROJETOS DE LEI 
DANDO ENTRADA:

1) Projeto de Lei nº 15/2018, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal, que dispõe sobre altera-
ções da Lei Complementar nº 
2.5161/2017 que institui a Plan-
ta Genérica de Valores, para 

lançamento e cobrança dos Im-
postos Imobiliários, Disciplina 
Fórmula de Cálculo, estabelece 
parâmetros e classificação das 
edificações do município de 
Nova Esperança e dá outras 
providências.

2) Projeto de Lei nº 16/2018, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal, que concede reajuste dos 
vencimentos dos Servidores 
Públicos Municipais do Magis-
tério.

Anibelli Neto pede atenção à 
produção de leite e queijos no Paraná

Floraí tem destaque no IDEB 2015

O deputado Anibelli 
Neto, Líder do Blo-
co da Agricultura 

Familiar na Assembleia Le-
gislativa, ressaltou a impor-
tância dos produtores de lei-
te e de queijos no estado do 
Paraná, Anibelli informou 
que ira apresentar emendas o 
projeto de lei que visa regula-
mentar a fabricação de quei-
jos no Paraná que tramita na 
casa, em sua fala o deputado 
lembrou da política instala-
da no Paraná pelo Governo 
do PMDB, com a criação do 
Programa Leite das Crianças, 
que além de distribuir gra-
tuitamente um litro de leite 
para crianças de 06 meses a 3 
anos, uma política que com-
bateu a desnutrição infantil, 
tinha também o caráter de 

incentivar a produção de lei-
te pelos pequenos agriculto-
res no Paraná. 

Anibelli entende que o 
mercado de queijos pode ser 
uma outra alternativa para 
esses produtores, que pre-
cisam ser fortalecidos, uma 
vez que o preço do leite tem 
caído, levando muitos dos 
nossos produtores mudar de 
atividade, com uma regula-
mentação o produtor poderá 
realizar com mais facilidade 
a exportação e venda do seu 
produto, uma vez que os nos-
sos produtores de queijo de 
leite cru, (queijo artesanal) 
enfrenta dificuldades devi-
dos a restrições sanitárias.  

O deputado pesquisou 
em outros lugares onde já 
existe uma regulamentação, 

Na tarde da segunda-
-feira (12), durante a 
reunião do Conselho 

Temático de Desenvolvimen-
to das Cidades e Regiões, o 
presidente da Federação das 
Indústrias do Paraná, Edson 
Campagnolo, falou sobre a im-
portância de investimentos em 
educação e tecnologia para me-
lhoria da qualificação dos pro-
fissionais.

Foram apresentados casos 
de boas práticas em educação. 
Floraí está entre as cidades que 
contaram a receita de sucesso 
que fez com que conquistasse 
boa nota no Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica 
(IDEB). 

A Fiep entregou certifica-
do para reconhecer 23 cidades 
do Paraná que obtiveram nota 
igual ou superior a 7 no índi-
ce, entre elas, com orgulho a 
cidade de Floraí, que atingiu o 
índice 7 no desenvolvimento da 
educação básica.

A professora Maria Angela 
Zampieri Ginenez, Secretária 
Municipal de Ensino em Floraí, 
fala com orgulho o índice ora 
atingido no IDEB, e transmite 
todo esse sucesso aos profes-
sores e quadro de funcionários 
da educação no município, pois 
através de vossa dedicação e 
incentivo ao aluno, e também 
com as condições de trabalho 
fornecida pelo gestor municipal 

na pessoa do Prefeito Fausto 
Herradon, da vice Edna Con-
tin, além do apoio dos nobres 
vereadores, os investimentos 
em educação tem sido a altura 
de nossos alunos, que com isso, 
mostram a garra no estudo, e 
mostra nossa qualidade de en-
sino a todos.

O QUE É O IDEB
O Ideb é o principal indica-

dor da qualidade da educação 
básica no Brasil. Para fazer essa 
medição, o Índice de Desen-
volvimento da Educação Bá-
sica (Ideb) utiliza uma escala 
que vai de 0 a 10. A meta para 
o Brasil é alcançar a média 6.0 
até 2021, patamar educacional 
correspondente ao de países da 
Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), como Estados 
Unidos, Canadá, Inglaterra e 
Suécia.

Criado pelo Instituto Na-
cional de Pesquisa Educacional 
Anísio Teixeira (Inep) em 2007, 
o Ideb sintetiza em um único 
indicador dois conceitos im-
portantes para aferir a qualida-
de do ensino no país:

1-Fluxo: representa a taxa 
de aprovação dos alunos;

2-Aprendizado: correspon-
de ao resultado dos estudantes 
no Saeb (Sistema de Avaliação 
da Educação Básica), aferido 
tanto pela Prova Brasil, avalia-

e desenvolveu um projeto 
baseado no que o Estado de 
Santa Catarina implantou, 
como existia um projeto se-
melhante em tramitação na 
Assembleia Legislativa e en-
tendendo que os beneficiários 

devem ser os nossos Agricul-
tores Familiares, o deputado 
para não burocratizar ira so-
mente acrescentar ideias ao 
projeto que tramita na ALEP.  

