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“Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos 
dos homens, para com ele os exercitar.

Tudo fez formoso em seu tempo; também pôs o 
mundo no coração do homem, sem que este possa 

descobrir a obra que Deus fez desde o princípio 
até ao fim”. Eclesiastes 3:10-11 Bíblia Sagrada

O Brasil passa por momentos de instabilida-
de e falta de confiança. O ano de 2016 entrou 
para a história com o impeachment da presiden-
te Dilma Rouseff (PT), além de diversos protes-
tos e paralisações.

Infelizmente uma palavra acabou sendo dis-
seminada no vocabulário do brasileiro com mui-
ta força e destruição. Trata-se da palavra “crise”.

Observo que algumas pessoas sentem impor-
tância em dizer que o país está em crise, a beira 
de um colapso, um verdadeiro caos.

A pergunta que surge é: O que isso irá mu-
dar? Destacar tanto a crise ajudará no cresci-
mento do seu país ou mais diretamente do seu 
comércio ou sua cidade? Pelo contrário a ideia 
negativa ganha força e espanta investimentos.

Lembro que na infância frequentava o sítio 
dos meus tios na zona rural de Londrina. Lá, 
minha tia Marta, cuidava com muita dedicação 
de sua “hortinha”. Para que os pássaros não des-
truíssem o seu alface, o almeirão e a couve, ela 
usava uma antiga tática que funcionava muito 
bem. Um boneco feito com restos de madei-
ra, usando uma camisa velha do meu tio e um 
chapéu de palha, chamado de “espantalho”, era 
capaz de manter o ataque dos pássaros bem lon-
ge. Não era preciso matar os pássaros, apenas 
mantê-los longe.

Hoje, entendo o que minha tia fazia para 
manter sempre produzindo a sua “horta de es-
timação”. Ela cuidava, espantando tudo o que 
podia prejudicar.

Escolhi intitular a coluna como, “tempo de 
edificar” baseado no verso bíblico de Eclesiastes 
3, parte final do versículo 3. Poderia ter coloca-
do,  “espante a crise”, porém destacaria essa pa-
lavra que precisa ser esquecida.

Você já reparou que por mais que as pessoas 
falem em crise, a grande maioria continua uti-
lizando o carro para os seus deslocamentos ao 
trabalho, portanto gastando dinheiro com com-
bustível. Compram roupas e sapatos. Nas agên-
cias de emprego sobram vagas, mas faltam qua-
lificados. Durante a noite, muitas pessoas ainda 
saem e vão as lanchonetes comer algo diferente. 
A rotina de trabalho é a mesma de alguns anos 
atrás, porém o que assusta é o fantasma chama-
do “Crise”.

O antônimo de crise é bonança, fartura, pro-
gresso, fortuna, desenvolvimento, avanço, den-
tre outros tantos significados.

Precisamos acreditar mais. Pensar e agir de 
maneira positiva. Fazer como a Campanha da 
Acine sugere: Amar Nova Esperança. Temos que 
confiar no potencial do município e reforçar a 
nossa identidade como polo regional.

Você leitor que é empresário (a) não viva do 
discurso pronto. Esqueça a palavra crise e faça o 
diferencial em sua loja, em seu comércio. O pai 
de família, a dona de casa, a mãe trabalhadora, 
não transmita pessimismo aos filhos, mas tenha 
fé e confiança fazendo sempre o melhor, pois é 
tempo de edificar e não destruir com palavras.

Diante disso, todos terão que continuar tra-
balhando, produzindo, comprando comida, 
vestuário, remédio, enfim, a luta sempre será a 
mesma, o que muda é a maneira de observar e 
receber as notícias, espantando de vez a crise da 
minha e da sua vida.

***

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Todos fecham seus olhos 
quando morrem, mas 
nem todos enxergam 
quando estão vivos". 

(Augusto Curi)

Tempo de edificar

“Há mais pessoas que desistem do que pessoas 
que fracassam” - Henry Ford (1863-1947)

***

Para muitos, as Vilas Rurais constituem uma 
falsa reforma agrária. Tal afirmação pode até ter 
certo fundamento, porém não absoluto. O que vi-
mos na reportagem desta semana na Vila Rural de 
Nova Esperança é um bom exemplo a ser seguido. 
Enquanto a maioria dos lotes existentes naquelas 
cercanias está sendo utilizada como área de lazer, 
a pequena propriedade da família Rissardi é um 
dos poucos casos que fogem à regra (ou melhor, 
se inserem na filosofia original quando da con-
cepção das Vilas Rurais). O agricultor, que traba-
lha incessantemente diversificou sua propriedade. 
Ali, além de uma pequena fábrica de salgados, ele 
possui horta, criação de animais (leitões, vaca, ga-
linhas caipiras/poedeiras etc.) e garante de forma 
digna, o sustento da sua família. 

Se muitas Vilas Rurais se tornaram uma “farsa 
agrária”, muito se deve à motivação das pessoas 
que adquiriram os lotes. Sem trabalho não se che-
ga a lugar algum. O que vemos especificamente na 
Vila Rural de Nova Esperança é que em boa parte 
dos seus 108 lotes de cinco mil metros quadrados 
cada, poucos são os donos originais. Contratos de 
gaveta surgiram aos montes e vários lotes já estão 
em seu 6º “proprietário”. Ninguém tem documen-
to de nada. 

O Projeto das Vilas Rurais originou-se  do 
Programa Paraná 12 meses e foi iniciado em 1995, 
financiado pelo Banco Mundial e pelo Governo 
do Estado, na época do Governo de Jaime Lerner, 
sendo que a compra do terreno foi feita pelas pre-
feituras municipais, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura – SMA, com participação da 
Emater e Cohapar. Tal programa foi desenvolvido 
para fixar o homem no campo, prevendo um lote 
de meio hectare, uma casa de 44,52 m2 e insumos 
para o plantio. Alguns agricultores justificam que 
o tamanho do terreno é pequeno para garantir a 
subsistência da família. Na contramão deste para-
digma a família Rissardi segue trabalhando, pros-
perando no segmento rural. 

Com o apoio da Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento de Nova Esperança, mais 
de 80 produtores rurais já implantaram o Projeto 
chamado “Tanque-lona – renda, lazer e qualida-
de de vida”. Com um investimento relativamente 
baixo (praticamente o custo de uma lona plástica) 
estão montando tanques para a criação de peixes. 

Quando se tem vontade de trabalhar e crescer 
somados a uma dose de empreendedorismo, os 
resultados sem dúvidas aparecem. Embora muitos 
lotes estejam ociosos, com mudança clara de fina-
lidade, existem outras poucas famílias que plan-
tam e tiram da terra todo ou pelo menos parte de 
seu sustento. Até mesmo pequenos barracões de 
bicho da seda estão instalados na Vila Rural. Pra 
uma família tocar, sem a existência do meeiro ou 
“porcenteiro”, dá sim pra agregar renda. 

A proximidade com a cidade possibilita aos 
moradores da Vila Rural exercer trabalhos fora. 
Para os que alegam que produção rural no lote 
se faz insuficiente, buscar um serviço em outros 
locais é necessário. Sequer hortas cultivam, indo 
aos mercados comprar as verduras e leguminosas. 
Quem transforma o local em que está é o indiví-
duo que o habita. Fazer a diferença é um grande 
desafio. Parabéns Leonídio Rissardi e família. Pa-
rabéns a todos que não se contentam em deixar o 
meio em que habitam como está; antes procuram 
transformá-lo, para o bem de sua família e conse-
quentemente de toda a sociedade! 

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

Vilas Rurais: desvio 
de finalidade?

