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“Honestidade é um presente caro. Não espere 
isso de pessoas baratas” -  Warren Buffett

***

Campanha do Agasalho –
30 de junho
Prossegue a Campanha do Agasalho 2017 do Provopar de 
Nova Esperança.  O objetivo da Campanha do Agasalho é co-
letar o maior número possível de roupas, calçados, agasalhos e 
cobertas em bom estado de uso para suprir as necessidades de 
famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social man-
tê-los aquecidos pela solidariedade nesta época de dias frios. 
Tudo que for arrecado será doado para entidades assistenciais, 
pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social do 
município. 
As doações podem ser entregues nos postos de recolhimen-
to: ACINE, OAB, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco 
Itaú, Sicredi, Caixa Econômica, Faculdade FANP Uniesp, loja 
Novitá Presentes, Prefeitura Municipal e Secretaria de Assis-
tência Social. Além destes pontos de arrecadação, a secretaria 
também pode fazer o recolhimento em residências, para isso, 
basta juntar uma quantidade de materiais e entrar em conta-
to para agendar a coleta. As empresas que quiserem aderir à 
campanha também podem entrar em contato no telefone: (44) 
3252-5242. 
“O período de arrecadação vai de 22 de maio a 30 de junho. 
Contamos com o apoio de toda população para diminuir o so-
frimento daqueles que não tem como se aquecer”, solicitam  os 
organizadores da campanha.  Com Informações da ASCOM.

Estacionamentos
A Prefeitura de Nova Esperança está promovendo a coloca-
ção de placas em vários pontos da cidade, inclusive em anexo 
ao Paço Municipal e Praça da Feira do Produtor. Tais placas 
visam ordenar os espaços e garantir a deficientes físicos e ido-
sos a preferência na hora de estacionar. Acertada a decisão em 
ofertar vagas a este público.

E por falar em trânsito...
Continuam as conversões proibidas entre as avenidas Rocha 
Pombo e Felipe Camarão (próximo ao Mercado Men). O tre-
cho crítico envolve 04 confluências muito movimentadas e 
mesmo com as placas proibindo o retorno, os motoristas se-
guem desrespeitando as sinalizações. s desrespeitos às placas 
de sinalização apontam para um grave perigo de acidentes. 
Em pouco mais de 15 minutos em que a reportagem esteve 
no local, foi possível flagrar vários motoristas fazendo a con-
versão no trecho proibido. Outro local que, mesmo sinalizado 
ainda confunde os motoristas é a Júlia Wanderley (próximo 
ao Supermercado Gazolla). Com semáforos colocados nas 
Avenidas 14 de Dezembro e São José, tornou-se proibido, na 
quadra da Rua Vanderley, tanto para quem sobe pela Lord Lo-
vat quanto para quem desce por toda a extensão daquela via, 
virar naquela quadra. Os motoristas precisam se adaptar às 
mudanças e respeitarem as regras de trânsito.

Abono salarial – saques
O prazo para saque do abono salarial ano-base 2015 vai até 
o dia 30 de junho. O valor do abono é proporcional aos me-
ses trabalhados durante o ano-base 2015. Quem trabalhou 
durante um mês, por exemplo, receberá o equivalente a 1/12 
do salário mínimo, e assim sucessivamente. A fração igual ou 
superior a 15 dias de trabalho será contada como mês inte-
gral. O valor máximo é de R$ 880. QUEM PODE SACAR - O 
benefício é válido para trabalhadores que receberam até dois 
salários mínimos em carteira assinada no ano de 2015 e faz 
parte do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Além disso, 
o trabalhador deve estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos 
cinco anos e o empregador precisa ter informado seus dados 
corretamente na Relação Anual de Informação Social (Rais). 
Para fazer o saque basta comparecer a uma agência da Cai-
xa Econômica Federal. Para sacar o PIS o trabalhador deve 
comparecer a uma Agência da Caixa Econômica Federal. Já o 
saque do Pasep deve ser feito no Banco do Brasil.

Cirurgias bariátricas
O Governo do Estado vai promover um grande mutirão para 
ampliar a oferta de cirurgias bariátricas na região de Maringá. 
O objetivo é reduzir e, se possível, zerar a demanda por este 
tipo de procedimento, atendendo pacientes dos 30 municípios 
da abrangência da 15ª Regional de Saúde. A iniciativa faz par-
te do Mutirão Paranaense de Cirurgias Eletivas, que já fez 66 
mil procedimentos em todo o Paraná. A cirurgia bariátrica, 
também chamada de gastroplastia, é utilizada para a redução 
do estômago. Ela é indicada para pessoas obesas e que apre-
sentam condições que oferecem riscos à saúde. Ao todo, o Es-
tado deve investir cerca de R$ 300 mil mensais na iniciativa, 
que se estenderá por tempo indeterminado.

Pedido de Prisão de Aécio Neves
O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), informou que levará o pedido de prisão contra o se-
nador Aécio Neves (PSDB-MG) para julgamento na Primeira 
Turma da Corte na próxima terça-feira (20). A prisão foi ini-
cialmente negada pelo relator anterior do caso, ministro Ed-
son Fachin, que decidiu somente afastar Aécio das atividades 
de senador. A Procuradoria-Geral da República entrou com 
um agravo contra a decisão, ao mesmo tempo em que a defesa 
do tucano interpôs um agravo para garantir a liberdade dele. 
Ambos os pedidos serão levados à votação na Primeira Tur-
ma no mesmo dia, disse hoje o ministro Marco Aurélio, que 
foi sorteado o novo relator do caso de Aécio após ser acatado 
um pedido da defesa pela redistribuição do processo. “Serão 
analisados os extremos”, disse. O ministro ressaltou que, caso 
provocado pela PGR, poderá pedir esclarecimento ao Sena-
do sobre o cumprimento da decisão que determinou o afas-
tamento de Aécio das atividades parlamentares. Para Marco 
Aurélio, não basta que o senador se afaste voluntariamente, 
mas que o cargo seja considerado vago, sendo convocado um 
suplente, o que ainda não foi feito. Quanto corporativismo no 
Senado Federal... Com informações da Agência Brasil

A informação sem dúvida é hoje, uma marca do 
mundo atual.

Neste contexto a internet tornou-se o principal 
meio de comunicação das pessoas, pois proporciona 
entretenimento, negócios e desponta como um gran-
de canal de publicidade.

O avanço é sem fronteiras, pois a internet hoje está 
em todos os lugares e atinge milhões de pessoas ao 
redor do mundo.

Fato é que as redes sociais alteraram o comporta-
mento do homem em vários sentidos, pois agora além 
de ter relacionamentos pessoais, têm-se também as 
relações virtuais.

Neste sentido houve também o aumento dos perfis 
tidos como ‘fakes’, onde as pessoas utilizam um fal-
so nome para enganar, ofender e praticar verdadeiros 
crimes.

Assim, criou-se a falsa ideia de que internet é ‘terra 
de ninguém’, devido há uma falsa sensação de as pes-
soas estão protegidas por não serem exatamente vis-
tas, podendo agir de  qualquer forma sem ter a devida 
punição pelas suas atitudes erradas.

Porém esse conceito é equivocado, pois na inter-
net, caso se tenha atitudes em desconformidade com 
a lei, é possível identificar responsáveis e atribuir res-
ponsabilidade civil ou criminal

Além disso, também os excessos de comporta-
mentos em qualquer ambiente devem ser objeto de 
repúdio social. Os crimes mais recorrentes na esfera 
criminal que ocorrem nas redes sociais são aqueles 
que ofendem a honra de alguém, seja por via direita 
ou também indireta.

Por isso que o fato de apenas compartilhar fotos de 
conteúdo abusivo ou com intuito de ofender a honra 
de alguém, ainda que não se conheça diretamente esta 
pessoa, poderá este ser tipificado em algum dos cri-
mes contra a honra, previstos no Código Penal, quais 
sejam, CALÚNIA, INJÚRIA OU DIFAMAÇÃO.

Fazendo-se a distinção entre cada um deles, temos 
que a calúnia é o ato de atribuir a alguém a falsa prá-
tica de um crime.

Já a injúria consiste em ofender a dignidade ou o 
decoro de alguém, enquanto a difamação é o ato de 
atribuir fato ofensivo à reputação de alguém

Nenhum destes delitos admitem a forma culposa, 
isto significa em outras palavras que quem atenta con-
tra a honra de alguém, não pode dizer que não sabia o 
que estava fazendo, uma vez que o dolo (vontade) é o 
elemento subjetivo do tipo penal.

Os crimes contra a honra se processam por meio 
de queixa-crime, apresentada diretamente pelo ofen-
dido e são considerados delitos de menor potencial 
ofensivo.

 A única exceção é o crime praticado contra fun-
cionário público, quando este for ofendido em razão 
de suas funções. É caso de ação penal que deverá ser 
movida pelo Ministério Público, mediante represen-
tação da vítima.

Se você for vítima de alguns dos delitos aqui relata-
dos pela internet ou outros mais graves como racismo, 
violação de liberdade religiosa ou outros, importante 
que você vá até uma delegacia local e registre o fato. 
Procure imediatamente os seus direitos.

Isto evitará mais impunidades e fará a sociedade 
refletir que os ‘likes’ dados nas redes sociais podem ter 
consequências perigosas. Por isso, antes de curtir algo 
ou postar, verifique a procedência e veracidade, ana-
lise se o material não é inapropriado ou direcionado 
a determinada pessoa, pois você poderá estar infrin-
gindo uma lei e ser responsabilizado criminalmente 
ou até responder uma ação de indenização por dano 
moral.

Crimes contra a 
honra cibernéticos

O Brasil é um país de conectados. Pesquisa di-
vulgada em setembro/2016, revelou que mais de 100 
milhões de brasileiros acessam a internet. No entan-
to, muitas pessoas não leem o que está publicado 
na internet, apenas curtem, comentam ou compar-
tilham.

Desde que as denúncias do Executivo da JBS, 
Joesley Batista que gravou o presidente Michel Te-
mer (PMDB) em conversas comprometedoras ga-
nharam repercussão nacional, o nome de um jornal 
impresso foi o destaque em toda mídia. O Globo, do 
Rio de Janeiro.

Se você analisar, tudo o que aprendeu até aqui foi 
por meio impresso, os livros são os maiores exem-
plo de tal afirmação. Além de O Globo, Folha de 
São e Revista Veja são sempre utilizados como fonte 
de notícia. A credibilidade do impresso sobrepõe a 
manipulação constante provocada muitas vezes pela 
enxurrada de informações falsas do universo digital 
através das redes sociais.

Ao mesmo tempo, as novas mídias poderão ser 
integradas ao impresso, levando o leitor a uma nova 
forma de ler jornal e revista. O que antes era só um 
conteúdo estático, escrito e fotográfico, hoje pode 
ser dinâmico, complementado com vídeo, gráficos 
com movimento, links, dentre outras ferramentas. 
As possibilidades são infinitas e a mídia digital com-
pleta a impressa e vice-versa.