Assessoria de Imprensa

ção censitária do ensino públi-
co, e a Aneb, avaliação amostral 
do Saeb, que inclui também a 
rede privada.

Com o Ideb, ampliam-se as 
possibilidades de mobilização 
da sociedade em favor da edu-
cação, uma vez que o índice é 
comparável nacionalmente e 
expressa em valores os resulta-
dos mais importantes da edu-
cação: aprendizagem e fluxo. 
A combinação de ambos tem 
também o mérito de equili-
brar as duas dimensões: se um 
sistema de ensino retiver seus 
alunos para obter resultados 
de melhor qualidade no Saeb 
ou Prova Brasil, o fator fluxo 
será alterado, indicando a ne-
cessidade de melhoria do siste-

ma. Se, ao contrário, o sistema 
apressar a aprovação do aluno 
sem qualidade, o resultado das 
avaliações indicará igualmente 
a necessidade de melhoria do 
sistema.

O Ideb também é importan-
te por ser condutor de política 
pública em prol da qualidade 
da educação. É a ferramenta 
para acompanhamento das me-
tas de qualidade do PDE para 
a educação básica. O Plano de 
Desenvolvimento da Educação 
estabelece, como meta, que em 
2022 o Ideb do Brasil seja 6,0 – 
média que corresponde a um 
sistema educacional de quali-
dade comparável a dos países 
desenvolvidos.

ASCOM/FLORAÍ
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*Marcello Richa é presidente do Instituto 
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)

Fake news

Uma das maiores epidemias que se alastra no Brasil 
é o da fake news, materiais com suposto viés jornalís-
tico que trabalham informações inverídicas, boatos e 
rumores para atingir objetivos específicos ou benefi-
ciar determinados grupos.  Levantamento da Univer-
sidade de São Paulo (USP) indicou que 12 milhões de 
brasileiros compartilham informações inverídicas em 
suas redes sociais, comprovando a força e crescimento 
dessa atividade.

Não é difícil entender as razões para isso acontecer, 
uma vez que existe um evidente crescimento das re-
des sociais como meio de informação no país (saltou 
de 47% em 2013 para 72% em 2016, de acordo com o 
Instituto Reuters) e o mercado de fake news está cada 
vez mais profissional, com materiais sensacionalistas 
ou bombásticos que atendem os desejos críticos de di-
ferentes segmentos. Até mesmo a produção, que antes 
girava mais em torno de manchetes, passou a ganhar 
um corpo de texto mais elaborado com o intuito de 
enganar o leitor.

O prejuízo social desses falsos materiais jornalís-
ticos é imenso e os exemplos vão desde a saúde, com 
tratamentos caseiros ou dados errados sobre alimen-
tos e remédios, até prejulgamento das pessoas, que 
causam danos muitas vezes irreversíveis a imagem ou 
honra. Em ano eleitoral e com o país bastante polariza-
do em relação à política, a tendência é que as fake news 
inundem ainda mais as redes sociais dos brasileiros.

Combater a desinformação é um trabalho árduo e 
que exige sinergia entre diferentes protagonistas des-
se processo. As redes sociais têm buscado desenvolver 
algoritmos e contratado moderadores com o intuito 
de minimizar os danos causados por esses materiais, 
enquanto o legislativo precisa aprimorar leis que forta-
leçam o marco legal em relação à produção de notícias 
inverídicas e criar condições para que os autores rece-
bam a devida punição.

Porém o maior avanço em relação ao combate da 
fake news ainda reside no próprio cidadão, que tem 
um papel crucial para evitar a difusão desses materiais. 
Nesse sentido, precisamos ser mais críticos e respon-
sáveis para verificar a veracidade de um fato, perceber 
que notícias relevantes ou bombásticas certamente 
serão veiculadas em estabelecidos canais de comuni-
cação e, especialmente, utilizar diferentes informações 
para a construção de um diálogo propositivo. 

Notícias falsas impactam sobre as verdadeiras e 
nublam o discernimento da realidade, podendo cau-
sar danos pessoais e sociais que enfraquecem nossa 
democracia. É preciso encarar com seriedade a infor-
mação que recebemos e compartilhamos, pois são ins-
trumentos determinantes na formação das próximas 
gerações, embasam argumentos para debates e afetam 
o comportamento de nossa sociedade.