PEQUENOS ESPAÇOS, 
GRANDES SOLUÇÕES!

Hoje a maioria das famílias optam por morar 
em casas e apartamentos pequenos, talvez 
pelo custo x benefício e até mesmo pela faci-

lidade no dia-a-dia. E muitas vezes por não planejar 
antecipadamente o uso dos espaços, os cômodos fi-
cam apertados por conta dos móveis e objetos que 
fazem parte do local. Hoje, existem soluções sim-
ples que poupam espaço tornando o ambiente mais 
aconchegante e sem aquele aspecto de “apertado”.

A primeira coisa a se considerar é que ao se mu-
dar com a família para um local menor você terá 
que diminuir a quantidade de coisas que possui, 
pois talvez não caberá todos os móveis e objetos 
que tem. Antes de se mudar considere ir ao local 
e levar uma trena para medir todos os cômodos e 
depois medir seus móveis para ver onde que dará 
certo. Se você comprar móveis novos os planejados 
são mais indicados pois são feitos sob medida para 
determinado espaço e podem ir até o teto (armá-
rios) resultando em mais locais para armazenagem.

Uma boa ideia é fazer um armário (mais estreito 
que um guarda-roupas) até o teto em uma parede 
inteira na sala, você pode fazer com portas com es-
pelhos e puxadores discretos para não se parecer 
com um guarda-roupas, coloque prateleiras em 
todo armário, ele poderá ser sua despensa de ali-
mentos, também um local para guardar sapatos, 
bolsas, livros, enfeites de natal, documentos. Nos 
quartos opte por utilizar uma cama box baú que 
poderá guardar roupas de cama, edredons, traves-
seiros, malas de viagens e até pequenas escadas, 
esse tipo de cama pode otimizar muito seu espaço 
no quarto.

Se sua cozinha for americana, você pode optar 
para rebaixar o muro de divisória e fazer uma mesa 
embutida de frente para a cozinha, pois ela certa-
mente poupará mais espaço do que uma mesa de 
jantar. Na área de serviço (lavanderia) você pode-
rá utilizar baldes e bacias retráteis (eles fecham e 
poderá guardar em gavetas e armários) e cabos te-
lescópicos para vassouras e rodos, pois eles ficam 
menores ao fechar cabendo facilmente dentro do 
seu armário! Ainda na área de serviço, o varal de 
teto é o mais indicado pois ele pode ser abaixado 
para estender as roupas e depois é só levantar que 
ele não ocupa espaço.

Ao optar por morar em locais pequenos lembre-
-se de planejar o local antes da mudança, não ter 
um grande número de móveis para o local não fi-
car apertado e optar por planejados e objetos que 
podem ser guardados com facilidade (retráteis e 
dobráveis), use sua criatividade para armazenagem 
dos objetos da casa: cama e sofá baú, armários até 
o teto, armários disfarçados. Use sua criatividade e 
simplifique! 



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 20 de janeiro de 2017

GERAL - 3JORNAL NOROESTE

Nova Esperança
A decisão da empresa foi 

tomada após o temporal de 
11 de janeiro de 2016

Opinião do Blog
Atraso salarial preocupa Fun-

cionalismo Público Municipal  de 
Nova Esperança!

Extremamente preocupante o 
atraso salarial do funcionalismo pú-
blico municipal de Nova Esperança 
cujo o pagamento do mês de dezembro 
somente foi feito no dia 17 de janeiro 
último, trazendo muitos problemas 
para a classe. Muito se falou, muito se 
criticou  a respeito deste atraso devido 
aos inúmeros compromissos  finan-
ceiros que cada um dos funcionários 
tem, além é claro, de compromissos  
bancários de empréstimos, cheques 
especial e cartões de créditos.  Um dos 
grandes problemas  é que quando o ci-
dadão é candidato à prefeito, ele não 
toma  conhecimento da real situação 
financeira do município, pois sempre 
se fala  sobre o  dinheiro que  o mu-
nicípio vai receber e não se comenta 
o quanto  tem a pagar. Na gestão da 
ex-prefeita Mali Benatti, ela pagou to-
dos os compromissos do município e 
não pagou o salário de dezembro, mas 
deixando totais condições de fazê-lo 
dentro dos primeiros dias de janeiro, 
o que foi  feito por seu sucessor, ago-
ra ex-prefeito Gerson Zanusso.  Ao 
que parece, a situação  agora foi mais 
grave, pois o pagamento do funcio-
nalismo  somente foi  feito com 17 
dias  de atraso, gerando um aumento 
substancial das  despesas pelos diver-
sos juros que o funcionário teve que 
pagar.  Uma outra coisa que tivemos 
obervando, Nova Esperança possui 27 
mil habitantes com quase mil funcio-
nários públicos, ou seja, um funcioná-
rio para cada 27 habitantes. É muita 
gente e muito gasto! Em Paranavaí, 
por exemplo, tem cerca de 87 mil 
habitantes com menos de 2 mil fun-
cionários públicos. É quase um fun-
cionário para 45 habitantes. Estamos 
comentando esse assunto  mas  sabe-
mos que a nova administração está  há 
menos de um mês no cargo não tendo 
qualquer responsabilidade por esse 
atraso. Todavia,  não podemos deixar 
de  chamar a atenção para este assun-
to antes que a coisa possa ficar como 
no Rio de Janeiro, onde muitos  fun-
cionários públicos  não recebem seus 
vencimentos  desde outubro passado 
gerando um caos total.

Sal, um vilão da hipertensão  e  
doenças cardiovasculares

Diminuir em 10% o consumo de 
sal, poderia salvar milhões de vidas, 
afirma um estudo publicado pela Re-
vista Médica Britânica, " The British 
Medical Journal." O sal aumenta 

significativamente os riscos de hiper-
tensão  e doenças cardiovasculares 
quando ingerido em quantidade fre-
quentes maior que aquela necessária 
para a nossa vida., cuja a quantidade 
recomendada pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), é de 2 gramas 
por dia. Acontece que se somarmos a 
ingestão diária de inúmeros produtos 
industrializados, poderemos estar in-
gerindo cerca de 12 a 15 grs por dia, o 
que faltamente aumentaria em mais de 
um milhão e seiscentas mil mortes por 
ano provocadas por doenças cardio-
vasculares de acordo com aquela orga-
nização.  Neste aspecto, a  Agência  Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
já saiu na frente  de muitos países  há 
algum tempo, estabelecendo normas 
para as indústrias na redução do con-
sumo de sal no país. Muitos produtos 
que você encontra no mercado já vem 
escrito a quantidade de sal reduzido 
em relação aos anteriores  vendidos.  
Se cada país aplicasse 10 centavos de 
dólares, o equivalente a 32 centavos de 
reais para frear a mortalidade ocasio-
nada pelo sal, com certeza, milhões de 
pessoas teriam suas vidas prolongadas. 

Datena diz que os políticos do PP 
são corruptos demais

José Luiz Datena, ex-repórter da 
Band e agora na Record, ex- pré - can-
didato a Prefeito de São Paulo,  que 
tinha grandes ideais para a capital 
paulista, precocemente chegou a con-
clusão que não valeria apena entrar 
num barco com um bando de ladrões 
e corruptos como o PP, partido pelo 
qual  havia se filiado e era o provável 
candidato.  A gota d´água de sua desis-
tência , segundo ele, foi quando  tomou 
conhecimento que os parlamentares e 
a cúpula de  seu partido ( PP) foram  
os maiores beneficiários de todos os 
partidos ( muito maior que o PT) do 
esquema Petrobrás, faturando   mi-
lhões reais ( talvez bilhões de reais ) 
em falcatruas dentro daquela empresa. 
Datena que tem sido ao longo dos anos  
muito combativo e não compactua 
com esses esquemas de corrupções fez 
o que deveria fazer, ou seja, abandonar 
o barco. Todos nós sabemos que a par-
tir do momento em que você é eleito,  
é obrigado a engolir gatos e lebres do 
partido que não tem nada a ver com 
a sua postura. Não só o Datena mas 
todos nós sabemos a história do PP 
que realmente  está cheio de ladrões e 
corruptos, confirmados pelas diversas 
delações na Lava Jato.