Para muitos estudiosos de mídia, ao mesmo 
tempo em que a internet democratizou o acesso à 
informação, ela também prostituiu um pouco a in-
formação. Dados apontam que a maioria do público 
jovem não diferencia o conteúdo real, verdadeiro, 
do falso e mentiroso.

Para que o cidadão não seja manipulado com 
mentiras, as pessoas precisam de informação de 
qualidade, que não foi criada, mas que foi apurada, 
bem escrita e aprofundada. Essa é a diferença entre 
o conteúdo jornalístico e o conteúdo que qualquer 
um pode colocar na rede.

Apesar de alguns teóricos pregarem o fim do jor-
nal impresso, este ainda é o meio de comunicação 
com mais credibilidade no País. Segundo pesquisa 
encomendada pela Secretaria de Comunicação da 
Presidência da República, que ouviu mais de 15 mil 
pessoas em todo o País, 60% dos brasileiros “confiam 
sempre” ou “confiam muitas vezes” no que leem nos 
jornais. Esse índice baixa para 57% no caso do rádio 
e para 54%, na TV. Embora em franca expansão, as 
mídias digitais inspiram pouca confiança. Somente 
20% dos entrevistados “acreditam sempre” ou “mui-
tas vezes” no que leem nos sites. Para as redes so-
ciais, esse índice é ainda menor: 14%. Os blogs são 
os veículos com menor credibilidade no Brasil: 11%.

De outro modo, chega-se a conclusão que a lei-
tura é fundamental na vida de qualquer cidadão. 
Um estudo divulgado em meados de 2015, realizado 
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) em 24 países, mostrou 
que a metade dos adultos com baixa proficiência em 
leitura está desempregada. Feito com pessoas de 16 
a 65 anos, o estudo destaca a grande possibilida-
de de indivíduos pouco qualificados “ficarem para 
trás” no desenvolvimento dessas sociedades. O Bra-
sil não foi pesquisado.

Portanto, não adianta esperar dos governantes, 
pois o discurso de campanha é pronto e sempre des-
tacará os investimentos em educação, muitas vezes 
se aproximando da manipulação dos fatos. Comece 
hoje mesmo por você. Pelo básico, lendo mais, se 
informando e distinguindo o fato do boato.

Dr. Luiz Carlos Marques Arnaut 
OAB 24.889 - PR
Fone: (44) 3026-6680

CONSULTORIA JURÍDICA

Nova Esperança, Alto Paraná, 
Atalaia, Presidente Castelo 
Branco, Floraí, Uniflor, 
Cruzeiro do Sul, Paranacity, 
Inajá, Colorado, Santo Antônio 
do Caiuá e São João do Caiuá.
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“Porque o Senhor dá a sabedoria; da 
sua boca é que vem o conhecimento e o 

entendimento”Provérbios 2:6 (Bíblia Sagrada)

***

Falta leitura, sobra 
manipulação

Faça o download da edição completa 
no site jornalnoroeste.com

DESDE MAIO DE 1995

"O casamento é igual piscina 
gelada. O primeiro a pular fica 
fingindo que a água está boa".

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão
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Opinião do Blog
Ministro Gilmar Mendes de-

cide: Corrupção 4 x 3 contra Jus-
tiça Eleitoral!

Depois de quatro dias cansati-
vos de discussões sobre a cassação 
ou não da chapa Dilma-Temer so-
licitada pelo PSDB, após a derro-
ta do candidato Aécio Neves nas 
eleições presidenciais de 2014,em 
que o seu partido alegava e se con-
firmou o caixa 2 patrocinado pela 
Odebrecht, havia uma certa expec-
tativa de que a chapa seria cassada 
pelo brilhante trabalho  do relator, 
ministro Herman  Benjamin, uma 
grata surpresa, sendo que final-
mente ficaríamos livres de tantas 
corrupções e falcatruas do governo 
golpista de  Temer. Infelizmente, o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
deixou de fazer uma  ação bené-
fica à nação, ao decidir pelo voto 
Minerva, a não cassação da chapa 
Dilma-Temer. Um envelope leva-
do ao ministro Nepomuceno, pou-
co antes da votação, que mandou o 
mensageiro aguardar na garagem, 
quase na hora do almoço, fez com 
que o ministro saísse de seu as-
sento e logo em seguido acompa-
nhado pelo ministro presidente do 
TSE, Gilmar Mendes, demorando 
quase duas horas para retornarem 
aos debates. Segundo o que se co-
menta, dentro de tal envelope ha-
via uma foto da neta do ministro, 
que demorou duas horas na gara-
gem deliciando com a tal foto. Cá 
entre nós, pode uma coisa dessa? É 
chamar o povo brasileiro de bur-
ro, ignorante, idiota, se acreditasse 
nessa história. Na votação, a Cor-
rupção venceu a Justiça Eleitoral 
por 4 x 3, por decisão do ministro 
e empresário Gilmar Mendes, uma 
erva daninha ao povo brasileiro. 
Pelo resultado, o TSE liberou ge-
ral a corrupção, falcatruas, caixa 2, 
golpes e acabando com a Lava Jato, 

juiz Sérgio Moro e tudo qualquer 
tipo de movimento que se fizer de 
moralização da política brasileira.  
Lamentável!

Colesterol e Triglicérides
O que é o colesterol?  É uma 

substância gordurosa presente em 
todas as células do nosso corpo hu-
mano. Ele é essencial para a forma-
ção de membranas das nossas  cé-
lulas, para a síntese de hormônios 
como a testosterona, estrogênio, 
cortisol e outros, para a produção 
de bile,  para a digestão de alimen-
tos gordurosos, para a formação 
da mielina ( bainha que cobre as 
células nervosas), para a meta-
bolização de algumas vitaminas 
A,D,E,K, etc.  O colesterol pode ser 
endógeno,produzido pelo próprio 
organismo, principalmente o fíga-
do, ou  exógeno, aquele produzido 
pelos alimentos.

Tipos de Colesterol - Por ser 
uma substância gordurosa, o co-
lesterol não se dissolve no sangue, 
havendo necessidade de uma subs-
tância que o leve para as diversas 
partes do organismo: são as cha-
madas lipoproteínas, produzidas 
no fígado:

• HDL - High-density lipopro-
tein - Lipoproteína de alta densi-
dade conhecida como o colesterol 
bom;

•  LDL  -  Low-density lipopro-
tein - Lipoproteína de baixa densi-
dade conhecida como o colesterol 
ruim ou mau;

• VLDL -  Very low density li-
proprotein - Lipoproteína de den-
sidade muito baixa. É um colesterol 
muito ruim e serve como carreador 
de de HDL, LDL e Triglicérides.

Fatores de Risco - a) Sexo e 
idade (na menopausa aumenta o 
LDL e diminui o HDL); b) História 
familiar; c) Obesidade: d) Sedenta-
rismo; e) Tabagismo: f) Diabetes: 

g) Alimentação; h) Alcoolismo.
Sintomas - Taxas de colesterol 

elevadas não possuem sintomas. 
Os sintomas podem ser cardiovas-
culares pelo depósito de colesterol 
nos vasos.

Diagnóstico Laboratorial: 
Colesterol total desejável: abaixo 
de 200mg/dl; Máximo:  entre 200 
- 238mg/dl; Alto: acima de 240mg/
dl; Muito alto: 500mg/dl ou mais. 
Colesterol LDL ( o ruim): ótimo: 
abaixo de 100mg/dl; Desejável: 100 
a 129mg/dl; Máximo: 130 a 159mg/
dl; Alto: 160 a 189mg/dl; Muito 
alto: 190mg/dl ou mais. Colesterol 
HDL (o bom ): Ótimo: acima de 
60mg/dl; Baixo: abaixo de 40mg/dl.

Tratamento de colesterol 
alto - Dieta importante, ingerindo 
pouca gordura (principalmente sa-
turada), frutas, vegetais, legumes, 
exercícios físicos, não fumar, não 
ingerir bebidas alcoólicas, fibras, 
peixe grelhados, maçãs, peras, ma-
mão, laranja, limão, não ingerir 
gema de ovo, pães integrais, etc. 
Medicamentos somente com au-
torização médica. Alimentos ricos 
em colesterol - bacon, chantilly, 
ovos de peixe, biscoitos amanteiga-
dos, peles de aves, camarão, carnes 
vermelhas, queijo cremoso, gemas 
de ovo, sorvetes cremosos, lagostas, 
vísceras, etc. Alimentos que reduz 
o colesterol - aipo, couve de bruxe-
las, bagaço de laranja, ameixa preta, 
couve flor, mamão, amora, damas-
co, mandioca, aveia, maçã,  ervilha, 
pera, cenoura, farelo de trigo, chás 
preto, verde, suco de beterraba, ce-
noura, etc.

Triglicérides 
São as formas de gordura mais 

comum no nosso corpo, sendo 
usados  para fornecer energia para 
o nosso organismo.  Quando a 
quantidade está aumentada, eles 
são armazenados nos tecidos adi-
posos ( tecidos gordurosos) para o 
caso de serem necessário no futuro. 
As gorduras do quadril, da barriga, 
das nádegas, etc. são triglicérides.  
O nosso corpo adquire os triglicé-
rides de forma endógena, produ-
zidos pelo fígado e de forma exó-
gena, através dos alimentos como 
massas, pães, carnes, doces, etc. 
A sua circulação no sangue é feito 
pela lipoproteína VLDL.  Valores 

Laboratoriais - Normal - Abaixo de 
150mg/dL. Moderado - Entre 150 
e 199mg/dL; Alto - 200 a 499mg/
dL; Muito alto- Igual ou superior a 
500mg/dL.