CLASSIFICADOS

03 DORMITÓRIOS, 
SALA/COPA, COZINHA, 

LAVANDERIA,DESPENSA, 
GARAGEM COBERTA

RUA VER. JORGE FANECO, 
708 CASA 02

PREÇO: R$ 750,00
Interessados: 44 3252-5200

 
01 DORMITÓRIO, SALA/
COZINHA, BWC SOCIAL, 

LAVANDERIA E GARAGEM 

COBERTA
(INCLUSO AGUA, GÁS E 

CONDOMÍNIO)
Preço: R$ 580,00

Interessados: 44 3252-5200 

LOCAÇÃO

RESIDÊNCIA 03 DORMITÓRIOS (SENDO 01 SUÍTE), 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVANDERIA , GARAGEM 

E CHURRASQUEIRA. RUA FLORIANÓPOLIS, 188/COM 
AVENIDA ROCHA POMBO (CASA ALEX). PREÇO: 750,00

Informações: ligar 44 3252-5200 

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA, PORTÃO ELE-

TRÔNICO.
RUA OTAVIO JOÃO RAZEN-

TE, 60
JARDIM SANTO ANTONIO

Preço: R$ 600,00
Interessados: 44 3252-5200 

03 DORMITÓRIOS(SENDO 
01 SUITE), SALA/COZINHA, 

BWC SOCIAL, LAVANDE-
RIA COBERTA, GARAGEM 

COBERTA
RUA D. PEDRO II, 126

Preço: R$ 750,00
Interessados  : 44 3252-5200 

RESIDÊNCIA EM CONDO-
MÍNIO FECHADO COM 02 

DORMITÓRIOS, 01 BWC SO-

CIAL, LAVANDERIA COBER-
TA, GARAGEM COBERTA, 

SALÃO DE FESTAS 
VALOR: R$ 500,00 + TAXA 

FIXA CONDOMÍNIO
RUA GENERAL EUCLIDES 

BUENO, 247 CASA 01
CONDOMINIO DAS GREVI-

LHAS
Preço: R$ 500,00

Informações: 44 3252-5200 

03 DORMITÓRIOS (SENDO 
01 SUITE), SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA, 

GARAGEM COBERTA
RUA ANTONIO SEBASTIÃO, 

26. JARDIM VILAGE
Preço: R$ 650,00

INTERESSADOS LIGAR -  
44 3252-5200

Colégio Coração de Jesus  de Nova Esperança - Turma da 8ª serie – 1969. 
Conhece alguém ou se identificou na foto? 

Entre os dias 13 e 15 de 
abril de 2018, Maringá 
vai sediar seu segundo 

Startup Weekend. O evento 
promete fomentar a cultura 
de inovação e empreendedo-
rismo durante 54 horas sob a 
mentoria de experts do setor.

Empreendedores, de-
senvolvedores, designers e 
entusiastas da inovação em 
modelos de negócios vão se 
reunir durante um fim de 
semana inteiro dedicado à 
criação de startups a partir 
do zero. Será uma grande 
oportunidade para troca de 
experiências entre veteranos 
e iniciantes do universo da 
inovação e do empreendedo-
rismo.

Embora a maioria dos ti-
mes forma startups com base 
em tecnologias, o evento in-
centiva a inovação em todos 
os aspectos. "O Startup Wee-
kend oferece a oportunidade 
de mudança de mentalidade 

para os empreendedores à 
partir dos fundamentos e 
metodologia de startups para 
criação de negócios", diz Re-
gina Acutu, membro da orga-
nização do evento na Cidade 
de Maringá e participante da 
primeira edição em 2015.

Maringá na Rota da Ino-
vação e dos Grandes Even-
tos de Negócios

O incentivo à Cultura Em-
preendedora é Fundamental 
para que a inovação possa 
acontecer nas mais diferentes 
áreas. O apoio das empresas, 
liderança e comunidade aca-
dêmica maringaense é um in-
centivo à inovação na cidade 
e região e além de entusias-
mar os iniciantes a pensarem 
em novas formas de resolver 
problemas e inserir soluções 
no mercado.

O fato de aliar à tecnolo-
gia aos negócios garante que 
as startups lancem produtos 

Maringá recebe maior evento de 
empreendedorismo do mundo

e serviços escaláveis, ou seja, 
que ganhem possibilidade de 
replicar a venda dos produtos 
a medida que reduzem custos 
no médio prazo. A exemplo de 
casos de sucesso como Uber, 
NetFlix e, as brasileiras, Easy 
Taxi, Nubank e Contabilizei.

“Um evento desse porte 
reforça a discussão eferves-
cente em torno da inovação 
para Maringá, através de li-
deranças, facilitadores e gran-
des nomes do universo das 
startups para discutir dife-
rentes modelos de negócios, 
abordagens e oportunidades 
que geram além networking, 
movimenta a economia da 
cidade em todos os sentidos”, 
diz Franz Dal Belo, diretor de 
Inovação da Prefeitura de Ma-
ringá.

Como acontece a expe-
riência do Startup Weekend

Na noite de sexta-feira 
(no dia 13), os participantes 

lançarão suas ideias ao grupo 
dentro de um tempo limite e 
as ideias serão selecionadas. 
As equipes serão formadas 
pelas ideias com maior poten-
cial de viabilidade de solução 
e o restante do fim de semana 
será dedicado à  formulação 
do modelo de negócio e cria-
ção do produto.  

Até domingo (no dia 15), 
as equipes estarão prontas 
para apresentar suas ideias 
na frente de um painel para 
banca de avaliadores que irá 
premiar os três primeiros co-
locados.

Cerca de 100 participan-
tes devem participar durante 
o fim de semana; Além disso, 
há inscrições limitadas dispo-
níveis para o público nas cate-
gorias negócio, desenvolvedor 
e designer.