Vitaminas: elas  não engordam 
e nem emagrecem, mas garantem  a 

nossa longevidade!
Um dos mitos que mais se houve 

no dia-dia por parte da população é 
se  a vitamina engorda ou emagrece. 
A resposta é rápida e simples: vitami-
nas não engordam e nem emagrecem! 
Vitaminas não tem calorias! Vitami-
nas são substâncias orgânicas muito 
importantes no metabolismo de nosso 
organismo participando ativamente de 
nosso crescimento, reparações de teci-
dos, oxigenação das células, auxiliam 
na melhora da pele, ajuda na cura de 
doenças, rejuvenescimento, funciona-
mento  de órgãos e sistemas. Também 
chamadas de co-enzimas  (enzimas são 
catalisadores  biológicos), auxiliam as 
enzimas para um metabolismo mais 
rápido do organismo assim como um 
melhor aproveitamento de suas rea-
ções. _Elas não são produzidas pelo 
organismo humano e nem são fontes 
de energias, mas devem estar presentes 
diariamente na alimentação, podendo 
ser encontradas nas frutas, legumes, 
verduras, carnes, ovos, leite e grãos.  As 
vitaminas são ótimas para o organismo 
e a sua falta poderá ocasionar diferen-
tes tipos de doenças, mas  também exi-
ge cautela quanto a sua ingestão pois 
em grande quantidade poderá provo-
car quadro de intoxicação. É o caso de 
muitas pessoas tomarem nutrientes 
ricos em vitaminas sem necessidade, 
pois o nosso organismo exige quanti-
dades pequenas de vitaminas em seu 
metabolismo e que são encontradas 
em praticamente em nossa alimenta-
ção diária. Evite tomar comprimidos 
de vitaminas associados com anti-his-
tamínicos, ou corticoides, ou buclizi-
nas, ou ainda ciproheptadinas, por-
que são substancias  que aumentam o 
apetite! A ciência descreve a existência 
de 13 tipos de vitaminas fundamen-
tais para o nosso organismo que são: 
as vitaminais solúveis em gorduras, as 
chamadas lipossolúveis: vit. A, vit. D, 
vit E,  e vit K . Estas vitaminas podem 
permanecer mais tempo em nosso or-
ganismo por ficarem armazenada mais 
tempo no tecido gorduroso e fígado.   
E as chamadas vitaminas que dissol-
vem na água,  as hidrossolúveis: vit C 
e as  vit do complexo B ( B1, B2, B3, 
B5, B6, B7, B9 e B12 ), tem um tem-
po de armazenamento curto e deve 
ser consumida diariamente. Ajudam 
a manter a saúde dos nervos e neurô-
nios, crescimento,sistema imunológi-
co, anti-hemorrágica,  antioxidante, 
reduzem os níveis de triglicérides e 
colesteróis,  melhora a digestão, com-
bate a aterosclerose, a saúde do brilho 
dos olhos, combate infecções, saúde da 
pele, músculos, muito importante na 
gravidez interferindo no crescimento 
do bebê e na formação do sangue, pro-
dução de colágeno, ajudam na produ-
ção dos ossos,  ossos, cabelos, unhas, 
depressão,  prevenção de câncer, fíga-
do, e aparelho gastrointestinal. Pelo 
que aqui escrevemos, as vitaminas são 
indispensáveis para manter a saúde  e 
devem estar presentes diariamente em 
nossa alimentação. Viva bem e melhor 
com as vitaminas!

Coisas do Cotidiano

• E os taxis Uber chegam a Ma-
ringá. Agora já são vinte cidades 
no país com esse tipo de transpor-
te regulamentado que nasceu na 
Califórnia(USA). Uber, é um aplicati-
vo para dispositivos móveis que coloca 
os usuários em contato direto com os 
automóveis de passageiros com con-
dutores. São concorrentes diretos dos 
táxis comuns;

• Hoje, 20 de janeiro, Barack  H. 
Obama deixa a presidência dos Esta-
dos Unidos assumindo em seu lugar, 
Donald Trump, 45º presidente da 
história daquele país.  Há uma preo-
cupação mundial com Trump pela sua 
arrogância, comportamento tempera-
mental, pouco diplomático, sobretudo 
por não estar devidamente  preparado  
para ocupar o cargo que  irá assumir 
como presidente, assim como ser ar-
redio com a imprensa. Por outro lado, 
Obama, primeiro presidente negro do 
país, com aceitação ao sair de 56%, fez 
inúmeras realizações, recuperando a 
economia americana. Deixará sauda-
des!

• R$ 3 mil reais mensais, é o preço 
que está custando ao Estado um pre-
sidiário, ao passo que um estudante 
do ensino médio custa aos governante 
cerca de R$ 2 mil. Isso significa que 
estamos dando mais importância aos 
ladrões, vagabundos, assassinos de 
nosso país que a formação educacional 
de nossa juventude;

• A Odebrecht fará uma delação 
premiada quando entregará à Lava 
Jato 229 parlamentares de 24 partidos. 
Acontece que o presidente Temer, que 
já foi citado 43 vezes, está preocupa-
do com tais delações pois poderá ficar 
sem ninguém para ocupar os cargos da 
administração;

• E o Corinthians está querendo 
contratar Didier Drogba, 38, a pedi-
do do Ronaldo, o fenômeno.  Drogba 
exige um salário de R$ 500 mil, car-
ro blindado, uma casa chique e ainda 
um intérprete. Só para esclarecer que, 
domingo dia 15 de janeiro último, a 
torcida do Olympique de Marsella 
através de várias manifestações pediu 
pelo amor de Deus para que Drogba 
ficasse na China, pois se tratava  de um 
péssimo jogador que só sugava o clu-
be quando jogou na França. Drogba  é 
bananeira que já deu cacho!

• 26 mortos,  foi o saldo da re-
belião em presídio no Rio Grande do 

Norte comandada pelo PCC ( Primei-
ro Comando da Capital);

• Espaço - Cultura - Maracanã - 
Durante anos e anos, o Estádio Mario 
Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro, 
palco de shows, jogos decisivos de 
campeonatos regionais e brasileiros e 
também Copas do mundo, ao longo de 
sua existência de  66 anos, foi o cartão 
de visita de todos aqueles que visita-
vam o Rio de Janeiro. Várias reformas 
foram feitas e recentemente, novas re-
formas  para os Jogos Panamericanos, 
Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olím-
picos de 2016. Ninguém de sã cons-
ciência sabe quanto é que custou tais 
reformas. Só se sabe que os desvios de 
verbas foram tão grande que o ex go-
vernador do Estado do  Rio e Janeiro, 
Sérgio Cabral, um dos maiores ladrões 
daquele Estado,  presenteou a sua es-
posa com um anel de ouro e brilhantes 
no valor de R$ 800 mil reais. O  estádio 
pertence ao governo do Estado que 
não tem condições para manter aquela 
praça de esporte, uma vez que o Esta-
do do Rio de Janeiro está literalmente 
quebrado. Em função disso, o estádio 
já está  deteriorando em vários locais 
de sua construção, além  de roubos 
de  canos, fios, banheiros, etc. Como 
o governo não tem condições de evitar 
a depredação, logo logo, com certeza, 
terá que sofrer novas reformas ou seja, 
novos gastos para ser usado.  Oh pátria 
amada Brasil!