Causas do aumento de trigli-
cérides : a) Obesidade; b) Diabetes; 
c) Hipotireoidismo; d) Insuficiên-
cia renal crônica; e) Dieta hiperca-
lórica e certas doenças; f) Consumo 
excessivo de álcool e tabaco; g)Gra-
videz; g) Alimentos como frutos do 
mar, peles de aves, carne gorduro-
sa, embutidos industriais, mantei-
ga, banha de porco, laticínios (leite 
integral, queijo amarelado, etc.); h) 
Certos medicamentos  como tamo-
xifeno, corticóides, betabloquea-
dores, anabolizantes ,diuréticos, 
ciclosporina, antiretrovirais, isotre-
tinoína (Reacutam) além de fatores 
genéticos. Ingerir moderamente 
- Refrigerantes de qualquer nature-
za, bebidas ricas  em açúcar, doces, 
chocolates, pães, biscoitos, massas, 
batata, sorvetes, pizzas, bolos, tor-
tas, leite integral, frituras, queijos 
cremosos, etc. Sintomas - Assim 
como o colesterol, o aumento de 
triglicérides não apresenta clínica 
em si, podendo ser diagnosticado 
com as complicações cardiovascu-
lares, esteatose hepática ( gordura 
no fígado). xantomas próximo aos 
olhos. Tratamento - Além dos exer-
cícios físicos, perder peso, muita 
cautela com carnes gordurosas, 
diminuir doces e massas,  tratar a 
doença base, dietas ricas em fibras 
como trigo, arroz integral, aveia, 
milho, amêndoas,  quinoá, peixes 
ricos em ômega 3 como salmão, 
sardinha, cavala e atum, verduras 
(folhas verde como espinafre, bró-
colis, rúculas, acelgas)  frutas como 
laranja, limão, tangerina. lima e 

maçã com casca. Com orientação 
médica, há inúmeros medicamen-
tos no mercado (os chamados fi-
bratos) que auxiliam na redução 
dos triglicérides.- 

Coisas do Cotidiano
• O Instituto Brasiliense de Di-

reito Público, que pertence ao mi-
nistro  e empresário Gilmar Men-
des (STF), acaba de ser denunciado 
por receber R$ 2,1 milhões para 
eventos do grupo  J&F , que contro-
la a empresa JBS, que já denunciou 
Temer, Aécio, Rodrigo Rocha Lou-
res, Lula, Dilma, etc. Eu pergunto: 
que moral tem um ministro desta 
estirpe para fazer qualquer tipo de 
julgamento?

• PSDB - E como também já 
era de se esperar, o PSDB decidiu 
ficar e apoiar o presidente golpis-
ta e ladrão Michel Temer. Com os 
seus quatro ministros no governo: 
Alloysio Nunes  (Embaixador do 
Brasil em Washington), Luislinda 
Valois  (Diretos Humanos), An-
tonio Imbassahy (Articulador Po-
lítico) e Bruno Araújo (Cidades), 
todos disseram que não deixariam 
os seus ministérios caso o partido 
se afastasse de Temer. Como alguns 
desses ministros também estão en-
volvidos em falcatruas e corrupção, 
decidiram continuar apoiando e 
vivendo  nesse lamaçal político do 
governo do PMDB. É uma incoe-
rência sem tamanho pois foi o par-
tido que criou toda essa celeuma 
de cassar a Dilma-Temer, quando 
na derrota das eleições de Aécio 
Neves, em 2014,  alegaram que a 
derrota do PSDB foi a pobreza do 
Nordeste através da distribuição 
do Bolsa Família, etc  Se fosse um 
partido constituído por políticos 

honestos ( palavra que eles desco-
nhecem ), após aquele fatídico re-
sultado da não cassação da chapa 
Dilma-Temer, o partido recorreria 
do resultado e se afastaria imedia-
tamente do apoio ao governo cor-
rupto de Michel Temer. Com essa 
decisão, o partido está rachado. O 
jurista Miguel  Reale Júnior(PSDB) 
que solicitou o impeachment de 
Dilma Rousseff, deixou o partido 
envergonhado pela atitude de seus 
membros;

• Paris - c´est tout pour une 
fête (Paris- é tudo para uma festa) 
O governador do Paraná, Beto Ri-
cha (PSDB) e sua esposa Fernanda 
Richa, além de dez convidados do 
governo para uma viagem à Chi-
na, Rússia e França, em 2015. terá 
que pagar as despesas de viagens 
por terem ficado hospedado vários 
dias em Paris, num hotel cinco es-
trelas, em Champs Elysées. Beto 
Richa disse que ficaram vários 
dias em Paris para um descanso 
merecido da comitiva e pela falta 
de voo até Xangai. O juiz Roger 
Vinicius que decretou a devolução 
do dinheiro disse que o montante 
gasto num hotel cinco estrela em 
Paris serviria para comprar medi-
camentos, construir creches, pagar 
salários devidos à professores,etc., 
tirando muitas pessoas das filas 
dos hospitais, das creches,  que 
não podem esperar. Tá certo o juiz 
em tal decisão como  também es-
taria certo Beto Richa ao pedir ao 
magistrado que ajudasse também 
ao povo paranaense recusando em 
receber auxílio moradia, auxílio 
alimentação, auxílio livro, auxílio 
vestuário, já que um salário do 
magistrado é altíssimo para os pa-
drões brasileiros.

ENTRELINHAS
***Londres em chamas. Incêndio em um  prédio de 27 andares gera pânico total na cidade que já anda na mira dos 
terroristas.***Agência de Inteligência do Brasil (Abin) anda  vasculhando a vida do ministro Fachin, a pedido de Temer, 
segundo Revista Veja.***Há cerca de um mês, o ministro Fachin, do STF, determinou o afastamento do senador Aécio 
Neves pelo seu envolvimento gravíssimo na gravação que Joesley Batista, da JBS, apresentou ao Supremo Tribunal Federal, 
onde Aécio pede dois milhões de reais e recebeu posteriormente, para pagar as despesas para se livrar da Lava Jato,  até 
hoje, o Senado não tomou qualquer decisão  do caso, alegando que não na Constituição ou Justiça Brasileira como proceder 
na  decisão judicial  para afastar um senador.Com isso, Aécio continua tranquilo no Senado, seu nome aparece no painel 
de votação, ele circula livremente no Congresso e tudo mais. Para o Procurador Deltan Dallagnol, da Lava Jato, Aécio 
deveria ser preso por não obedecer ordem judicial.***Dentro dessa corrupta política brasileira, achamos uma bela frase 
para encerrar o blog desta semana: " O governo ao limitar numericamente a oposição com seu balcão de negócios, 
reduz espaço a fiscalização, a crítica, da denúncia e   pode errar impunemente. Abre as portas para a corrupção e gasta 
milhões em publicidade para iludir a opinião pública do país e garantir a efêmera popularidade de quem governa." 
(Álvaro Dias, Senador Paranaense).

Floraí terá fim semana movimentado 
com a 28ª Festa das Nações e Fase 

Regional dos Jogos Abertos do Paraná
O Prefeito de Floraí Fausto Herradon está otimista com os eventos 

que prometem movimentar bastante a cidade: Parques de diversões, 
show e exposições são alguns dos atrativos da 28ª Festa das Nações. 

A cidade  de Floraí está em 
festa. A tradicionalíssi-
ma 28ª Festa das Nações, 

que teve início na noite de ontem, 
quinta-feira (15) contou com um 
belíssimo show pirotécnico, show 
com a dupla Bruno e Barreto, bar-
racas típicas e Parque de diversões. 
Já nesta sexta-feira (16) acontece-
rá logo mais a noite o show com a 
dupla Pedro Henrique e Fernando.

“Apesar da chuva que atrapa-
lhou a montagem das barracas, o 
final de semana promete e nossa 
expectativa é muito positiva. No 
sábado teremos a dupla Douglas 
e Almir na Barraca da APAE com 
show de prêmios. Estamos ansio-
sos para receber nossos visitantes”, 
explicou o prefeito de Floraí Fausto 
Herradon. 

O município cedeu os espaços 
para que as entidades assistenciais 
angariassem renda que ajudem nos 
seus orçamentos. “Os custos para 
estas entidades são praticamente 
zero. As estruturas que incluem as 
montagens e cessão das barracas 
são custeadas pela prefeitura. 100% 
do arrecadado são direcionados 
para a entidade participante”, sa-
lientou Fausto. Provopar, Colônia 
Japonesa, Escola Honório Fagan, 
Apae são as barracas que terão as 
comidas típicas.

“Expositores da região nos seg-
mentos de veículos e maquinários 
agrícolas estarão presentes. A in-
dústria de artesanato também fará 
presença. Oferecemos gratuita-
mente espaços aos munícipes para 
exporem seus produtos”, salientou 
o prefeito.

Os organizadores estimam 
que cerca de 50% do público visi-

tante são oriundos dos municípios 
circunvizinhos. “A organização e 
os investimentos prometem fazer 
com que a edição deste ano da nos-
sa festa bata recorde de visitantes. 
Os shows também são muito atra-
tivos”, salientou o prefeito Fausto.

Floraí é um dos poucos mu-
nicípios da região que manteve a 
tradição da Festa das Nações. So-
bre isso o prefeito destaca: “a festa é 
da cidade. Independentemente do 
prefeito que exerça o mandato, ela 
deve acontecer, pois envolve a mu-
nicipalidade. Cabe ao gestor ino-
var e criar mecanismos para que o 
evento não caia na mesmice”, frisou 
Herradon. 

No domingo (18) acontecerá o 
almoço nas Barracas Típicas com 
som ao vivo e Parque de diversões. 
Às 15 horas acontecerá o Show de 
Prêmios da APAE com Prêmios 
valiosos e às 20h00min. Show com 
a Banda Brasil 2000.

JOGOS ABERTOS DO PA-
RANÁ

Floraí vai receber neste fim de 
semana os atletas das delegações 

que vão participar dos Jogos Aber-
tos do Paraná – Fase Regional.  O 
prefeito Fausto Herradon, que 
também responde pela presidência 
da Associação dos Municípios do 
Setentrião Paranaense (AMUSEP), 
confirma o objetivo do município 
em valorizar o esporte local e da 
região noroeste, porque pela pri-
meira vez etapa regional dos Jogos 
Abertos do Paraná (JAPs) vai ocor-
rer no município. Além dos JAPs, 
o município também vai sediar em 
2017 as regionais dos Jogos Esco-
lares do Paraná (JEPs) e dos Jogos 
da Juventude do Paraná (JOJUPs). 
De acordo com o prefeito há uma 
ótima expectativa no incremento 
da economia local. “Isso gera re-
ceitas para o nosso comércio que se 
beneficia com os eventos”, explicou 
Fausto.

A fase regional dos JAPs pro-
mete ser das mais competitivas, já 
que vai envolver a participação de 
87 equipes, de 31 municípios. São 
28 femininas e 59 masculinas, que 
vão disputar vagas à fase final da 
divisão B, prevista para ocorrer em 
União da Vitória. Ao todo, a com-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Otimista com a realização da 28ª Festa das Nações e a Fase Regional dos Jogos Abertos do Pa-
raná, o prefeito Fausto Herradon convida a todos para prestigiarem os eventos

REGIÃO

petição vai contar com a participa-
ção de 1.500 pessoas, entre atletas, 
técnicos, dirigentes, árbitros e 
integrantes da Comissão Central 
Organizadora (CCO). As partidas 
serão realizadas em dois finais de 

semana - de 15 a 18 de junho e de 
30 de junho a 2 de julho.

Os confrontos serão em cinco 
modalidades: basquetebol e fute-
bol masculino, e futsal, handebol 
e voleibol no feminino e masculi-

no, e os campeões avançam para a 
fase final da divisão B, que será em 
União da Vitória. E os campeões da 
divisão B se garantem nas disputas 
da fase final da divisão A, prevista 
para ocorrer em Apucarana.