“É um evento que conec-
ta e fortalece a comunidade 
empreendedora em todas 
as cidades que já passou no 
mundo inteiro. Receber um 
evento como o SW em Ma-
ringá, mostra que a cidade 
está madura para desenvolver 
startups com condições de 
resolver problemas de nicho 
ou problemas globais de ma-
neira inovadora”, diz Nickolas 
Kretzmann, gestor de áreas 
estratégias e inovação do SE-
BRAE Maringá.

Sobre o Startup Weekend
Startup Weekend é um 

evento que surgiu em Boul-
der nos EUA, com a missão 
de inspirar, educar e capacitar 
indivíduos, equipes e comu-
nidades para compartilhar 
ideias, formar equipes e lançar 
startups.  O evento já foi reali-
zado em mais de 700 cidades 
em todos os continentes do 
planeta.
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Flores precisam de cuidados 
especiais no Outono

Especialista indica as plantas mais resistentes às variações 
climáticas desta época e os cuidados para mantê-las

O Outono chegou 
ao hemisfério sul 
na terça-feira, 20 

de março, e para compor 
e manter o jardim vivo e 
colorido mesmo com a 
chegada das estações mais 
frias do ano, é fundamental 
escolher as plantas ideais 
para essas épocas, apostan-
do em espécies resistentes 
às mudanças de tempera-
tura características das es-
tações. Além disso, cuida-
dos especiais com a terra 
podem garantir um outono 
florido e exuberante.

 Segundo Marcelo Mul-
ler, biólogo da Esalflores, 
maior floricultura do país, 
as flores boca-de-leão e a 
amor-perfeito são adequa-
das para os dias mais frios, 
mas não dispensam os cui-

dados indicados a todas as 
outras espécies. “Indepen-
dentemente do clima, é 
importante corrigir o solo 
duas vezes por ano, espe-
cialmente antes da chegada 
das baixas temperaturas, 
realizando adubação para 
que as plantas estejam for-
talecidas”, explica o profis-
sional. 

A begônia, flor classifi-
cada como perene (ou seja, 
possui um ciclo de vida 
permanente), é outra espé-
cie indicada por se adaptar 
muito bem às variações cli-
máticas comuns das esta-
ções. “Em casos de geada, 
frequentes na região Sul do 
Brasil, é importante evitar 
o contato direto das plantas 

com o gelo, se possível, mas 
a manutenção da adubação 
auxilia para que cheguem 
exuberantes à primavera”, 
detalha o especialista.

 Por haver mudanças 
constantes de clima duran-
te o outono e inverno, com 
dias de sol e até aumento 
na temperatura, é essen-
cial regar o jardim duas 
vezes ao dia, sendo no co-
meço da manhã e no final 
da tarde os períodos mais 
indicados. “É bom prestar 
atenção na umidade da ter-
ra antes de molhá-la, pois 
essas estações também tra-
zem dias úmidos e a terra 
pode não estar muito seca”, 
completa Muller. 

P+G Comunicação 
Integrada

A COPEL NÃO TRAZ APENAS LUZ PARA SUA CASA. 
TAMBÉM TRAZ PARA O PARANÁ OS PROJETOS MAIS INOVADORES 
QUANDO O ASSUNTO É ENERGIA.

Uma das nossas iniciativas é o Projeto de Incentivo a Start ups. 
Lançamos uma chamada pública para atrair empresas inovadoras
de tecnologia e, assim, desenvolver novas soluções para geração 
e economia de energia.
 
A primeira eletrovia do país também é uma proposta da Copel. 
São vários eletropostos cruzando o Estado, de Paranaguá a 
Foz do Iguaçu, para abastecer de graça carros e bicicletas elétricas.
 
O Projeto Smart Grid é uma ação para adotar medidores 
de energia inteligentes e conectados. Os paranaenses vão poder 
controlar seu consumo de energia em tempo real, e a Copel poderá 
detectar problemas remotamente e resolvê-los mais rápido. É o mesmo 
modelo usado em redes inteligentes internacionais, como nos Estados 
Unidos e no Japão.
 
Outra novidade é o Projeto Microgrid, um conceito moderno de geração 
e uso de energia. O sistema é baseado na produção de energia com 
biodigestores de dejetos de suínos. O armazenamento e o consumo 
da eletricidade podem funcionar conectados à rede de distribuição, 
e o primeiro Microgrid já está sendo instalado em São Miguel do Iguaçu.
 
E É ASSIM, COM PROJETOS MODERNOS E AÇÕES INOVADORAS, 
QUE A COPEL TRAZ O FUTURO COM MUITA ENERGIA.

PARECE
O FUTURO,

MAS SÃO OS
PROJETOS
DA COPEL.

A COPEL NÃO TRAZ APENAS LUZ PARA SUA CASA. 
TAMBÉM TRAZ PARA O PARANÁ OS PROJETOS MAIS INOVADORES 
QUANDO O ASSUNTO É ENERGIA.

Uma das nossas iniciativas é o Projeto de Incentivo a Start ups. 
Lançamos uma chamada pública para atrair empresas inovadoras
de tecnologia e, assim, desenvolver novas soluções para geração 
e economia de energia.
 