• Governo Temer preocupado 
com a possível delação premiada de 
Eduardo Cunha, pois todos sabem que 
Temer só está no poder por causa do 
golpe do PMDB liderado por Eduardo  
Cunha é muito grande  e se ele falar 
tudo que sabe, podemos marcar novas 
eleições pra já uma vez que dificilmen-
te algum parlamentar ou político não 
estará comprometido com os roubos e 
falcatruas;

• Que barbaridade as ações da Po-
lícia Militar de São Paulo ao  despejar 
na rua 700 famílias do Conjunto Colo-
nial num momento de crise econômi-
ca, falta de emprego, etc. Os policiais 
não deram nem bola para a decisão do 
Ministério Público de São Paulo que 
pediu um tempo até decidir para onde 
as famílias iriam morar. O senhor Gui-
lherme Buos,  líder do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto (MTST) foi 
preso por defender as famílias;

• Na recente reunião de gover-

nadores e secretários de segurança 
pública do Brasil, a presidente do 
STF, Carmen Lúcia, cujo o nome está 
em alta e é motivo de  ciumeira por 
parte do Palácio do Planalto, abriu a 
reunião citando esta frase do ex Mi-
nistro da Educação Darcy Ribeiro 
(1922-1997) pronunciada justamente 
numa reunião de governadores em 
1982: " Senhores governadores, senão 
construirmos escolas, melhorarmos 
a qualidade do ensino e as questões 
salariais dos professores, dentro de 20 
anos faltará dinheiro para a constru-
ção de presídios." Darcy estava mais 
do que certo, afirmou Carmen Lúcia!

• Outro dia estive conversando 
com a Andressa Ferris, funcionária 
da loja de cosméticos Dondóca,  que 
comentou sobre a qualidade e os di-
versos produtos que a  referida  loja 
vende, assim como as oscilações de 
vendas  que  a crise econômica trouxe 
para os comerciantes. Gostei muito de 
suas colocações Andressa!

Jornal inglês "The Guardian" 
critica a "perseguição" à Lula!

O jornal "The Guardian", de gran-
de tiragem na Inglaterra, publicou 
uma carta aberta escrita por políticos, 
acadêmicos britânicos, intelectuais 
e  ativistas, solidarizando-se com o 
ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, criticando o que eles 
chamaram de "julgamento midiático" 
do líder brasileiro. "Após a derrubada  
antidemocrática  de Dilma Rousseff 
como presidente do Brasil por um 
processo ilegítimo em que 62 senado-
res invalidaram os votos de 54 milhões 
de eleitores, houve uma campanha de 
difamação sem precedentes contra o 
ex-presidente Lula", diz a carta.  Este 
julgamento midiático, é uma tenta-
tiva de evitar que Lula participe das 
eleições presidenciais de 2018 e que 
segundo pesquisas  feitas por institui-
ções confiáveis, se as eleições fossem 
agora,  Lula  seria consagrado o novo 
presidente do Brasil. Diante desses 
fatos, conclui-se que a perseguição à 
Lula somente tem um motivo: tirá-
-lo do processo eleitoral onde ele é o 
candidato a presidente  mais forte do 
Brasil. Esse jornal tem acompanhado 
há muito tempo a política do Brasil e  
já se comentou a respeito do golpe dos 
mandatários atuais liderado por  Mi-
chel Temer(PMDB).

ENTRELINHAS
***A Justiça  criminal brasileira tem enchido penitenciárias com réus primários e não violentos e sem ligações  aparentes 
com facções, que representam 28% dos crimes, são enquadrados na Lei de Drogas.***A falta de critérios acabou 
inchando as penitenciárias. A morte de mais 26 presos na maior  penitenciária do Rio Grande do Norte é consequente 
dessa afirmação.***Ronaldinho  Gaúcho, 36 anos, poderá ser ressuscitado pelo Coritiba. Só o tempo dirá se valeu a pena. 
Ultimamente não!***Jornais brasileiros passam a publicar artigos do Presidente Temer. Resta a saber quem escreve estes 
artigos e se o presidente responderá pelo conteúdo e ônus das referidas publicações***Por ter muitos políticos governistas na 
relação das delações da Odebrecht, a  Operação Lava Jato parece que está quieta diante desse fato. Não se fala mais em Sergio 
Moro. Jornal Nacional não comenta quando Aécio, Jucá, Temer, Geddel, Renan e tantos outros serão algemados e levados 
à Polícia Federal como aconteceu no ano passado com diversos políticos.***E por falar em Lula,  ele entrou com uma ação 
de indenização violenta na Justiça contra o Promotor que mandou prende-lo. Lula quer um milhão de reais.***Em recente 
Congresso de Trabalhadores Brasileiros na Educação  realizado em Brasília cuja a abertura foi feito  pelo ex presidente  Lula, 
tiveram que instalar telões lá fora em virtude da multidão que queria ouvir a voz do ex presidente.***É revoltante em todos os 
sentidos quando se vê agricultores passando o trator em cima de tomates, batatas e outros legumes e verduras por não terem 
preços. Façam uma doação aos mais necessitados e estariam recebendo as benções de Cristo. Que tal dividir o pão?***"O 
conflito não é entre o bem e o mal, mas sim, entre o conhecimento e a ignorância". ( Buda ).

Sanepar inicia estudos para mudar local 
de captação da água que abastece a cidade

O Ribeirão Esperança é apontado como principal alternativa 
para captar a água que abastece a cidade. Atualmente 60% 
são retiradas do Paracatu e o restante via poços artesianos 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Após um ano do desastre 
que causou sérios danos 
ao meio ambiente e dei-

xou a população de Nova Espe-
rança por vários dias, a Sanepar, 
concessionária de águas que abas-
tece a cidade anunciou, além dos 
investimentos já feitos, sua pre-
tensão no sentido de mudar o lo-
cal de seu sistema de captação. Es-
tudos de disponibilidade hídrica 
já foram iniciados e a possibilida-
de de num futuro próximo iniciar 
a captação em outro manancial 
de águas e o Ribeirão Esperança, 
perene e de profundidade razoá-
vel, é real e apontada como gran-
de e principal alternativa.  

Paralelamente a alternativa de 
captação laminar (via rios e córre-
gos), a Sanepar investiu na capta-
ção subterrânea com a perfuração 
de poços artesianos e interligação 
de outros outrora perfurados, po-
rém ainda não interligados à Es-
tação de Tratamento (ETA). Tais 
investimentos são no sentido de 
otimizar a captação de água, as-
segurando o abastecimento à po-

pulação.  A reportagem entrou em 
contato com Valteir Galdino da 
Nobrega, gerente regional da Sa-
nepar que informou: “nos últimos 
meses a Companhia investiu mais 
de R$ 1,2 milhão na interligação 
de dois poços tubulares profundos 
na cidade, ampliando de 25% para 
40% o fornecimento de água para 
a população por meio de manan-
ciais subterrâneos. O investimento 
compreendeu ainda a implanta-
ção de, aproximadamente, 2 mil 
metros de adutora (tubulação de 
médio porte), obras elétricas, ur-
banização e interligações hidráu-
licas”, explicou Valteir. Perene, 
mais distante das rodovias e com 
maior profundidade, o que facili-
taria a captação de água, o Ribei-
rão Esperança, como seu próprio 
nome sugere, surge como grande 
esperança para equacionar futuras 
possibilidades de falta d´água. 