José Antonio Costa
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RECOMPENSA TARDIA

Quanto um marshmallow pode dizer sobre a sua determina-
ção? Esse doce não tem muita relevância para um brasileiro 
nem faz salivar as crianças daqui. Mas é uma das gulosei-

mas preferidas dos norte-americanos e serve, há mais de 50 anos, 
como unidade de medida de força de vontade e de autocontrole no 
mundo todo. O “Teste do Marshmallow”, como ficou conhecido, 
foi criado pelo psicólogo Walter Mischel, nos anos 1960, e é tema 
do seu mais recente livro.

Este livro, lançado em 2014, define como aptidão-chave por 
trás da inteligência emocional, essencial para construir uma vida 
satisfatória.

O teste do marshmallow foi introduzido em crianças de uma 
creche onde estas tinham duas opções: comer naquele momento 
a guloseima que era lhe oferecido, ou, ganhar uma recompensa 
maior(dois doces) se esperassem sozinhas, diante da tentação por 
mais ou ,menos 15 minutos, até que o observador voltasse a sala.

A  sala não tinha qualquer objeto de distração além da mesa, 
do prato e da cadeira onde estavam sentados. O que os pequenos, 
entre 4 e 5 anos de idade. Naquele momento, não se esperava des-
cobrir tanto do comportamento humano. Mas uma parcela das 550 
crianças que participaram do estudo, feito entre 1968 e 1974, foi 
acompanhada desde então pelos pesquisadores.  As crianças que 
foram submetidas ao teste foram acompanhadas no decorrer de 
suas vidas e para a surpresa de Mischel, em comparação com os 
mais impulsivos, os mais resistentes mostravam, dez anos depois, 
ter mais autocontrole em situações frustrantes; resistiam mais a ten-
tações e tinham melhor concentração. 

Além disso, eram mais inteligentes e autoconfiantes e menos 
propensos a atitudes imaturas e a envolver-se com substâncias ile-
gais. 

Quando chegaram à fase adulta (27-32 anos), foram avaliados 
novamente. Comprovou-se que as crianças que não cederam à ten-
tação tinham melhor autoestima, eram mais eficazes para¬ atingir 
metas de longo prazo e lidavam melhor com situações frustrantes 
e estressantes. Também tinham índice de massa corporal menor e 
eram mais resilientes. Quando os participantes atingiram a meia-
-idade, foram feitas novas checagens sobre seu estado de saúde, de 
trabalho, físico, financeiro e emocional e até ressonâncias magnéti-
cas do cérebro. Os exames apontaram diferenças significativas entre 
um grupo e outro nas áreas ligadas à obesidade e aos vícios. 

O Teste do Marshmallow provou que, desde pequena, a pessoa 
já dá sinais da sua capacidade de inibir atitudes mais impulsivas. 
Embora alguns já nasçam com maior tendência ao autocontrole 
que outros, a boa notícia que Mischel traz em seu livro é que pra-
ticamente qualquer um pode desenvolver essa habilidade. E ainda 
descreve como pode fazer isso.

Fonte: Baseado na reportagem da REVISTA PLANETA, edição 508.

Livro: Teste do Marshmallow, editora Little Brown.
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Nem o feriado dessa 
semana foi capaz de 
trazer aos cinemas lo-

cais grandes estreias. A data 
já não era muito favorável, 
mas dentre os filmes previs-
tos para lançamento nesse 
dia 15 de julho, sem dúvidas, 
o mais intrigante era a comé-
dia indie recheada de drama 
pessoal intitulada Colossal. 
Um filme, no mínimo, in-
trigante, mas que não teve 
espaço em nossa região, que 
optou por algo mais comer-
cial e com menor qualidade, 
falo isso porque a grande es-
treia da semana por aqui é 
Baywatch, ao qual podemos 
resumir como um filme pe-
queno.

É uma pena Colossal ter 
sido esquecido, algo que 
provavelmente vai obrigar 
você a ver esse filme apenas 
quando ele tiver seu lança-
mento para blu-ray/DVD 
ou quando estrear na TV 
paga. Não é de hoje que fil-
mes interessantes, mas com 

apelo comercial menor são 
esquecidos pelos cinemas 
locais. Eu já havia manifes-
tado minha insatisfação a 
respeito disso quando co-
mentei sobre Grandes Olhos 
e também sobre o excelente 
Voando Alto, ambos esno-
bados pelas redes de cinema 
de nossas grandes cidades. 
Agora, infelizmente, foi a vez 
de Colossal.

O filme traz uma trama 
plausivelmente impossível 
que prende a atenção do 
expectador menos por seu 
estranhamento e mais pelo 
drama pessoal vivido por 
sua protagonista. No filme 
Anne Hathaway interpreta 
uma típica perdedora, aquela 
que tinha tudo pra dar certo, 
mas que fez todas as escolhas 
erradas na vida. Com sérios 
problemas com o álcool, ela é 
expulsa de casa pelo noivo e 
sua vida tem que recomeçar 
da pior forma, por isso ela 
volta para a pequena cidade 
dos seus pais com a intenção 

de rever seus conceitos e dar 
um reboot na própria vida.

É nesse ponto que o filme 
se torna interessante, pois, ao 
voltar para sua pequena ci-
dade e se alojar na casa que 
pertencia aos seus pais (in-
teressante que a casa estava 
à venda, por isso vazia e ela 
precisa recomeçar apenas 
com um colchão inflável), ela 
reencontra velhos amigos, 
dentre eles o dono de um bar 
local. Retomando contado 
com a vida da cidade peque-
na ela se isola do mundo até 
descobrir que, misteriosa-
mente, um monstro gigante 
está atacando Seul, na Coréia 
do Sul. 

A ação do monstro é 
bastante curiosa, faz-nos 

lembrar de filmes como Go-
dzila, ou as séries de Toku-
satsu japonesas, mas não se 
iluda, a trama caminha para 
outros rumos. Não demora 
muito para ela associar que 
o monstro está intimamente 
relacionado ao que ela faz em 
determinado local daquela 
pequena cidade. Desse pon-
to em diante o filme se torna 
uma caixinha de surpresas, 
trazendo grandes revira-
voltas e uma interpretação 
ímpar, tanto de Hathaway 
quanto de Jason Sudeikis, 
que interpreta o dono do bar 
e que tem papel central na 
história. 

Um filme diferente, al-
ternativo e propenso à refle-
xão, que infelizmente você 

não poderá ver no cinema. 
Em compensação, temos a 
estreia de Baywatch, que foi 
massacrado logo de cara por 
toda a crítica especializada.

Se você for um pouco 
mais velho deve se lembrar 
da série S.O.S. Malibu, famo-
sa nos anos 1990, essa série 
ganhou destaque principal-
mente por uma de suas atri-
zes, a irreverente Pamela An-
derson. O filme que estreou 
ontem intitulado Baywatch 
é baseado inteiramente nes-
sa série e traz de volta alguns 
estereótipos consagrados por 
ela.

Talvez, o maior problema 
de Baywatch seja seu roteiro, 
classificado como comédia o 
roteiro tem dificuldades em 
construir as piadas e arrancar 
as gargalhadas do público, 
isso provavelmente ocorreu 
devido ao fato de a história 
ter sido construída por seis 
pessoas. Dificilmente uma 
obra que passe por tantas 
mãos será capaz da coerência 
necessária para uma grande 
comédia. E esse é o principal 
aspecto negativo ao qual o 
filme peca segundo a crítica. 
Como é possível uma comé-
dia que não faz rir?!

Críticas à parte, vamos 
à trama! Nesse filme Mitch 

Buchannon, interepreta-
do por Dwayne Johnson, é 
um dedicado salva-vidas, 
orgulhoso do seu trabalho. 
Enquanto está treinando 
o novo e oferecido recruta 
Matt Brody, vivido pelo ator 
Zac Efron, os dois desco-
brem uma conspiração cri-
minosa no local que pode 
ameaçar o futuro da baía.

Por que ver esse filme? 
Mesmo tendo uma avaliação 
extremamente baixa no Rot-
ten Tomatoes (ele apresenta 
a marca incrível de 11% de 
aprovação, um desastre), o 
filme aposta todas as suas fi-
chas em um elenco recheado 
de estrelas que têm grande 
aprovação pelo público. Re-
unindo Dwayne Johnson, 
um dos novos queridinhos 
da franquia Velozes e Fu-
riosos, Zac Efron, o antigo 
protagonista de High School 
Musical, juntamente com 
as estrelas Alexandra Dad-
dario, Jon Bass, Kelly Rohr-
bach e a belíssima Priyanka 
Chopra, protagonista da sé-
rie Quantico, o filme tenta 
ganhar o público pela em-
patia que ele nutre para com 
esses atores e assim alavan-
car sua bilheteria. Vamos ver 
se essa estratégia será eficaz. 
Boa sessão!

Pauta da 15ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

- REQUERIMENTOS:

1) Requerimento nº 
49/2017, de autoria do 
Vereador Carlos Roberto 
da Silva e Brayan Oliveira 
Pasquini, requer, após ou-
vido o plenário, seja ofi-
ciado o senhor Presidente 
da Câmara Municipal, so-
licitando que encaminhe 
ao Ministério da Teleco-
municações um ofício so-
licitando informações com 
relação a licitação que fez 
a concessão do canal 43 
da TV Nova Esperança 
conforme concorrência 
03/2017, solicita ainda sa-
ber como está o andamen-
to para instalação e qual 
o prazo para empresa ga-
nhadora começar a trans-
missão.

-PROJETOS DE LEI 
EM 2ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei 
21/2017, de autoria do 
Executivo Municipal, que 
institui a obrigatoriedade 
da manutenção de contro-
le de estoque na Adminis-
tração Direta e Indireta do 
Município e dá outras pro-
vidências.

2) Projeto de Lei 
29/2017, de autoria do Ve-
reador Laércio Mazzocat-

to Salvaterra, que nomeia 
rua.

- PROJETO DE LEI 
EM 1ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei 
25/2017, de autoria dos 
Vereadores Carlos Rober-
to da Silva, Brayan Olivei-
ra Pasquini, Eurides Fer-
nandes, Dirceu Trevisan, 
Laércio Mazzocatto Sal-
vaterra, Maria Eunice Za-
charias Zacarias, Maurício 
Alexandre Marin Gaona 
e Mauro Sabino da Silva, 
que concede Título de Mé-
rito Comunitário de Nova 
Esperança, conforme Lei 
nº 1.319 de 11/12/1995.

2) Projeto de Lei 
31/2017, de autoria dos 
Vereadores Carlos Rober-
to da Silva e Mauro Sabino 
da Silva que dispõe sobre a 
denominação de logradou-
ros públicos e dá outras 
providências.

3) Projeto de Lei 
30/2017, de autoria do 
Executivo Municipal, que 
autoriza o Poder Executi-
vo Municipal a promover 
leilão para alienar veículos 
e sucata inservível de pro-
priedade do Município de 
Nova Esperança, e dá ou-
tras providências.