A primeira eletrovia do país também é uma proposta da Copel. 
São vários eletropostos cruzando o Estado, de Paranaguá a 
Foz do Iguaçu, para abastecer de graça carros e bicicletas elétricas.
 
O Projeto Smart Grid é uma ação para adotar medidores 
de energia inteligentes e conectados. Os paranaenses vão poder 
controlar seu consumo de energia em tempo real, e a Copel poderá 
detectar problemas remotamente e resolvê-los mais rápido. É o mesmo 
modelo usado em redes inteligentes internacionais, como nos Estados 
Unidos e no Japão.
 
Outra novidade é o Projeto Microgrid, um conceito moderno de geração 
e uso de energia. O sistema é baseado na produção de energia com 
biodigestores de dejetos de suínos. O armazenamento e o consumo 
da eletricidade podem funcionar conectados à rede de distribuição, 
e o primeiro Microgrid já está sendo instalado em São Miguel do Iguaçu.
 
E É ASSIM, COM PROJETOS MODERNOS E AÇÕES INOVADORAS, 
QUE A COPEL TRAZ O FUTURO COM MUITA ENERGIA.

PARECE
O FUTURO,

MAS SÃO OS
PROJETOS
DA COPEL.



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 23 de março de 2018

GERAL - 9JORNAL NOROESTE

O governador Beto 
Richa lançou nes-
ta quinta-feira (22) 

o Plano Metrópole Paraná 
Norte que busca garantir 
o desenvolvimento regio-
nal sustentável do eixo que 
abrange Londrina, Apuca-
rana e Maringá. O plano foi 
apresentado no encontro 
com empresários e lideran-
ças da região realizado na 
Associação Comercial e In-
dustrial de Londrina.

A primeira medida, des-

tacou Richa, foi a contra-
tação de uma consultoria 
especializada para a elabo-
ração do projeto. Nesta eta-
pa, serão investidos R$ 3,5 
milhões, financiados pelo 
Banco Mundial. O trabalho 
ficará sob responsabilidade 
da Secretaria do Planeja-
mento deve ser concluído 
em 12 meses. O plano inclui 
15 cidades que concentram 
15% da população do Esta-
do e 14% do PIB paranaen-
se. "O trabalho vai orientar 

o crescimento intenso, vi-
goroso e ordenado de toda 
essa região. Será um grande 
salto para o desenvolvimen-
to planejado", avaliou Richa.

As 15 cidades, com 2 
milhões de habitantes, são 
Apucarana, Arapongas, 
Cambé, Cambira, Ibiporã, 
Jandaia do Sul, Jataizinho, 
Londrina, Mandaguaçu, 
Mandaguari, Marialva, Ma-
ringá, Paiçandu, Rolândia e 
Sarandi. 

AEN

Richa lança plano 
de desenvolvimento 
do Norte do Paraná

Foto: Arnaldo Alves/ANPr
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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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O próximo sábado, dia 
24 de março, será 
marcado pelo Dia 

Mundial da Tuberculose, data 
escolhida para alertar a popu-
lação mundial sobre a doença 
e seus sintomas. Para o Bra-
sil, a tuberculose é um grave 
problema de saúde pública. 
Segundo números do Minis-
tério da Saúde, são notifica-
dos anualmente 70 mil novos 
casos e mais de 4 mil mortes 
em decorrência da doença. 

 No cenário global, são 
mais de 10 milhões de novos 
casos e 1 milhão de mortes 
todos os anos. De acordo 
com o Ministério da Saúde, 
o surgimento da AIDS e o 
aparecimento de focos de tu-
berculose resistente aos me-
dicamentos agravaram ainda 
mais o cenário. O médico e 
coordenador da equipe mé-
dica do Docway, Dr. Aier 
Adriano Costa, explica que o 
principal sintoma da doença 
é a tosse seca ou produtiva. 

 “O principal sintoma da 
tuberculose é a tosse seca ou 

produtiva. É recomendado 
que as pessoas que estejam 
com tosse há três semanas 
ou mais procurem um mé-
dico para que o caso possa 
ser investigado e a suspeita 
da doença afastada. Em ca-
sos positivos, a doença pode 
ser tratada corretamente”, 
comenta. Existem ainda ou-
tros sintomas que podem 
aparecer além da tosse, como 
a febre vespertina, sudorese 
noturna, emagrecimento e 
cansaço/fadiga.

 A tuberculose é transmi-
tida por vias aéreas, a partir 
da inalação de aerossóis. Ao 
falar, espirrar e tossir, pessoas 
contaminadas lançam no ar 
partículas em forma de ae-
rossóis que contém bacilos. 
Calcula-se que em um ano, 
um indivíduo que tenha baci-
loscopia positiva possa infec-
tar, em média, de 10 a 15 pes-
soas. Esses bacilos podem se 
depositar em roupas, lençóis, 
copos e outros objetos. 