A decisão da empresa foi to-
mada após o temporal de 11 de 

janeiro de 2016, portanto há cerca 
de um ano, quando a casa das má-
quinas e as bombas que enviam 
a  água da captação do Paracatu 
até estação de tratamento ficaram 
submersas pelo barro o que im-

possibilitou o envio de água para 
a estação de tratamento, gerando, 
consequentemente, o desabas-
tecimento dos consumidores de 
Nova Esperança.  A população 
ficou sem água entre os dias 12 a 

17 de janeiro. “Em breve, totaliza-
rão seis poços e mais a captação 
no Ribeirão Paracatu. Estas obras 
vão melhorar, ainda mais, os ser-
viços prestados pela Sanepar em 
Nova Esperança, garantindo mais 

conforto e tranquilidade à popu-
lação em caso de situações emer-
genciais, como a enfrentada pela 
empresa no início de 2016”, fina-
lizou Valteir Galdino da Nobrega, 
gerente regional da Sanepar.

Alex Fernandes França

A reportagem esteve no Ribeirão Esperança na 
região próxima ao Bairro Bela Vista: Boa preser-
vação das matas ciliares e qualidade hídrica do 
manancial servirão de parâmetros para a Sane-
par definir seu  novo local de captação
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AGRICULTURA FAMILIAR

Criação de peixes em tanques de lona é alternativa 
de renda para pequeno produtor da Vila Rural

Criação de peixes em tanques de lona é alternativa 
de renda para pequeno produtor da Vila Rural

Foi com muita criativi-
dade e trabalho que o 
pequeno produtor ru-

ral Leonídio Rissardi trans-
formou seu pequeno lote de 
5 mil metros quadrados em 
um recanto de lazer, renda e 
qualidade de vida tanto  para 
si quanto para  seus familia-
res. Com uma pequena fábri-
ca de salgados funcionando 
em um galpão logo na entra-
da da propriedade, criação 
de leitões, frangos e galinhas 
caipiras, tanques de peixes e 
hortas, o agricultor familiar 
consegue tirar dali o sustento 
necessário, agregando valor 
ao lugar.  

O Projeto inovador da 
Secretaria da Agricultura 
e Abastecimento de Nova 
Esperança tem como obje-
tivo desenvolver um con-
ceito  inovador e sustentável 
na produção de peixes  em 
tanques de lona-vinil para 
atender pequenos produto-
res rurais do município. O 
revestimento com lona se faz 
necessário em regiões onde o 
tipo de solo não segura água 
como o nosso solo conhecido 
por Arenito Caiuá.  

  Matrinxãs, tilápias e Pa-
cús são algumas das espécies 
que Rissardi cria em seus 
tanques, cujo sistema de go-
tejamento de água por inter-
médio de um poço artesiano 
já existente na propriedade, 
garante a qualidade hídrica, 
assegurando o PH ideal no 
habitat dos cardumes. 

“Sempre tive o sonho de 
ter um tanque de pesca pró-
pria. Todos os finais de se-
mana meus familiares se reú-
nem para pescar e comer uns 
peixes e saborear aquela lei-
toinha que não pode faltar”, 
se alegra o agricultor.

O diretor de Agricultu-
ra e Abastecimento de Nova 
Esperança Devair Galani, um 
dos incentivadores do proje-
to para a cidade destaca que 
já foram feitos mais de 80 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O pequeno produtor rural Leonidio Rissardi assistido pelo diretor da Agricultura Devair Galani 
exibe o exemplar de matrinxã capturado em poucos minutos, na presença da reportagem

“Sempre tive o sonho de ter um tanque de pesca própria. Todos 
os finais de semana meus familiares se reúnem para pescar e 
comer uns peixes e saborear aquela leitoinha que não pode fal-
tar”, se alegra o agricultor Leonídio Rissardi

O revestimento com lona se faz necessário em regiões onde o tipo de solo não segura água 
como o nosso conhecido por Arenito Caiuá 

Além de lazer, a piscicultura tem se tornado 
opção de renda para a família Rissardi

tanques-lonas: “É um projeto 
importante e inovador. Com 
baixo custo de investimen-
to o pequeno produtor rural 
implantou os tanques em seus 
lotes. Praticamente é o custo 
de uma lona plástica e cada 
tanque deste sai em média de 
R$1000,00 a R$1500,00 cada. 
O Secretário da Agricultu-

ra Francisco Pereira Bezerra 
tem acompanhado os Proje-
tos e tem incentivado a ativi-
dade”, explicou Galani.

SEM PARASITAS:
Nos tanques escavados, 

a tendência é o acumulo de 
matéria orgânica possibili-
tando a presença de parasitas, 

o que não ocorre com os tan-
ques de lona-vinil, a exemplo 
dos existentes na propriedade 
da família Rissardi. Os alevi-
nos são colocados e desen-
volvidos em três tanques de 
diferentes tamanhos. Cerca 
de 600 a mil alevinos foram 
colocados em cada tanque e 
as espécies escolhidas foram 

as já citadas Pacús, Matrinxãs 
e Tilápia, espécies estas que 
tiveram rápida e excelente 
adaptação. 

 Algumas carpas (em tor-
no de 06) também foram 
introduzidas e já se procria-
ram rapidamente. “De vez 
em quando pegamos alguma 
carpa também no anzol. Nos-

so projeto é fazer mais um 
tanque, agora pra lambari. 
Será um tanque grande. Está 
para surgir um abatedouro de 
peixes que virá pra Nova Es-
perança. Eles nos fornecem 
os alevinos e a gente faz a en-
gorda. Vamos ver se dá certo”, 
finalizou o pequeno produtor 
rural Leonidio Rissardi.

Fotos: Alex Fernandes França
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Suspeitos de ameaçar juízes e promotores 
de Justiça são presos temporariamente

O Juízo de Arapongas, 
no Norte-Central pa-
ranaense, deferiu pe-

dido da 3ª Promotoria de Jus-
tiça da comarca requerendo 
a prisão temporária de duas 
pessoas suspeitas de amea-
çarem juízes e promotores da 
cidade. Os mandados de pri-
são foram cumpridos na ma-
nhã desta quarta-feira, 18 de 
janeiro. Também foram auto-
rizadas buscas e apreensões 
nas residências de supostos 

envolvidos no crime.
De acordo com a Promo-

toria de Justiça, juízes e pro-
motores responsáveis pela 
condução de um processo 
criminal relacionado a tráfi-
co de drogas em Arapongas 
vêm sofrendo ameaças desde 
o início das investigações, em 
maio de 2016. Foram endere-
çadas a eles cartas anônimas 
com intimidações graves, 
conduta que configura o cri-
me de coação no curso do 

processo. Os suspeitos foram 
identificados por meio de di-
ligências realizadas pelo Ser-
viço de Inteligência da Polícia 
Militar.

As investigações prosse-
guem para identificação de 
outros envolvidos no caso, 
incluindo um advogado que 
estaria repassando informa-
ções aos acusados. Ele é men-
cionado em uma das cartas, 
conforme afirma a Promoto-
ria. Assessoria MP/PR

JUSTIÇA



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 20 de janeiro de 2017

6 - GERAL JORNAL NOROESTE



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 20 de janeiro de 2017

GERAL - 7JORNAL NOROESTE

Educação é prioridade para o Governo do Paraná. Por isso, 
investimos constantemente na área. Conheça o progresso
que temos conquistado na Educação.

Mais professores e mais tempo em sala de aula melhoram a qualidade 
de ensino. Investimentos e melhorias na Educação constroem um 
futuro melhor para os nossos alunos.

Evoluímos na remuneração 

salarial dos professores, com

um ganho de 146% nos últimos 

7 anos. De R$ 2.115,00, o salário 

médio foi para R$ 5.213,00.