- INDICAÇÕES:

1) Indicação 
n°114/2017 de autoria do 
Vereador Carlos Rober-
to da Silva, requer, após a 
tramitação regimental, que 
seja encaminhado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, a 
seguinte Indicação: solici-
tando o recape da Avenida 
14 de Dezembro em toda 
sua extensão.

2) Indicação 
n°115/2017 de autoria do 
Vereador Brayan Oliveira 
Pasquini, requer, após a 
tramitação regimental, que 
seja encaminhado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, 
a seguinte Indicação: soli-
citando o recape das Ruas 
Marins Alves de Camargo 
e Jorge Faneco em toda sua 
extensão.

3) Indicação n°116/2017 
de autoria do Vereador 
Carlos Roberto da Silva, 
requer, após a tramitação 
regimental, que seja enca-
minhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, a seguinte 
Indicação: solicitando se 
há possibilidade do paga-
mento do vale-alimenta-
ção para os profissionais 
do PSS assim como faz o 
Governo Estadual.

4) Indicação n°117/2017 
de autoria do Vereador 

Mauro Sabino da Silva, 
requer, após a tramitação 
regimental, que seja enca-
minhado ao senhor Pre-
feito Municipal, a seguinte 
Indicação: solicitando que 
seja instalada uma placa de 
estacionamento prioritário 
para deficientes na Aveni-
da Brasil, nº126 em frente 
ao Banco Itaú.

5) Indicação 
n°118/2017 de autoria dos 
Vereadores Maria Eunice 
Zacharias Zacarias, Mau-
rício Alexandre Marin 
Gaona, Brayan Oliveira 
Pasquini, Carlos Rober-
to da Silva e Mauro Sabi-
no da Silva, requer, após 
a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Munici-
pal, a seguinte Indicação: 
solicitando que seja feita a 
manutenção da calçada do 
hospital Municipal, assim 
como a manutenção pe-
riódica dos equipamentos 
e do prédio.

- PROJETO DE LEI 
DANDO ENTRADA:

1) Projeto de Lei nº 
34/2017 de autoria do 
Executivo Municipal, que 
altera o§1º do Artigo 20 
da Lei 2.461, de 15 de abril 
de 2015.

PLANTÃODASEMANA

17/06 ATÉ 23/06

FONE 44 3252-5252

Praça Mello Palheta, 84
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O Jornal Noroeste con-
tinua a série deno-
minada: “Cidade em 

que circulamos”, A intenção 
é apresentar aos leitores um 
município da região onde 
o Noroeste é entregue as 
sextas-feiras. Por ordem al-
fabética, a segunda cidade é 
Atalaia.

Localizado a pouco mais 
de vinte quilômetros de Nova 
Esperança, o município de 
Atalaia de acordo com esti-
mativas de população pro-
duzidas pelo IBGE/2016, 
possuía 4.002 habitantes e 
3.624 eleitores, segundo o 
TSE/2016.

Fabio Fumagalli Vilhena 
de Paiva do PSD, o “Fabio 
Vilhena” é o prefeito reeleito 
para o mandato (2017/ 2020), 
tendo como vice, Carlos 
Eduardo Armelin Mariani do 
PDT, “Duda”. A Câmara de 
vereadores é composta pelo 
presidente Eduardo Sirote 
Borges (Eduardo Borges), 
José Gilberto de Oliveira (Ze-
zinho da Pirapó), Valdecir 
Euzébio Valério (Brena), Luis 
Carlos Candioto (Bilico), 
Dejair Carreira (Carreira), 
Claudemir Moreira de Souza 
(Kal), Lázaro de Fátimo Paes 
dos Santos (Lázaro Paes), 
Antonio Luiz Batista do 
Amaral (Toninho Amaral) e 
Rafael Beckhauser (Rafa da 
Lanchonete). Com uma área 
territorial de 137.724 km2, a 
cidade pertence à Comarca 
de Nova Esperança.

Dados do Departamento 
de Economia Rural da Secre-
taria Estadual da Agricultura 
(DERAL/SEAB 2015) apon-
tam que a produção agrope-
cuária de Atalaia ultrapassou 
o valor bruto nominal de R$ 
76 milhões. Esse montante é 
formado pela produção no 
solo fértil atalaiense em to-
neladas de cana de açúcar 
115.947, milho com 26.758, 
laranja 25.008, soja 17.600 
e mandioca com 5.625. A 
avicultura correspondeu no 
mesmo período com 209.000 
cabeças e bovinos com 7.903 
cabeças.

A economia ainda é for-
talecida com o comércio va-
rejista da área central, indús-
trias de confecção, alimentos 
e empresas de transportes.

A população aguarda o 
mês de julho com muita ex-
pectativa. A cidade come-
mora no dia 28, o aniversá-
rio de emancipação política. 
Durante as festividades dos 
57 anos do município, o tra-
dicional concurso Rainha do 
Rodeio dará início às come-
morações. Na quinta-feira, 
27 de julho, começará a 13ª 
edição do Atalaia Rodeio 
Festival. 

Educação em Atalaia é 
motivo de orgulho estadual

O município é motivo 
de orgulho estadual quan-
do o tema é educação. Ata-
laia possui a maior nota do 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

De acordo com estimativas de população produzidas pelo 
IBGE/2016, município possuia 4.002 habitantes.

Atalaia possui a maior nota do Paraná no ranking do IDEB, 8,1 e, está em 4º lugar no Brasil.

Paróquia Nossa Senhora Rainha, na Praça central da cidade.

Fotos: Alex Fernandes França

Hauney C. Malacrida
Paraná no ranking do IDEB 
(Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica), e, está 
em 4º lugar no Brasil. Com 
nota 8,1 a cidade tem na Rede 
Municipal de Ensino, com 
420 alunos, a referência. Lá, 
todos os estudantes recebem 
kits com material escolar e 
conjunto de uniformes, que 
inclui tênis. A escola conhece 
as famílias de todos os alunos 
e faz encontros com frequên-
cia para discutir a situação de 
cada um deles. O segredo do 
sucesso ainda está no investi-
mento feito no período inte-
gral e na formação docente e 
dos profissionais da rede so-
cioeducativa. “A maneira de 
assegurar o direito das crian-

ças à educação foi preserva-
do, sendo tratado com amor 
e atenção, somado a dedica-
ção da equipe pedagógica e 
investimento no lugar certo. 
Atualmente as escolas pos-
suem dentre outras oficinas, 
artes cênicas. Enxergamos a 
educação que transforma o 
indivíduo em um ser integral. 
O objetivo da secretaria é um 
investimento mais elaborado 
também na cultura, por fim, é 
muito amor envolvido”, pon-
tuou a secretária municipal 
de Educação, Angela Candio-
to.

A série: “Cidade que cir-
culamos” continua daqui a 
três semanas. O terceiro mu-
nicípio será Cruzeiro do Sul. 

Você gosta de morar em Atalaia?

“Sou muito feliz em morar em Atalaia há 44 
anos. Uma cidade boa, que acolhe todas as 
pessoas. Eu que sou transplantado e assim 

como muitas pessoas que precisam, a saúde 
daqui é ótima, qualquer coisa já tem o SAMU 
para receber o pessoal em emergência, tem 
lugares que não chegam nem na ‘unha’ 
de Atalaia”. Marcos dos Santos Batista

“Gosto demais da conta. Eu 
nasci aqui em 1977 e nunca 

saí. Aqui é bom. É uma ótima 
cidade, o povo é bom. A cida-
de está bem cuidada, toda as-
faltada, uma cidade limpa”. 
Clóvis Antonio Fernandes

“Eu vim da região de Mandaguaçu e 
achava que voltaria para lá e na verda-
de fiquei aqui. Eu gosto daqui. Tenho 

muitos amigos. O prefeito é gente boa 
e faz um bom mandato”. Elias Saco

“Gosto de 
morar aqui, uma 
cidade bacana e 
tranquila, muito 

boa. É uma 
cidade pequena, 

porém, bem 
estruturada”. 
Paulo Giovani 

Candioto“Gosto de morar aqui em Atalaia porque é uma cidade 
tranquila (mais ou menos tranquila), é uma cidade que ofe-

rece qualidade de vida apesar de ser pequena e está próxima 
de Maringá e Nova Esperança”. Géssica Carreira Cardoso
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* 

Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Betinho Tribulato comemorou idade nova, cercado pelo 
carinho da namorada, familiares e amigos. Na foto, ele está com 
sua mãe, Paula Furlan, expert no quesito Moda, em Maringá.

Presente em todos os eventos importantes de nossa 
sociedade, o casal Maria Angelita e dr. Robson 
Fumagalli, foram clicados durante evento social.

Casais de amigos, Margareth/
Pedro Ardengue e Targô/dr. 

Eduardo Gagliardi, acompanhando os 
acontecimentos de Nova Esperança e região.
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Círculos Restaurativos reúnem 
adolescentes no Centro Catequético 

A estratégia, parte do Programa Justiça e Cidadania 
também se Aprendem na Escola reuniu participantes 
do Programa de Atendimento dos de Adolescentes da 

Comunidade de Bom Pastor de Nova EsperançaCom foco na resolu-
ção de questões que 
envolvem condutas 

e conflitos, aconteceu, na 
tarde de quarta-feira (14), 
no Centro Catequético de 
Nova Esperança, uma re-
união que culminou com 
a realização de 03 círculos 
restaurativos cujos temas 
referentes a “valores” fo-
ram tratados entre os faci-
litadores e os adolescentes.

 O Projeto faz parte da 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Justiça Restaurativa que é 
um novo modelo de justi-
ça voltado para as situações 
prejudicadas pela existên-
cia da violência e a falta de 
determinados valores fami-
liares e pessoais.

 Educadores e voluntá-
rios da comunidade atua-
ram como facilitadores, 

coordenando os círculos 
restaurativos onde, cada 
adolescente teve a oportu-
nidade de falar de si e ouvir 
o que o outro colega tinha 
a dizer. Os valores funda-
mentais tratados nestes cír-
culos envolvem participa-
ção, respeito, honestidade, 
humildade, interconexão, 

responsabilidade, empode-
ramento e esperança. 

Os diálogos fluíram à 
medida que todos os pre-
sentes tiverem a oportu-
nidade de se expressar e 
sentirem se satisfeitos por 
terem sido, verdadeira-
mente, escutados e com-
preendidos nas suas ne-
cessidades atuais e a sua 
perspectiva de valores.

 “Estes valores distin-
guem a justiça restaurati-

va de outras abordagens 
mais tradicionais de justiça 
como resolução de confli-
tos, e se traduzem na práti-
ca do Círculo Restaurativo”, 
explicou a Juíza Drª Ana 
Lúcia Penhalbel Moraes, 
Coordenadora do Progra-
ma. 