O médico explica ainda 
que a transmissão só ocorre 

de forma plena enquanto o 
indivíduo estiver eliminando 
bacilos. Com o início do tra-
tamento adequado a trans-
missão tende a diminuir gra-
dativamente, e após 15 dias 
de tratamento, chega a níveis 
baixíssimos, quase insignifi-
cantes. Quanto a prevenção, 
no caso das crianças, existe 
uma vacina chamada BCG 
(Bacillus Calmette-Guérin), 
ofertada gratuitamente no 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

“Outra maneira de pre-
venção é identificar o que 
chamamos de ‘infecção laten-
te de tuberculose’, que geral-
mente acontece quando uma 
pessoa convive com alguém 
que tem a doença. Se esse for 
o caso, o recomentado é pro-
curar um médico para que 
ele possa prescrever o trata-
mento e prevenir que a pes-
soa adoeça”, finaliza Dr. Aier 
Adriano Costa. 

P+G Comunicação 
Integrada

Brasil tem 70 mil novos 
casos de tuberculose por ano
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O último sábado (17), 
foi um dia repleto de 
emoções e alegrias. A 

cidade de Nova Esperança foi 
palco para as comemorações 
dos 50 anos do handebol pa-
ranaense que começou neste 
município em 22 de feverei-
ro de 1968, com o professor, 
João Marin Mechia, ex-atleta, 
técnico e Secretário de Es-
portes e Lazer de Maringá.

Em comemoração a data 
histórica, o Complexo Espor-
tivo Bruno C. Benatti, serviu 
de cenário para as atividades 
que foram coordenadas pelo 
professor Ronaldo Rodrigues 
Mello. O evento reuniu ex-
-jogadores e ex-técnicos que 
atuaram por Nova Esperança 
nos Jogos Escolares do Para-
ná, Jogos Abertos do Paraná 
e seleções do Paraná e Brasil. 
No final, todos os participan-

tes receberam medalhas co-
memorativas.

Brilhantemente organiza-
do pela Secretaria de Espor-
tes, o evento teve início às 
14 horas. A abertura oficial 
ficou por conta do prefeito, 
Moacir Olivatti, que em sua 
oportunidade de discurso, 
relembrou histórias do passa-
do, agradeceu o empenho do 
professor João Marin Mechia 
pelos anos que se dedicou ao 
esporte no município deixan-
do um legado para todos nós. 
“Este evento é uma nova se-
mentinha plantada em Nova 
Esperança para que nossa 
cidade volte a ser referência 
no esporte coletivo”, destacou 
Moacir e prosseguiu: “esta-
mos investindo novamen-
te no esporte, que durante 
muitos anos ficou esquecido 
[...] com fruto de economias, 

equilíbrio e reformas fiscais, 
já conseguimos abrir a Secre-
taria de Esportes, iniciar os 
trabalhos de recuperação dos 
espaços públicos para ativi-
dades, investimos R$160 mil 
na aquisição de materiais es-
portivos e reformas... esporte 
é mais do que saúde, é quali-
dade de vida e segurança pú-
blica; são jovens fora das ruas 
ocupando seu tempo com 
boas práticas”.

Com pausa para homena-
gens, antes do primeiro jogo, 
foram entregues as medalhas 
comemorativas aos os ex-jo-
gadores da primeira turma de 
handebol do município, aos 
técnicos da história, ao pro-
fessor João Marin e no pon-
to forte das emoções, para a 
mãe do professor João Arde-
gue (Ardenguinho) que fale-
ceu em um triste acidente no 

auge de sua carreira.
Quem esteve no local para 

prestigiar os jogos, também 
se deparou com painéis de 
exposição de fotos antigas 
que resgatam as boas me-
mórias do passado. Houve 
até um pedido do professor 
Ronaldo e João Marin para 
a criação de um Museu do 
Esporte de Nova Esperança 
para resgatar a bela história 
esportiva do município.

Depois de muita emo-
ção, iniciaram-se as dispu-
tas amistosas entre times de 
Nova Esperança, Paranavaí 
e Maringá. O evento contou 
ainda com a participação da 
Liga de Handebol do Paraná, 
Equipe Master de Maringá 
e Equipe de Paranavaí. Uma 
belíssima homenagem aos 50 
anos do handebol no Paraná. 

ASCOM/PMNE

No último fim de semana, 
Nova Esperança foi palco 

para as comemorações dos 50 
anos do handebol no Paraná
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O trabalho com piadas

DIREÇÃO: Maria Aparecida Silva
COORDENAÇÃO: Lucimeire de Freitas Tokumoto
PROFESSORA: Rosangela Ap.Pissinate Sanches

DIRETORA: Maria Aparecida Alves da Silva
COORDENADORA: Elizabete F. dos Santos Brito

PROFESSORA: Rosangela Bertolin Silva

Sabemos das dificuldades que 
temos ao trabalhar a estruturação de 
textos  com discurso direto, principal-
mente na organização dos parágrafos. 
Para isso o trabalho com piadas po-
dem nos ajudar muito e tornam essas 
aulas mais agradáveis e divertidas. As 
crianças aprendem rindo, uma vez 
que podem até dramatizar esses tex-
tos dando ênfase na pontuação.

Veja alguns exemplos:
O homem passou em frente ao 

hospital dos malucos e ouviu lá de 
dentro os loucos gritando:

- Cinquenta e um... cinquenta e 
um... cinquenta e um...