REMUNERAÇÃO:

Já contratamos por concurso 

público 23.550 professores e 

funcionários da Educação. Em 

2017, nomearemos mais 300.

MAIS PROFESSORES:

Acabamos de implantar

75 mil promoções e progressões 

para a classe.

RECONHECIMENTO:

Lançamos o Programa 

Escola 1000, para melhoria 

na infraestrutura de 1.000 

escolas da rede estadual.

BENEFÍCIOS:

Fixamos a hora-atividade em 37,5%, ou seja, 12h30min trabalhadas dentro 

de sala e 7h30min trabalhadas fora de sala, para planejamento pedagógico, 

correção de provas e preparação de aulas.

QUALIDADE DE ENSINO:

Roraima, Amazonas e Rio Grande do 
Norte pedem Forças Armadas em prisões

Trump 
anunciará 

crescimento 
econômico e 

segurança como 
prioridades do 

governo

O Palácio do Planalto 
informou esta sema-
na que os governos 

de Roraima, Amazonas e Rio 
Grande do Norte solicitaram 
oficialmente ao governo fe-
deral a atuação das Forças 
Armadas dentro de presídios 

estaduais.
Autorizada pelo presi-

dente Michel Temer pelo 
prazo de um ano, a medida 
emergencial tem como ob-
jetivo aplacar parte da crise 
penitenciária que se agravou 
nas últimas semanas, após 

rebeliões que terminaram em 
confrontos e massacres e a 
morte de mais de 100 deten-
tos.

Pelo menos 1 mil milita-
res vão trabalhar, sob deman-
da dos governos locais, na 
varredura das celas em busca 

de armas, drogas e celulares.
Nesta quarta-feira, após se 

reunirem com Temer, os go-
vernadores de nove estados 
das regiões Norte e Centro-
-Oeste assinaram um pacto 
federativo dando aval para a 
atuação do Exército, da Ma-

rinha e da Aeronáutica nos 
presídios, mas nenhum deles 
havia formalizado o pedido.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Presidência, os 
ofícios com as solicitações 
foram encaminhados na 
tarde desta quarta-feira ao 

presidente. De acordo com 
o ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, as forças estarão 
prontas para entrar em ação 
no prazo de oito a dez dias e 
o efetivo poderá ser amplia-
do conforme a demanda dos 
estados.

Em seu primeiro pro-
nunciamento à nação 
americana nesta sex-

ta-feira (20), já como presi-
dente empossado, Donald 
Trump deverá anunciar que 
o crescimento econômico e 
a segurança da população 
serão as prioridades de seu 
governo. Segundo a emis-
sora de televisão CBS News, 
Trump vai explicar à popula-
ção o que significará o lema 
"Faça a América Grande 
Novamente", usado durante 
toda a campanha eleitoral 
pelo então pré-candidato e 
depois candidato do Partido 
Republicano.

De acordo com a CBS 
News, Trump dirá que o cres-
cimento econômico não será 
atingido apenas com mais 
empregos e sim com empre-
gos com melhores salários, 
especialmente na indústria. 
No que se refere à segurança, 
o presidente eleito vai tomar 
medidas para que a popula-
ção não tenha mais medo do 
terrorismo. Para isso, Do-
nald Trump dirá à popula-
ção que será preciso derrotar 
o Estado Islâmico.

O presidente eleito dos 
Estados Unidos transmitirá 
sua mensagem em poucas 
palavras. O pronunciamen-
to terá entre 20 e 25 minu-
tos, sem o tom populista que 
caracterizou seus discursos 
durante a campanha elei-
toral. O discurso foi escrito 
por Stephen Miller, diretor 
de política da campanha 
eleitoral. Também contribuí-
ram Kellyane Conway (con-
selheira de Trump), Reince 
Priebus (chefe do staff) e 
Steve Bannon (estrategista-
-chefe), todos integrantes do 
gabinete montado para go-
vernar o país.

O presidente eleito pode-
rá também mencionar como 
vai eliminar o Obamacare, o 
programa do presidente Ba-
rack Obama idealizado para 
levar saúde a toda a popula-
ção, e substituí-lo por outro, 
que consiga os mesmos ob-
jetivos sem onerar o consu-
midor. Ele deverá anunciar 
o aumento da exploração de 
energia e poderá antecipar as 
linhas principais da nova po-
lítica de imigração que pre-
tende implementar. 

Agência Brasil

SEGURANÇA
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Prefeito Alan Petenazzi vai a Curitiba 
e assegura recursos para Uniflor

O prefeito de Uniflor 
Alan Petenazzi (PSB)  
esteve em Curitiba 

nos dias 12 e 16 de janeiro 
para participar das cerimô-
nias de posse do Presidente 
do Tribunal de Contas do Pa-
raná, Durval Amaral e da en-
trega de recursos do governo 
do Estado ao município, res-
pectivamente. Alan comemo-
rou o repasse dado no último 
dia 16 pelo Governo do Para-
ná. Coube a Uniflor o valor de 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Cerimônia de repasse de verbas: Acompanhado do deputado Tiago Amaral (PSB) e da 1ª dama 
e Secretária da Assistência Social, Marisa Peliserpo Petenazzi, o prefeito Alan recebeu o cheque 
no valor de R$122 mil, recursos que serão aplicados no município de Uniflor

Posse do Presidente do Tribunal de Contas Durval Amaral: na foto Sérgio Balls, gerente geral 
da Sanepar/Londrina; Marisa P. Petenazzi, Secretária da Assistência Social e 1ª dama de Uniflor, 
Governador Beto Richa e  Durval Amaral (presidente empossado)

R$122.861,18 sendo que deste 
montante 20% são para a Saú-
de, 15% a serem investidos na 
Educação e o restante (65%) 
como recurso livre.  

Na oportunidade o Gover-
nador Beto Richa destacou: “o 
nosso apoio aos municípios 
tem sido sistemático, graças ao 
bom planejamento, à organi-
zação das contas. Esses recur-
sos vão auxiliar os municípios 
em um momento de crise, 
com manutenção dos empre-
gos, de obras e de serviços. 
Tivemos o tempo de semear, 
plantar e agora estamos no 
tempo da colheita. Deixei mi-

Prefeito de Alto Paraná Miro Santana recebe em 
Curitiba recursos a serem investidos no município

O prefeito de Alto Pa-
raná Miro Santana 
(PPS) participou, 

na segunda-feira (16) em 
Curitiba, da entrega dos re-
cursos liberados pelo Go-
verno do Paraná aos 399 
municípios do estado. As 
verbas extras para os cofres 
municipais são oriundas de 
uma cota extra do Imposto 
Sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS). 
Coube a Alto Paraná o valor 
de R$ 440,002,01, que será 
convertido em benfeitorias 
para toda a população. O 
montante total de R$ 429,8 

Miro Santana 
participou da 
solenidade da 

entrega dos recursos 
acompanhado 

do Secretário da 
Administração 

Fabiano dos Santos

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Na oportunidade o prefeito esteve  acompanhado 
do Secretário da Administração, Fabiano Santos.

Prefeito de Alto Paraná, Miro Santana, juntamente 
com o Deputado Estadual, Tião Medeiros.

milhões repassados aos mu-
nicípios refere-se ao valor do 
imposto cujo pagamento foi 
postergado por empresas que 
investiram no Estado nos úl-
timos anos. São companhias 
que aderiram a programa de 
incentivos para atração de 
investimentos e que, como 
benefício, passariam a pagar 
o imposto devido a partir de 
1º janeiro de 2018.