 O Encontro reuniu mais 
de 40 adolescentes com 
roteiro pré-determinado, 
proporcionando um espa-
ço seguro e protegido onde 

Fotos: José Antonio Costa

Os diálogos fluíram à medida que todos os presentes tiverem a oportunidade de se expressar e 
sentirem se satisfeitos por terem sido, verdadeiramente, escutados e compreendidos nas suas 
necessidades atuais e a sua perspectiva de valores. A magistrada Drª Ana Lúcia Penhalbel Moraes durante participação em um dos círculos restaurativos

todos puderam discutir 
a concepção de valores, 
abordar problemas perti-
nentes a estes e construir 
soluções para o futuro pes-
soal e comunitário. 

“Os círculos restaurati-
vos visam, além de apro-
ximar, co-responsabilizar 
todos os participantes, 
com um plano de ações 
que objetiva restaurar la-
ços sociais, compensar da-
nos e gerar compromissos 
futuros mais harmônicos. 
Agradecemos às  facilita-
doras dos círculos, Gabrie-
la (CRAS), Mariana (Casa 
Lar) e Lilian da Secretaria 
da Educação.”, finalizou a 
magistrada, Drª Ana Lúcia 
Penhalbel Moraes. 
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O leitor Weverton Barela enviou: "Torcida que canta e vibra, por nosso alviverde inteiro". 
Agradeço a todos pelo empenho e a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos 
mais uma vez prestigiando e apoiando nosso verdão, vocês são feras. #tônonoroeste

Ingrid Antoniazzi, Marco Lemos, Éder Britto e Erika 
Souza Paiva na Doca Lounge Bar. #tônonoroeste

As amigas Jéssica, Luana e Arissia, em um 
final de semana diferente na subida ao Pico 

Agudo, em Sapopema/PR. #tônonoroeste

Dá pra ficar mais feliz?! Família toda reunida a 1.200 
km de Nova Esperança pra comemorar esse grande 

dia. Tudo bem que Arraial do Cabo é um bom atrativo 
(hehe) e assim a família aumentou! #tônonoroeste

Você está acostumado a ir a eventos ou 
mesmo registrar tudo para colocar nas 

redes sociais? Agora, você tem mais 
uma chance de mostrar para a sua 

galera os passeios legais que você tem 
realizado ou seu dia a dia colocando sua 
foto gratuitamente no Jornal Noroeste.

Para participar é muito fácil, você só 
precisa escrever #tônoNoroeste, tirar 

uma foto, dizendo onde está e postar no 
Facebook ou Instagram. As primeiras 
fotos da semana serão publicadas!!! 

ATIVIDADES FÍSICAS 
MODERADAS, COMO 

PRATICÁ-LAS NO INVERNO?

O frio, a chuva, aquele ventinho gelado... para quem 
não é assíduo na prática de atividades físicas quan-
do o inverno chega fica mais difícil de praticar. Al-

gumas pessoas chegam a abandonar esse hábito no frio, 
e depois fica mais difícil ainda para voltar. Os amantes 
dos esportes e das academias não vêem problema algum, 
pois a atividade física já é parte da rotina dessas pessoas, 
mas pessoas que precisam de uma atividade moderada, 
que fazem caminhadas e que tem mais dificuldade em 
praticar exercícios, nessas épocas chegam a abandonar 
de vez a prática. E ficam no prejuízo pois, o corpo precisa 
de atividades físicas para não se tornar sedentário e me-
lhorar seu condicionamento físico e a saúde, a prática de 
atividades físicas regulares proporciona uma vida saudá-
vel e previne doenças. Mas então o que fazer?

Mesmo que você pratique uma caminhada somen-
te 30 minutos, três vezes na semana, já está ganhando 
benefícios para sua saúde, até mesmo um alongamento 
diário pode beneficiar, mas sabemos o quanto é difícil 
trocar o sofá e a mantinha quentinha na frente da te-
levisão e sair no frio ou na chuva para andar um pou-
quinho. Imagine se chover um mês, todos os dias, você 
ficará um mês sem atividades? A primeira ideia é pra-
ticar atividades em academias, assim faça sol ou chuva 
você não estará desamparado! A segunda ideia é investir 
um pouco mais e adquirir um aparelho que você possa 
praticar em casa, mas atenção! Não adianta investir um 
dinheirão em uma mega esteira que você depois de dois 
dias irá usar como cabideiro de roupas e esquecer para 
que ela serve! Pense em aparelhos mais simples, fácil de 
guardar, que ocupe menos espaço, que seja fácil de mon-
tar, um exemplo é o simulador de caminhadas, ele não 
causa impacto e pode ser utilizado por qualquer pessoa, 
é uma atividade moderada que sua prática diária pode 
trazer inúmeros benefícios, inclusive auxiliar até mesmo 
no próprio sono. O investimento médio de um simula-
dor de caminhadas é de R$200,00, e você pode fazer no 
conforto da sua casa, assistindo sua novela, mesmo no 
frio e na chuva. 

Existem outros aparelhos que podem te ajudar. Para 
quem tem menos espaço ainda, algumas marcas de apa-
relhos Fitness lançaram bicicletas ergométricas dobrá-
veis, elas são práticas, fáceis de manusear e ocupam pou-
quíssimo espaço quando estão fechadas. Alguns canais 
no Youtube possuem vídeos de 30 á 60 minutos criados 
por ciclistas profissionais com paisagens diversas e reais, 
você pode colocar sua bicicleta ergométrica em frente à 
televisão e acompanhar os vídeos, deixando a atividade 
menos monótona e mais animada. No canal Indoor Cy-
cling Vídeos as paisagens são belíssimas e ainda possuí a 
velocidade e trajeto de todo percurso. 

Se você não quiser investir em aparelhos, utilize 
canais do Youtube para fazer aulas online de dança, gi-
nástica e outras atividades físicas que podem te ajudar 
muito. Lembre-se, antes de praticar qualquer atividade 
física faça uma avaliação médica. Cuide de sua saúde, no 
inverno não tem desculpas para não praticar exercícios! 
Evite o sedentarismo, pratique atividades de maneira 
mais simples, mas não deixe de fazer! Simplifique!
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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.

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) registrou defla-
ção (queda de preços) de 0,62% neste mês de junho. 
Essa é a terceira taxa de deflação mensal consecutiva 

registrada pelo indicador, que teve quedas de preços de 0,76% 
em abril e de 1,10% em maio. O índice, medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), acumula deflação de 1,43% no ano e 
inflação de 0,08% em 12 meses.

Dois dos três subíndices que compõem o IGP-10 tiveram 
taxas maiores em junho do que em maio. Apesar de conti-
nuar registrando deflação, o Índice de Preços ao Produtor, que 
analisa o atacado, subiu de -1,74% em maio para -1,17% em 
junho.

O Índice Nacional de Custo da Construção passou de uma 
deflação de 0,02% em maio para uma inflação de 0,92% em ju-
nho. O Índice de Preços ao Consumidor, que analisa o varejo, 
manteve a mesma taxa nos dois meses (0,21%). Agência Brasil

O setor de serviços do Paraná registrou crescimento de 
2,4% em abril desse ano em relação a março, já com 
ajuste sazonal, mostra a Pesquisa Mensal de Serviços 

(PMS) divulgada na quarta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

Foi o melhor resultado do País, à frente do Rio Grande do 
Sul (2,2%), e São Paulo (2%). O crescimento dos serviços do 
Paraná em abril foi mais que o dobro do registrado pelo Brasil, 
de 1%, na mesma base de comparação. 

No acumulado de janeiro a abril, o volume de serviços no 
Paraná cresceu 1,5% em relação ao primeiro quadrimestre 
de 2016, enquanto em todo o Brasil houve queda de 4,9% na 
mesma comparação. 

“O setor de serviços é conhecido por ser o último a entrar 
em recessão e também por ser o último a sair dela. Por isso, 
essa melhora consistente dos números do setor no Estado é 
tão importante. É um indicativo de que o pior da crise já pas-
sou” diz Julio Suzuki Júnior, diretor-presidente do Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes). 

De acordo com a pesquisa, na comparação com abril do 
ano passado, Paraná foi o único que não registrou queda na 
atividade. O volume de serviços prestados se manteve estável 
no Estado, enquanto no Brasil houve retração de 5,6%. 

PARTICIPAÇÃO - O setor de serviços responde, sozinho, 
por 40% do Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná. “É um se-
tor que prepondera na maioria das economias desenvolvidas. 
Aqui, ele é intensivo em mão de obra, principalmente junto à 
nova classe C, que sofreu muito com a crise econômica nos 
últimos anos e que agora terá a chance de se recuperar”, diz 
Suzuki Júnior. 

EMPREGO - O aumento da atividade de serviços já tem 
reflexo na geração de empregos. No primeiro quadrimestre, o 
setor foi o que mais criou empregos com carteira assinada no 
Estado, com a abertura de 11,2 mil vagas, já descontadas as 
demissões, de acordo com dados do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Traba-
lho. 

TRANSPORTE - O grande destaque nos números do se-
tor no Estado foram os serviços de transporte, principalmente 
de cargas. De janeiro a abril, os serviços de transporte, auxilia-
res e de correio registraram alta de 6,3% na comparação com 
o mesmo período do ano passado. 

Serviços prestados às famílias – como de pintor, encana-
dor, eletricista, dentre outros – cresceram 5,3% na mesma 
base de comparação. Serviços profissionais, administrativos 
e complementares – como contadores, arquitetos - tiveram 
avanço de 2,4%. Já as atividades prestadas de informação e 
comunicação tiveram queda de 2,7%, juntamente com outros 
serviços, com retração de 0,7%.

Inflação medida pelo 
IGP-10 cai em junho pela 

terceira vez seguida

Paraná tem maior 
crescimento no setor de 

serviços do País

Paraná 
tem maior 

crescimento 
no setor de 
serviços do 

País.

Hedeson Alves/SEED
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ESCOLA MUNICIPAL 
NICE BRAGA 

ESCOLA MUNICIPAL 
ANA RITA DE CÁSSIA

DIREÇÃO: Ivanilda Almeida dos Santos.
VICE-DIREÇÃO: Márcia A. Timidate Morotti.
COORDENAÇÃO: Neide Oliveira de Almeida.

PROFESSORA: Zulmira Barbosa Araujo.

Direção: Sonia Maria Sanches Dias
Vice-Direção: Lucimeire FreitasTokumoto

Coordenação: Neusa Aparecida Bonadio Boseli
Professora: Maria Dalva de Souza Paiva

Os alunos do 5º ano A, período da manhã, da Escola Ana Rita de Cássia, orientados pela 
professora Zulmira, após ler o Jornal Noroeste escolheram comentar sobre o meio ambiente.
 Falaram sobre como agir de modo sustentável e não perder de vista o significado 

e a importância de atitudes voltadas para necessidade de usar os recursos naturais sem 
desperdícios, levando em conta não só as necessidades e direitos desta geração, mas 

também as necessidades e direitos das próximas gerações.