Ele ficou curioso de saber o que 
estava acontecendo. Aí, viu que tinha 
um buraquinho no muro do pátio e 
foi lá espiar. Quando ele botou o olho 
no buraco, levou uma dedada no 
olho, e começaram a gritar:

- Cinquenta e dois... cinquenta e 
dois...

Um maluco estava escrevendo 
uma carta quando chegou outro ma-
luco:

- Que é que você está fazendo?
- Escrevendo uma carta.
- Pra quem?
- Pra mim mesmo.
- E o que diz a carta?
- Sei lá! Ainda não recebi...

Dois malucos tentam fugir do 
manicômio. Um deles tem um plano:

- Vamos fugir pelo buraco da fe-
chadura.

A professora Rosangela Bertolin Sil-
va, trabalhando o gênero textual música, 
desenvolveu com seus alunos do 5° ano C, 
a produção de uma paródia com a letra da 
música “Aquarela” do cantor e compositor 
Toquinho em parceria com o poeta Viní-
cius de Moraes. A letra foi composta em 
2014, ano em que Toquinho completou 50 
anos de carreira. 

A paródia surge a partir de uma nova 
interpretação, da recriação de uma obra já 
existente e, em geral, consagrada. Seu ob-
jetivo é adaptar a obra original a um novo 
contexto, passando diferentes versões para 
um lado mais despojado, e aproveitando 
o sucesso da obra original para passar um 
pouco de alegria. Os alunos em dupla ou 
trio  produziram dentro do tema preferido, 
conforme a mensagem que queria passar.  
Dentre as Paródias compostas pelos alunos 
selecionamos uma para ser publicada.

Numa folha qualquer eu desenho uma 
escola tão bela

Com um lápis e o caderno fica fácil 
fazer uma vela

É na escola que aprendi a ler  e escre-
ver

Não importa se é dia de sol ou se cho-
ver

Se eu abro o livro minha imaginação 
corre solta 

E na cantina da escola eu gosto de co-
mer uma sopa

E em cada história que eu leio entra na 
ALUNOS: 5º ANO  A

Alana Léia Felisardo
Ana Clara Santos 
Cardoso
Ana Samela G. B. Varnie
Bianca Yumi Kobayashi
Clara Beatriz F. da Silva
Eduardo Ap. de Souza S. 
Junior
Geovani Gabriel Ostetti 
de S.
Gustavo dos Santos 
Barbosa

Gustavo Lisboa da Silva
Isabela dos Santos Sousa
João Pedro Z. Barbosa
Julia Laguilo de Carvalho
Julia Rohling da Silva
Kaio Leopoldino dos 
Santos
Kauan Henrique da S. 
Oliveira
Larissa Brandão de S. 
Silva
Maria Vitória C. dos 
Santos
Mariana dos Santos Negri

Micaely Juluano C. da 
Silva
Murilo Guimarães Pereira
Pablo Regiani Araujo
Richard Matheus M. de 
Oliveira
Samily Ayumi A. Marçola
Samira Dornellas 
G.Esperandim
Vinícius Augusto S. de 
Moura
Vinícius Pereira Fer-
nandes
Vitor Hugo da Silva

ALUNOS: 5ºANO C

 Amanda Santos de Lima
 Ana Gabrielly Morette 
Oliveira
 Bianca Grandizoli dos Reis
 Catheryne Gonçalves Pedroso
 Claudio Tonelle Chardelli
 Eduarda de Oliveira Man-
thay

 Elaine Talita Brito Silva
 Eloisa da Silva Mendonça
 Eloisa Oliveira Moura
 Everton Ruan Dores da Silva
 Gabriel de Freitas Pereira
 Hugo Alegrancio Iwasse
 Igor Reis dos Santos
 Isabely Rodrigues Pereira
 Laura Alves Farias
 Leticia Gabrielly C.  dos 

Santos
 Lucas Henrique Aguiar da 
Silva
 Maria Laura da Silva 
Cantelli
 Maria Vitoria Caldeira da 
Silva
 Maria Vitoria Mendes da 
Rocha
 Matheus de Oliveira Santos

 Mayara Eduarda de B. 
Queiroz
 Rikelme Guilherme 
Marcelino
 Stephany Pereira Simão
 Thiago Alves dos Reis Junior
 Venilson Santos Silva
 Kauany Pereira da Silva
 Vitor Hugo Lourenço 
Oliveira

O outro topa a ideia e vai na fren-
te. Se atira contra a porta, quase arre-
benta a cabeça na fechadura e cai no 

chão, reclamando:
- Pô... esquecemos de tirar a cha-

ve.