Na oportunidade Beto Ri-
cha lembrou que, somados, 
os R$ 430 milhões da cota ex-
tra, os repasses semanais de 
ICMS e mais as transferên-
cias do IPVA vão possibilitar 
que os municípios recebam 
até o fim de janeiro R$ 1,68 
bilhão em transferências. 

Os repasses do gover-

no estadual estão ajudando 
os municípios a contornar 
a crise econômica, que tem 
afetado a arrecadação e com-
prometido os repasses da 
União por meio do Fundo de 
Participação dos Municípios 

(FPM). 
Finalizando a proveitosa 

segunda-feira (16), o pre-
feito Miro Santana visitou o 
gabinete do amigo pessoal e 
Deputado Estadual Tião Me-
deiros (PTB), oportunidade 

em que  foi encaminhado 
um ofício para instalação da 
internet de fibra óptica da 
Copel no município.  Outro 
assunto que foi pauta na re-
união, diz respeito a solicita-
ção de mais dois soldados da 

Polícia Militar para a cidade. 
“Estes recursos são muito 
bem vindos e vamos aplicar 
da melhor forma possível, 
para o bem da nossa gen-
te”, finalizou o prefeito Miro 
Santana.

nha popularidade de lado para 
fazer o ajuste fiscal e agora o 
Brasil inteiro reconhece o tra-
balho que tem sido feito aqui”, 
disse Richa. 

O evento contou com as 
presenças da vice-governado-
ra, Cida Borguetti; do presi-
dente da Assembleia Legislati-
va do Paraná, Ademar Traiano; 
do ministro da Saúde, Ricardo 
Barros; do secretário-chefe da 
Casa Civil, Valdir Rossoni; do 
líder do governo na Assem-
bleia, Luiz Claudio Romanel-
li; dos secretários de Estado 
do Desenvolvimento Urbano, 
Ratinho Junior; da Agricul-

tura, Norberto Ortigara; do 
Planejamento e Coordenação 
Geral, Cyllêneo Pessoa Perei-
ra Junior; da Comunicação 
Social, Márcio Villela; do pre-
sidente da Agência Paraná de 
Desenvolvimento, Adalberto 
Netto; do presidente da Câma-
ra Municipal de Curitiba, Ser-
ginho do Posto; de deputados 
estaduais e federais, prefeitos 
da maioria dos 399 municípios 
do Estado. 

“Agradeço ao governo do 
Beto Richa que tem um caráter 
municipalista. Vamos aplicar 
bem o recurso recebido”, fina-
lizou o prefeito.

Política
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DICAS PARA ELEVAR 
SUA AUTOESTIMA

A autoestima, de forma bem prática, pode ser definida como: 
gostar de si mesmo, acreditar em nosso potencial e confiar 
em nossa capacidade de se respeitar. 

Podemos dizer também que a autoestima se resume em uma 
única definição: AMOR PRÓPRIO, e sabendo disso, podemos 
considerar como ferramenta de sobrevivência.

A autoestima é um dos principais recursos do ser humano para 
viver bem. Basicamente, ela determina a maneira como as pessoas 
se relacionam com o mundo, encaram os desafios da rotina diá-
ria e se protegem ou se expõem em situações que exigem controle 
emocional.

A autoestima pode ser desenvolvida conforme o amadureci-
mento, de acordo com as situações que vamos experimentando no 
decorrer da vida, mas pode ser estimulada desde cedo nas crianças 
pelas pessoas responsáveis.

Hoje vamos falar de 7 dicas para elevar a autoestima:
1- RESPEITE-SE: O respeito é um dos valores mais importan-

tes do ser humano e tem grande importância na interação social. 
O respeito PRÓPRIO nos faz enxergar quais são nossos limites, ou 
seja, o que nos faz bem e o que não faz. A autoestima é trabalhada 
quando nos conhecemos bem, então, saber quais são nossas forças 
e aproveitá-las e saber quais são nossas fraquezas e melhorá-las, é 
essencial.

2- CUIDE-SE: É importante cuidar das pessoas próximas a 
nós, mas para que nós possamos ajudar outras pessoas, primeira-
mente nós devemos cuidar de nós mesmos. Cuidar não significa 
olhar somente para algo específico em nós, e sim, cuidar do con-
junto: MENTE, CORPO E ESPÍRITO. Então devemos sempre nos 
alimentar bem, praticar atividades físicas, ler, viajar, meditar e orar, 
fazendo as coisas que nos engrandece e viver a vida de forma plena.

3- PENSE POSITIVO: Nada de negatividade. Devemos 
aprender a lidar com as coisas de forma saudável. Dificuldades e 
problemas sempre surgirão no meio do caminho, o segredo está na 
forma de como lidar com eles. As afirmações positivas têm poder, 
mas devemos tomar muito cuidado, pois as negativas também.

4- SEJA ORGANIZADO: Organização é um dos itens que é 
praticamente uma obrigação. Quando listamos nossas metas, dese-
jos e objetivos, nós tiramos aquilo da cabeça e passa a ser algo físico, 
ou seja, basta colocar a “mão na massa” para REALIZAR. 

5- DÊ UM TEMPO: Todos nós precisamos de um tempo, en-
tão é importante sempre reservar um tempo em nossa agenda para 
fazer as coisas que nós realmente sentimos prazer. Fazer aquilo que 
gostamos, faz bem para o corpo e a alma.

6- LIBERTE-SE: Existem coisas que realmente nos fazem mal. 
Tanto atividades, quanto pessoas ou lugares. Se não nos faz bem, 
temos que procurar evitar. Não devemos respirar a negatividade 
de ninguém e nem de lugar nenhum, além de tudo não devemos 
permitir que retirem nossa positividade.

7- VALORIZE O QUE TEM: É comum, nós estamos sempre 
querendo mais, mais de tudo! Mas, pare e reflita, é só olhar ao nos-
so redor e ver quantas coisas boas, seja a família, a casa, os amigos, 
enfim, já somos abençoados com tudo que já possuímos, mas mui-
tas vezes não valorizamos e ficamos presos ao que não temos. De-
vemos valorizar e cuidar de tudo isso. Essas coisas são a base para 
que possamos nos manter firme e conquistar o que quer que seja.

Coloque as dicas em prática e invista na pessoa mais importan-
te do mundo: INVISTA EM VOCÊ!
    

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

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

Depois da tão aguar-
dada pré-estreia de 
La La Land: Cantan-

do as Estações, na semana 
passada, chegou ontem aos 
cinemas um filme de ação 
no melhor estilo blockbus-
ter.  A terceira sequência 
da franquia Triplo X, XXX: 
Reativado, já em vem cau-
sando alvoroço há um tem-
po na internet por causa de 
seus trailers radicais e da 
presença de ninguém menos 
que Neymar Jr (isso mesmo, 
o jogador de futebol) como 
um suposto herói do filme, 
mas na prática, a trama ca-
minha por outros rumos.

É difícil avaliar os aspec-
tos técnicos de um filme de 
ação, dado o fato de que o 
diretor e os produtores es-
tão mais preocupados em 

criar sequências de tirar e 
fôlego e não em encantar 
com trabalhos de fotogra-
fia, ângulos de filmagem ou 
composições. Mas, de qual-
quer forma, o trabalho de 
edição e de som conta mui-
to nesse tipo de produção e 
nesse caso não deixam nada 
a desejar. Se você gosta de 
ação, sem dúvidas, esse é seu 
filme.