Os alunos da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA),da 
Escola Nice Braga, sob a 
orientação da Professora 
Maria Dalva de Souza Pai-

va, desenvolveram o traba-
lho de jogos com tabuadas: 
TABELA PITAGÓRICA 
PARA APRENDER MULTI-
PLICAÇÃO.

O uso da tabela teve o 
objetivo de obter recursos 
para reconstruir rápido os 
resultados das multiplicações 
básicas.

APOIO

ALUNOS:
Alessandro Goes Cunha 
Aline de Souza Santos
Ana Estefany Dores da Silva
Clodoaldo Souza da Silva
Douglas Henrique dos Santos
Emanuela Gomes Silva
Gabriel Lopes da Silva
Guilherme de Lacerda 
Ferraci

Gustavo Gabriel Goivinho
Hugo Ferreira Colombo
Igor dos Santos Marques
Juan Pablo Santos de Souza
Kauan Fernando Gonçalves
Kayke Silva Lima
Kemilly Ananias Cecílio 
Letícia Gabriela de Souza
Letícia Vitória de Deus
Luiz Henrique da Ponciun-

cula
Maria Rafaela Lemes da 
Silva
Maria Vitória Silva Borges
Murilo Rocha Pereira
Pablo Henrique da Silva 
Souza
Pâmela Suellen da Silva 
Magalhães
Paola Roque Ribeiro

Rafaela Gomes do Nasci-
mento
Talyta Costa Ribeiro
Tassila de Araujo
Thalita Barbosa Tomba
Vitor Hugo Lopes dos Santos 
Vitória Paula Aparecida da 
Silva
Willian Matheus Barbosa 
Tomba.

ALUNOS:
Adriano, Ana 
Lúcia, Aparecido, 
Dari, Edvaldo, Gis-

laine, Manoel Mar-
tins, Neide Mendes, 
Eleni, Ivonete, Jen-
nifer, Kaio, Marina, 

Maria, Nagieley, 
Neide Jorge, Rogé-
rio, Manoel, Geni, 
Marcelo.

SOBRE TRIBUTOS

Assunto desinteressan-
te, maçante, incomo-
dativo, não é mesmo? 

Sim, com toda certeza. Po-
rém, mais certo ainda é que 
deve ser tratado por todos 
nós.

Muitos dizem ser um so-
nho não ter que pagar tri-
butos, mas se esquecem da 
importância deles em nossa 
vida, pois, muito embora seja 
um dinheiro que poderíamos 
agregar às nossas finanças e 
dele fazer um bom uso, sabe-
mos que o Estado não existe 

sem o pagamento de tribu-
tos e, sem Estado não existe 
sociedade organizada e, sem 
sociedade organizada não é 
possível alcançar um padrão 
civilizatório.

Por isso precisamos ter 
conhecimento, ainda que 
básico, do que sejam os tri-
butos. E para esclarecer a po-
pulação a cerca desse tema, 
no dia 26/05, o ONESP e a 
ACINE jovem, promoveram 
em nosso município o Feirão 
do Imposto, para informar o 
cidadão à cerca dos tributos 

que pagamos e conscientizar 
da importância do conheci-
mento e da nossa participa-
ção no controle social.

Na ocasião foi montada 
uma tenda na Praça Melo 
Palheta, onde era informado, 
com a exposição de produ-
tos, o preço que pagamos por 
cada produto e o preço que 
pagaríamos se não incidisse 
impostos sobre eles. Apenas 
para exemplificarmos, foi 
demonstrado os seguintes 
percentuais em cada produ-
to: gasolina - 53%; conta de 
telefone – 46%, conta de luz 
– 48%, calça jeans – 39%, te-
levisão – 45%, pasta de dente 
– 35%, detergente – 30%, óleo 
de cozinha – 26%, entre ou-
tros produtos lá expostos.

Importante saber que es-
ses impostos são regressivos, 
ou seja, todos pagamos in-
dependentemente de nossa 
situação financeira, diferen-
temente dos impostos pro-

porcionais, como por exem-
plo IPVA, IPTU, ITR, onde 
somente os proprietários de 
imóveis urbano ou rural ou 
de veículos pagam e ainda 
levando em conta o valor do 
seu bem.

São cinco os tipos de tri-
butos em nosso país, sendo 
divididos em: impostos, taxas, 
contribuição de melhoria, 
empréstimos compulsórios 
e contribuições especiais. De 
maneira sucinta, os impostos 
incidem sobre o patrimônio 
(ex.: IPTU, IPVA), a renda 
(ex.: IR) e o consumo (ex.: 
ICMS, IPI); as taxas são valo-
res cobrados por um serviço 
específico, como p. ex.: taxa 
de coleta de lixo;  a contri-
buição de melhoria é cobrada 
quando o Estado realiza uma 
obra pública e essa acaba por 
valorizar os imóveis lindei-
ros; as contribuições costu-
mam ser cobradas quando 
há uma destinação específica, 

como p. ex.: PIS e o PASEP e 
o empréstimo compulsório é 
quando o Estado “empresta” 
do contribuinte certa quan-
tia, a ser devolvida no prazo 
determinado na lei.

Em 1997 trabalhávamos 
100 dias para pagar nossos 
tributos, já em 2016 precisa-
mos trabalhar 153 dias para 
a mesma finalidade, ou seja, 
é como se em cinco meses do 
ano trabalhássemos exclusi-
vamente para o pagamento 
de tributos.

Então eu pergunto a 
você cidadão contribuinte: 
o assunto tributo é ou não é 
importante em sua vida? E 
sendo um dinheiro pago por 
você, ou seja, um dinheiro 
seu entregue ao Estado, você 
deve ou não acompanhar a 
aplicação desse dinheiro?

A sociedade civil organi-
zada, participativa nas de-
cisões tomadas por nossos 
administradores públicos e 

fiscalizadora, não é só um 
direito de nós cidadãos e sim 
um dever. O dinheiro que está 
sendo gerido pelo agentes pú-
blicos, eleitos, concursados 
ou nomeados é nosso e deve 
retornar para a população em 
forma de obras e serviços de 
qualidade.

Todos somos responsá-
veis. Por isso, o ONESP clama 
aos cidadãos do nosso muni-
cípio que se informem e par-
ticipem das decisões tomadas 
por nossos administradores 
públicos, dando apoio a eles 
quando voltados para o bem 
comum e exigindo deles essa 
postura.

O ONESP está atuante em 
nosso município e conta com 
a participação de cidadãos 
apartidários, que comun-
guem desse ideal. Estamos 
estabelecidos no prédio da 
ACINE e nosso telefone de 
contato é: 3252-1226. Venha 
ser um voluntário.

Abate de frangos e suínos cresce e 
de bovinos diminui no 1º trimestre

O primeiro trimestre 
deste ano registrou 
crescimento nos 

abates de frangos e suínos 
e queda no de bovinos, se 
comparado com o trimes-
tre anterior. Os dados foram 
divulgados esta semana na 
Pesquisa Trimestral de Aba-
te de Animais e Aquisição de 
Leite, Couro e Produção de 
Ovos, do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

No 1º trimeste de 2017, 

foram abatidas 1,48 bilhão 
de cabeças de frango, resul-
tado 5,1% acima do regis-
trado no 4º trimestre do ano 
passado. Já na comparação 
com o mesmo trimestre do 
ano anterior, o aumento foi 
de 0,3%.

Em relação ao abate de 
suínos, os dados do IBGE 
indicam queda de 3,2% no 
primeiro trimestre deste ano. 
Na comparação anual, houve 
um crescimento de 2,6% no 
primeiro trimestre do ano, se 

comparado com o ano pas-
sado.

O abate de 10,46 milhões 
de cabeças de suínos foi o 
melhor resultado entre os 
primeiros trimestres des-
de que se iniciou a Pesquisa 
em 1997. Foram 269,64 mil 
cabeças de suínos a mais no 
1º trimestre de 2017, em re-
lação a igual período do ano 
anterior, com crescimento 
em 12 das 25 unidades da 
federação participantes da 
pesquisa.

Em relação aos bovinos, 
foram abatidas 7,37 milhões 
de cabeças, resultado 0,7% 
superior ao primeiro trimes-
tre do ano passado, mas 0,5% 
menor do que o número de 
cabeças abatidas no trimes-
tre anterior. O abate de 49,62 
mil cabeças de bovinos a 
mais em um ano foi impul-
sionado por aumentos em 11 
das 27 unidades da federa-
ção, com crescimento maior 
em Goiás (mais 97,26 mil ca-
beças abatidas).

ALUGA-SE
Rua Julio Vanderley,  
Centro (PRÓXIMO 

AO SUPERMERCADO 
GAZOLLA).

3 quartos, sendo 1 suíte, 
churrasqueira, garagem para 
um carro. Valor: R$ 650,00.

Contato: 44 9 9972-6737
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A impunidade 
dos corruptos e a 

esperança dos justos

ARTIGO

Alison Henrique Moretti

Por: Alison Henrique Moretti | Teólogo

 A famosa lei de Murphy diz 
que “se alguma coisa pode dar 
errado, dará. E mais, dará er-
rado da pior maneira, no pior 
momento e de modo que cau-
se o maior dano possível”. Essa 
tem sido a triste realidade da 
jovem democracia Brasileira e 
também do cumprimento das 
leis que regem a mesma. Mur-
phy tinha razão, a coisa não 
está dando certo. 

Em toda a história eleitoral 
do Brasil, nunca houve momen-
tos tão conturbados quanto os 
que estamos vivendo hoje. Na 
ultima sexta feira 09 de junho, 
o Tribunal Superior Eleitoral, 
num julgamento abominável, 
decidiu que a chapa Dilma-Te-
mer não merece nenhum tipo 
de punição. Nem mesmo todas 
as provas contundentes que 
estavam diante dos ministros, 
foram suficientes para conven-
cê-los, o resultado, absolveram 
o presidente Michel Temer e a 
ex-presidente Dilma Rousseff 
da ação de abuso de poder po-
lítico e econômico.

Mas isso não acontece só 
no Brasil, e nem mesmo é uma 
novidade. Quando lemos o pe-
queno livro do profeta Haba-
cuque é possível perceber que 
existe uma grande semelhança 
entre o contexto histórico em 
que o profeta está inserido e a 
atual situação política do nos-
so país. É como se Habacuque 
morasse no Brasil. 

O livro possui três capítu-
los sendo que cada um tem sua 
particularidade no seu estilo 
literário. O capitulo 1 é um dia-
logo entre o profeta e Deus. No 
capitulo 2 temos os “cinco ais”, 
que compõe uma mensagem de 
exortação de Deus aos homens, 
por fim, o terceiro capitulo é 
uma espécie de salmo, Haba-
cuque fala com Deus e termina 
com uma bela oração.  

Já no inicio do primeiro 
capitulo, o profeta inicia sua 
fala com um questionamento 
dirigido a Deus “Até quando 
Senhor, clamarei eu, e tu não 
escutarás”? (Hc 1:2, NVI). Re-
volta, indignação, fúria, são es-
ses os sentimentos que permeia 
a fala de Habacuque. 