minha imaginação
Vou viajando pelo mundo, vou pelos 

Estados Unidos e pro Japão
Tem um quadro na sala de tabuada na 

parede azul

Entre as tabuadas vem surgindo uma 
conta para somar

E o resultado pode ter muitos números 
para contar

Basta imaginar e ele está diminuindo 
o número cinco

E se a gente quiser ele vai aumentar

Numa folha qualquer eu desenho um 
pátio cheio de vida

Com alguns bons amigos bebendo 
suco da cantina

De uma carteira a outra  consigo pas-
sar num segundo

Giro um simples compasso num cír-
culo eu faço o mundo

Um menino estuda e estudando chega 
no Amapá

E ali logo em frente a esperar pela gen-
te a vaga está

E a vaga é uma bolsa que tentamos 
conquistar

Não tem tempo, nem piedade, nem 
tem hora de conquistar

Vamos todos tirar um dez em vez do 
revés

E desenho um arco-íris que um dia , 
enfim, descolorirá

Numa folha qualquer eu desenho uma 
escola tão bela (que descolorirá)

Com o lápis e o caderno fica fácil fazer 
uma vela (que descolorirá)

Giro um simples compasso e num cír-
culo eu faço o mundo (que descolorirá)

(Alunas: Bianca G. dos Reis e Eduar-
da de O. Silva)

Fotos: Osvaldo Vidual
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Construção do novo 
Hospital - O prefeito de 
Atalaia, Fabio Vilhena 
assinou em Curitiba convênio 
junto a secretaria da saúde no 
valor de R$ 1.010.000,00 (um 
milhão e dez mil reais) para a 
construção de um novo prédio 
que irá abrigar o Hospital 
Municipal. Sem dúvida uma 
das maiores conquistas do 
seu mandato. Durante a 
assinatura, o prefeito Fabio 
agradeceu a muitas pessoas 
que o ajudaram na conquista, 
em especial ao secretário da 
saúde Michele Caputo Neto, 
ao deputado federal Luciano 
Ducci e estadual Evandro Jr. 
Na foto Fabio e o secretário 
da saúde Michele Caputo

Maravilhosa, a professora Grazielli Lago, 
formada em Geografia, Pedagogia e Pós 

Graduada, é diretora da Escola Estadual Cônego 
de Nova Esperança. Grazi, além de uma bela 
mulher, é muito querida e respeitada pelas 
pessoas que fazem parte do seu círculo de 

amizade. É o destaque da coluna desta semana.

Colaborador da Cooperativa de Alimentos 
Aurora, Rafael Ponceti, comemorou idade nova 
rodeado pelo carinho da esposa Amanda Cristina 
Ramos Silva Ponceti, assistente administrativa do 

Colégio Cônego, familiares e amigos.

Comemorou no dia 21 de março, 
com saúde plena e lucidez, seus 

94 anos de vida, Dona Benta 
Lisboa Barbosa, nascida em 

Vassouras-RJ e moradora atual 
em Petrópolis-RJ. Dona Bentinha 
é mãe de 11 filhos, 25 netos, 24 

bisnetos e 3 tataranetos, dentre eles 
médicos, engenheiros, advogados e 
professores. Uma referência de vida 
que mesmo com a idade avançada 
se mantém super antenada com os 

dias atuais. À ela, os votos de saúde 
e felicidades deste colunista.

Ovos como uma obra de Arte!
Uma decoração festiva 

tem o dom de modificar ime-
diatamente qualquer casa, 
qualquer ambiente ou mesa, 
transformando a data come-
morativa numa data ainda 
mais especial. Com a Páscoa 
à espreita, podemos ter ideias 
criativas e originais que po-
dem facilmente incorporar na 
casa durante a quadra pascal.

Os próprios chocolates de 
Páscoa – retirados das suas 

embalagens – são um ponto 
de partida simples e bonito 
para criar qualquer decoração 
de Páscoa deliciosa!

Suspensas de uma porta 
ou expostas numa parede, as 
coroas naturais são um ele-
mento decorativo intemporal 
que podem ser especialmente 
aplicadas na decoração.

Colorida e apetecível, as 
lembrancinhas de Páscoa po-
dem servir de centro de mesa 

ou pode ser colocada numa 
mesa à parte, para depois 
ser levada pelos convidados 
como doce lembrança!

Podemos usar uma deco-
ração simples, que combina 
muito bem com uma mesa 
rústica, utilizando guarda-
napos em forma de coelho, 
além de enfeitar a mesa, será 
uma decoração muito útil, 
lembrando que nem todas as 
mesas requerem uma toalha 
para estarem bem decoradas, 
mantendo assim aquele ar 
rústico.

Coelhos na decoração não 
podem faltar, independentes 
do seu tamanho ou textura, 
emprestam um toque de en-
cantamento a qualquer deco-
ração, podemos também usar 
ovos suspensos em cadeiras, 
assim podendo servir como 

marcador de lugares.
Usar flores dentro de ovos 

também pode ser uma ideia 
bem original, quando com-
binados produzem enfeites 
espetaculares para o centro 
da mesa.

Um simples galho de 
árvore, disposto num vaso 
igualmente bonito, contendo 
ovos de Páscoa com mensa-
gens originais, uma decora-
ção singular que vai arrancar 
sorrisos a todos os convida-
dos!

Com meia dúzia de ga-
lhos de árvore ou um pouco 
de corda, pode-se facilmente 
criar um original ninho de 
ovos de Páscoa para dispor 
em qualquer recanto da casa.

Com estás dicas, haverá 
forma mais deslumbrante de 
decorar a casa para a Páscoa?