Há 15 anos o primeiro 
filme chamado de Triplo X, 
chegava aos cinemas trazen-
do o, até então, pouco co-
nhecido Vin Diesel no papel 
principal, interpretando um 
atleta de esportes radicais 
que foi convencido a realizar 
uma missão que outros es-
piões falharam.  O filme teve 
boa repercussão, gerou uma 
boa bilheteria e emplacou 

um segundo Triplo X.
Em 2005 foi lançado Tri-

plo X2: Estado de Emergên-
cia, tendo Ice Cube como 
protagonista, ele interpreta 
um antigo oficial das forças 
armadas, extremamente ca-
pacitado e mantido sob vigi-
lância numa prisão militar, 
diante de uma ameaça ao 
presidente dos Estados Uni-
dos, ele é o escolhido para 
ser o novo Triplo X e resol-
ver o problema antes que o 
país enfrente um golpe de 
Estado. Mesmo sem o dire-
tor do primeiro filme, Rob 

Cohen, e sem seu principal 
astro, Vin Diesel, esse fil-
me conseguiu corresponder 
bem às expectativas, mas 
não teve fôlego suficiente 
para alavancar o terceiro fil-
me, até agora.

Isso porque agora o ter-
ceiro filme Triplo X preten-
de seguir a linha de Velozes 
e Furiosos e trazer de volta 
seu principal astro do passa-
do, em XXX: Reativado Vin 
Diesel está de volta e dispos-
to a reconquistar os fãs com 
as mais mirabolantes acro-
bacias que o cinema pode 
produzir.

Vamos à trama! Xander 
Cage, interpretado por Die-
sel, desiste de sua aposen-

tadoria quando Xiang, um 
guerreiro alfa mortal, colo-
ca suas mãos em uma arma 
indestrutível chamada de 
"Caixa de Pandora". Xander 
recruta os melhores solda-
dos que pode encontrar para 
destruir o vilão e paralela-
mente tem que enfrentar 
uma resistência formada por 
governos corruptos de todo 
o mundo.

O roteiro pode ser con-
siderado muito bom, para 
um filme de ação, da mesma 
forma, o diretor DJ. Caruso 
conferiu um bom ritmo ao 
filme e conseguiu aprovei-
tar ao máximo tudo o que 
o elenco de estrelas podia 
oferecer. Falando em elenco, 

estão no filme, além de Vin 
Diesel, Samuel L. Jackson, 
Toni Collette, e, é claro, o 
triplo X do segundo filme, 
Ice Cube. Além desses no-
mes de peso, ainda temos o 
debute de Neymar Jr. no ci-
nema, fazendo uma partici-
pação bastante interessante 
no filme.

Por que ver esse XXX: 
Reativado? Primeiro, por-
que um bom filme de ação 
agrada ao público de for-
ma geral, possibilitando 
diversão sem nenhuma 
obrigação de analisar cada 
detalhe ou refletir sobre as 
proposições feitas e XXX: 
Reativado é esse tipo de 
filme, ótimo para diversão. 
Além disso, como bons bra-
sileiros, queremos ver nossa 
principal estrela interna-
cional do futebol brilhar no 
cinema e só isso já vale o 
nosso ingresso. Se Neymar 
é um bom ator, isso quem 
vai decidir é você, pois eu 
prefiro não opinar (risos). 
Boa sessão!

ESPORTE

Exemplo para muitas gerações, 
Ademir Barizon completa 34 
anos como corredor de rua e 
revela: “não penso em parar”

Um dos atletas mais 
idosos da acorrenor, 
Ademir Barizon já 

percorreu mais de 45 mil 
quilômetros e mais de 100 
prêmios conquistados ao 
longo de todos estes anos

Quem mora em Nova 
Esperança já deve ter 
se deparado com aque-

le senhor alto, de cabelos grisa-
lhos e corpo esguio com passa-
das largas praticando corrida de 
rua. Seu nome: Ademir Barizon. 
Nascido há 63 anos, no dia 22-
06-1953 e antigo morador de  
Nova Esperança, começou correr 
a convite do nosso saudoso João 
dos Santos, (o melhor corredor 
de prova longa distância de todos 
os tempos em 1983, depois dis-
so nunca mais parou de treinar e 
competir.

Já se passaram 34 anos e 
durante este período percorreu 
aproximadamente 45.000 km, 
tendo colecionado mais de 100 
prêmios entre: troféus, medalhas 
e certificados. “Corri junto com 
o famoso maratonista Wander-
lei cordeiro de lima em 1987 em 
Floraí, quando este ainda era um 
jovem desconhecido. Senti-me 
muito  honrado quando a pre-
feitura de Nova Esperança, há 3 
anos atrás, me escolheu  como 
atleta para carregar a tocha para 
abertura dos jogos Estudantis 
Regionais” orgulha-se Barizon.

Suas maiores competições re-
centes foram a maratona de Por-
to Alegre dia 12 de junho do ano 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

passado, em uma temperatura de 
0º (zero grau) tendo concluído a 
prova de 42.195 km em 3 horas e 
53 minutos, média de 5,32 minu-
tos por km. a outra competição 
foi a maratona de curitiba de 42 
km, no último dia 20.11.2016, 
com tempo de 4 horas e 21 mi-
nutos.

“O que mais me anima é sa-
ber que estou sendo exemplo 
para várias gerações, isso me faz 
nunca desistir, é esse carinho, 
respeito e consideração das pes-
soas. Perseverança é sinônimo na 
minha vida e isto me motiva”, fi-
nalizou o atleta Ademir Barizon.

“Corri junto com o famoso maratonista Wanderlei cordeiro 
de lima em 1987 em Floraí, quando este ainda era um jovem 
desconhecido. Senti-me muito honrado quando a prefeitura de 
Nova Esperança, há 3 anos atrás, me escolheu  como atleta 
para carregar a tocha para abertura dos jogos Estudantis Re-
gionais” orgulha-se o atleta Ademir Barizon, que esteve na re-
dação do Jornal Noroeste.

Hauney C. Malacrida
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

EXTRATO DE EDITAL DE LEILÃO:

OS EXMOS. SRS. DRS. JUIZES DE DIREITO, das Vara Cível 
e Vara da Competência Delegada da comarca de Nova 
Esperança, nomeando o leiloeiro ANTONIO MAGNO JACOB 
DA ROCHA, JUCEPAR 08/20L, faz ciência aos interessados e, 
principalmente, aos executados/devedores, que nos respectivos 
autos de processos abaixo indicados, venderão os bens adiante 
discriminados, pelo maior lance, em LEILÃO PÚBLICO a ser 
realizado em primeira praça, no dia 31/01/2017 às 13:00h 
e, em segunda praça, no dia 31/01/2017 às 14:30h.

Autos sob nºs: 0001705-24.2015.8.16.0119; 0003911-
11.2015.8.16.0119; 0003028-06.2011.8.16.0119 
(3028/2011); 0000630-81.2014.8.16.0119; 
0002877-11.2009.8.16.0119 (972/2009); 0003251-
51.2014.8.16.0119; 0003613-19.2015.8.16.0119; 
0002096-42.2016.8.16.0119; 0000149-89.2012.8.16.0119.

A serem realizadas à Rua Marins Alves de Camargo, nº 
1587, Fórum, Centro, Nova Esperança-PR.

OBSERVAÇÃO: A realização das hastas públicas acontecerá 
na mesmo data, com intervalo de 01h30min (uma hora e 
trinta minutos) entre a primeira e segunda hasta, conforme 
Portaria de nº 004/2016.

Os editais e lotes estão sendo divulgados através do site do 
leiloeiro www.rochaleiloes.com.br. 
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Tendo como principal 
meta a estruturação 
e fortalecimento dos 
consórcios regionais e 
promover a união dos 
municípios nas lutas 
por interesse comum 
é o foco do novo 
presidente da Amusep, 
prefeito de Floraí, 
Fausto Herradon. 