Mais a frente o profeta diz 
“Por esta causa a lei se afrouxa, 
e a justiça nunca se manifesta; 
porque o ímpio cerca o justo, 
de sorte que a justiça é per-
vertida” (Hc 1:4, NVI).  Algu-
ma semelhança com os nossos 
dias? A lei tem sido afrouxada? 
A justiça tem se manifestado? 
O ímpio tem prevalecido sobre 
o justo? A justiça tem sido per-
vertida? 

Os questionamentos de 

Habacuque e sua indignação 
traduzem bem o que o povo bra-
sileiro tem sentido atualmente. 
Em suma, podemos dizer que a 
mensagem do livro de Habacu-
que apresenta o quadro de um 
homem de Deus, perplexo com 
a aparente tolerância de Deus 
diante da impunidade. O profe-
ta está rodeado pela injustiça e a 
audácia dos maus. 

O profeta Habacuque nos 
ensina uma bela lição que tam-
bém nos serve de esperança em 
dias tão conturbados como es-
ses. Habacuque leva sua inquie-
tação a Deus que logo a dissipa, 
e apresenta uma solução para os 
seus problemas resumida na de-
claração que é o “coração do li-
vro – "O ímpio está envaidecido; 
seus desejos não são bons; mas o 
justo viverá pela sua fidelidade” 
(Hc 2:4, NVI).

Embora os corruptos e os 
infratores vivam e prosperem 
nas suas degenerações morais e 
com isso o povo honesto sofra, 
o justo deve viver uma vida de 
fidelidade e confiança em Deus 
e na sua justiça. A mensagem de 
que uma pessoa “viverá por fé” 
sublinha o fato de que a vida é 
um dom, recebido graciosamen-
te das mãos de Deus. Posto em 
aguda contradição com o “infra-
tor” que não é “reto” em si mes-
mo e que, portanto, deve morrer, 
aquele que confia na graça de 
Deus para sua existência a cada 
momento viverá. Ele sobrevive-
rá às devastações do mundo e 
também do juízo de Deus.

“Mesmo não florescendo a 
figueira, não havendo uvas nas 
videiras; mesmo falhando a safra 
de azeitonas, não havendo pro-
dução de alimento nas lavouras, 
nem ovelhas no curral nem bois 
nos estábulos, ainda assim eu 
exultarei no Senhor e me alegra-
rei no Deus da minha salvação.

O Senhor Soberano é a minha 
força; ele faz os meus pés como os 
do cervo; ele me habilita a andar 
em lugares altos” (Habacuque 
3:17-19, NVI).

NOVA ESPERANÇA

Cultura cria Calendário com 
todos os eventos do Município

Endividamento aumenta entre quem 
mora sozinho, mostra pesquisa

Projeto Social: "Sou idoso, mas 
ainda tenho muito que aproveitar"

A Secretaria Municipal 
de Educação e Cul-
tura, através do De-

partamento de Cultura, está 
criando este ano um Calen-
dário Cultural que englobará 
todos os eventos culturais 
ocorrentes em Nova Espe-
rança, a ideia é que futura-
mente seja lançada a Revista 
Cultural, anualmente no mês 
de novembro contendo todas 
as informações dos eventos 
do ano seguinte, assim a po-

pulação terá acesso às infor-
mações podendo se preparar 
para participar dos even-
tos oferecidos. “Há diversos 
eventos no município tanto 
de órgãos públicos como par-

ticulares e muitas pessoas não 
ficam sabendo por isso não 
participam. O primeiro pas-
so é recolher as informações 
com as instituições, saber 
quais delas tem eventos fixos 
e as datas estimadas para que 
este evento aconteça, poste-
riormente ao organizar es-
sas informações criaremos 
a revista ou um artigo de di-
vulgação, além de disponi-
bilizar a agenda cultural no 
site oficial da prefeitura e em 
redes sociais. Todos os anos 
estaremos em contato com as 
entidades para atualizar seus 
eventos cadastrados nos ca-
lendários e podendo inserir 
novos eventos também”, ex-
plicou a Diretora de Cultura 
Roberta Fernandes Martins.

Todas as Instituições que 
quiserem fazer parte do Ca-
lendário Cultural deverão en-
trar  em contato pelo telefone 
3252-4125 ou vá até a Casa da 

Pesquisa sobre endivida-
mento revela que oito 
em cada dez pessoas 

que moram sozinhas não se 
planejam financeiramente 
para custear as suas despesas. 
O levantamento inédito foi 
feito pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL).

Morar sozinho contribuiu 
para que 34% dos entrevista-
dos extrapolassem o orçamen-
to em alguns meses e 66% dos 
entrevistados não fizessem um 
controle efetivo de seus gastos. 

Dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) indicam que mais de 
10 milhões de pessoas vivem 
sozinhas no país, número que 
cresceu quase 40% na última 
década.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, não ter alguém para 
dividir as contas foi usado 
como justificativa para as dívi-
das em 49% dos casos. A falta 
de planejamento leva 25% dos 
que moram sozinhos ao en-
dividamento. Já 41% respon-
deram que, no fim do mês, 
não falta nem sobra dinheiro, 

e 23% estão no azul. Outros 
41% ficaram inadimplentes 
nos últimos 12 meses e 62% 
continuam na inadimplência.

Quando falta dinheiro, 
24% dos entrevistados passam 
a comprar coisas mais baratas, 
22% pedem dinheiro empres-
tado a amigos ou familiares e 
21% cortam gastos como TV 
a cabo e supermercado. Em 
média, o valor da dívida é de 
R$ 1,5 mil no cartão de crédito 
(36%) e cartão de lojas (20%), 
influenciado pela diminuição 
da renda (23%), empréstimo 
do nome para terceiros (23%), 

desemprego próprio ou de al-
guém da família (22%) e pro-
blemas de saúde (20%).

Segundo a pesquisa, sete 
em cada dez (67%) não têm 
reserva financeira e entre os 
33% que têm, a poupança é 
a modalidade mais comum 
(80%). No entanto, 78% não 
sabem o valor que têm em 
seus investimentos. A mo-
tivação mais recorrente das 
pessoas que moram sozinhas 
para fazer reserva é o uso em 
caso de imprevistos (31%), as 
viagens (19%) e a aposentado-
ria (17%). Agencia Brasil

Os acadêmicos do 
quarto ano do cur-
so de Administra-

ção da Fanp/Uniesp desen-
volveram o Projeto: "Sou 
idoso, mas ainda tenho 
muito que aproveitar". O 
trabalho foi realizado jun-
to ao Asilo São Vicente de 
Paulo de Nova Esperança. 
Em um sábado pela manhã 
proporcionaram um deli-
cioso café da manhã aos 
internos e funcionários em 
clima de alegria e muita 
descontração. Além disso, 
participaram da tradicio-
nal Festa Junina ao lado dos 
Vicentinos, um momento 
muito aguardado todos os 
anos. O frio não se mostrou 
como um empecilho para a 
diversão no Arraiá que teve 
até quadrilha. O Projeto 
foi realizado pelos alunos: 
Deborah dos Santos de An-
drade, Fernando Henrique 
Gonçalves Costa, Francieli 
Trajano Lima, Gislaine Pe-
reira da Silva e Henrique 
Uzzuelli de Azevedo, sob a 
coordenação e supervisão 
do professor Eudes Cristia-
no Vargas.

“Há diversos eventos no 
município tanto de órgãos 

públicos como particulares 
e muitas pessoas não 

ficam sabendo por isso 
não participam”, explica a 

Diretora de Cultura Roberta 
Fernandes Martins

Cultura e se informe. O obje-
tivo da criação do calendário 
é tornar o evento acessível à 
população e divulgar também 
para a região garantindo que 

o evento seja um sucesso de 
público! 

“Para este ano haverá al-
gumas divulgações, pois ain-
da estamos recolhendo os 

dados, mas esperamos que 
em novembro seja possível 
viabilizar o calendário 2018 
para toda população”, finali-
zou Roberta.

Charge... Por: Paulo Nunes
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Usina Santa Terezinha, Unidade 
Iguatemi, investe em readequações de 

estradas rurais em Nova Esperança

A Usina Santa Terezi-
nha - Unidade Igua-
temi, em parceria 

com a Prefeitura Municipal 
de Nova Esperança, realiza 
readequações de estradas 
rurais onde possui o cultivo 
da cana-de-açúcar. Desde 
2013, a parceria é realizada 
na cidade, em conjunto com 
a gestão municipal, visando 
melhorias para usuários e 
moradores de Nova Esperan-
ça. 

Nos últimos dois anos, 
foram investidos 300 horas 
de máquinas em dois trechos 
de adequação, na Estrada 
Funda e na Estrada Boiadei-
ra. Além do investimento de 
máquinas e mão de obra, a 
empresa também fez o inves-
timento financeiro com os 
cascalhos. Já no ano de 2015, 
além das correções nas estra-
das, a Usina Santa Terezinha 
fez também as limpezas das 
caixas de contenção de água 
e a reforma dos bigodes, isto 
é, a retirada de água das es-
tradas rurais para as lavou-
ras. Ações de manutenção e 
conservação que permearam 
nos três últimos anos. 

O investimento para a 
recuperação das estradas ru-
rais traz progresso às regiões 
abrangidas, pois facilita o es-
coamento da produção agrí-
cola, o trânsito de máquinas 
e dos implementos – que 
deixam de trafegar pelas ro-
dovias -, bem como para o 
tráfego de moradores das 
áreas rurais. Outro benefício 
é a eliminação de pontos de 
estrangulamento em eixos 

Estrada Funda e Estrada Boiadeira foram as recentes 
obras realizadas em parceria com a prefeitura da cidade; 

manutenção e conservação foram as prioridades do trabalho

estratégicos das rodovias e 
municípios e, ainda, o desen-
volvimento de novas regiões e 
ampliação física para agricul-
tores e moradores vizinhos. 

Em 2013, a Unidade Igua-
temi readequou a Estrada 
Boa Vista - no município de 
Presidente Castelo Branco, 
que liga a estrada Bela Vista 
à Nova Esperança. O investi-
mento foi de cerca de R$ 650 
mil e a extensão de 13,5 km. A 
empresa investiu na passagem 
que liga a Estrada Paulista a 
Estrada Boa vista, de ambos 
os municípios. 

Essa recuperação das es-
tradas contribuiu com a redu-
ção do tráfego de caminhões 
em bairros, diminuindo o flu-
xo de máquinas dos agriculto-
res da região, como as colhe-
doras, plantadoras, tratores e 
pulverizadores nas cidades e 
rodovias, possibilitando a re-
dução do risco de acidentes e 
melhor qualidade de trânsito 
nas cidades e rodovias. 

Estrada Funda, em Nova Esperança, antes da obra.

Estrada Funda, em Nova Esperança, depois da obra. Em maio, deste ano.


