
Edição Regional | www.jornalnoroeste.com

Sexta-feira, 19 de maio de 2017 Edição 925- Ano 22
“Deus seja louvado”

E-mail: contato@jornalnoroeste.com

JORNAL NOROESTE

Saúde
Casos de doenças 

respiratórias aumentam 
em decorrência da 

queda nas temperaturas

PÁG. 5

PROVOPAR

PÁG. 3

Campanha do 
Agasalho começa na 

próxima segunda-feira

EDUCAÇÃO

PÁG. 3

Prazo para 
inscrição no Enem 

termina hoje

ARTIGO

PÁG. 5

Abandono de 
animais domésticos 
– por Marcello Richa

ECONOMIA

PÁG. 10

Feirão do Imposto será 
realizado no dia 26 de 

maio em Nova Esperança

POLÍTICA

PÁG. 10

Anibelli Neto 
destaca 

lançamento 
do ID Jovem 
em Quatro 

Barras

UNIFLOR

PÁG. 4

Município 
entrega kits 
escolares

OPINIÃO

PÁG. 2

E agora, Temer?

PINGOS E 
RESPINGOS

As mulheres estão 
ficando com os 
cabelos brancos  
mais cedo!

PÁG. 3

EDITORIAL

A amplitude 
da informação 
aliada à Educação

PÁG. 2

NOVA ESPERANÇA: 3ª edição do Projeto Noroeste na Educação tem início e servirá como recurso de aprendizagem nas Escolas Municipais. O uso do Jornal Noroeste na 
escola possibilita a expressão de ideias, sentimentos, opiniões dos alunos e ajuda a desenvolver a cidadania. PÁG. 4

José Antônio Costa

Alex Fernandes França

JORNAL NOROESTE
APOIO



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 19 de maio de 2017

2 - GERAL JORNAL NOROESTE

O poeta mineiro Carlos Drummond de An-
drade (1902 – 1987) é um dos nomes mais lem-
brados da literatura brasileira, quem sabe todos 
conhecem o inicío do seu poema: ‘José’ que nos 
diz: “E agora, José? A festa acabou”...

Parafraseando Drummond, “E agora, Temer? 
O romance com o Congresso Nacional acabou...”, 
porém ainda não é esse trecho do poema que 
me chama a atenção, mas sim ainda na primei-
ra estrofe quando o poeta diz: “Você que é sem 
nome..., que ama, protesta?”. Quando o autor es-
creveu essas frases ele referia a sua vida, ao mo-
mento em estava passando há muitos anos na 
década de 40. Passados 77 anos remeto ao poeta 
para uma reflexão do Brasil na última semana.

A quarta-feira, 10 de maio, ficou marcada pelo 
encontro entre o juiz federal Sérgio Moro e o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Curi-
tiba recebeu o reforço no policiamento e toda a 
imprensa se voltou a capital do Estado do Paraná. 
O dia ainda foi marcado por protestos contra e a 
favor do ex-presidente.

Na sexta-feira, 12, o presidente Michel Temer 
(PMDB) comemorou seu primeiro ano de man-
dato. Reuniu ministros e parlamentares no Palá-
cio do Planalto fez um balanço das suas ações e 
citou as reforma trabalhista e a da Previdência, 
que tramitam no Congresso. Ele ainda criticou 
'gastos excessivos' do passado.

Já na quarta-feira, 17, uma semana depois da 
polêmica audiência de Moro e Lula, o Brasil pa-
rou novamente com as declarações bombásticas 
reveladas pelo jornal O Globo, através de maté-
ria assinada pelo jornalista Lauro Jardim onde o 
dono da JBS, a maior produtora de proteína ani-
mal do mundo, empresário Joesley Batista grava 
a conversa com o presidente Temer dando aval 
para a compra do silêncio do ex-deputado Eduar-
do Cunha (PMDB). O episódio ainda envolve o 
senador Aécio Neves (PSDB), candidato a pre-
sidência em 2014 e também o deputado federal 
Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR). Na manhã 
de ontem, quinta-feira, (18), o STF determinou 
afastamento de Aécio Neves e Rocha Loures dos 
mandatos. O deputado paranaense está em Nova 
York com o prefeito de São Paulo, João Dória 
(PSDB).

Há pouco mais de um mês escrevi sobre o 
desgoverno Temer. Ministros envolvidos em 
corrupção e que aos poucos vão deixando seus 
postos. Numa média histórica, Temer, desde que 
assumiu definitivamente a presidência amargou a 
queda de quase um ministro por mês.

Sem a preocupação com a popularidade, o 
presidente Temer estava com as discussões avan-
çadas e impondo a todo custo às reformas. Den-
tre as mais polêmicas e destacadas estão a traba-
lhista e a previdenciária.

E agora, Temer? O governo entra em crise. 
Deputados e senadores que até então estavam na 
base aliada começam a fazer oposição e pedir a 
renúncia do presidente, porém no final da tarde 
de ontem, em pronunciamento assegurou: “Não 
renunciarei”. O objetivo maior de Temer será "se-
gurar" o cargo. Em resumo, mais uma vez o maior 
prejudicado é o povo brasileiro. Ainda no mesmo 
dia, o ministro Edson Fachin autorizou a abertu-
ra de inquérito para investigar Michel Temer.

A segunda estrofe do poema também pode se 
contextualizada “Está sem mulher, está sem dis-
curso, está sem carinho”. A mulher saiu com o 
impeachment. O discurso se perdeu nas atitudes. 
O carinho do congresso nacional se transformou 
em desafeto.

O poema termina, parafraseando “você mar-
cha, Temer! Temer, para onde?” 
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“Na política, a verdade deve esperar o momento 
em que todos precisem dela”. Bjornstjerne 
Bjornson (1832 a 1910), escritor norueguês

***

E agora, Temer?

Faça o download da edição completa 
no site jornalnoroeste.com

DESDE MAIO DE 1995

***

Foi retomado, pelo terceiro ano consecutivo 
em Nova Esperança, o Projeto Noroeste na Edu-
cação.  A iniciativa tem gerado bons frutos, esti-
mulando os alunos em sala de aula na busca por 
conhecimentos, sobretudo das coisas cotidianas 
que permeiam o cenário local. No momento do 
lançamento, ocorrido esta semana na sede da Se-
cretaria da Educação, foi emocionante ouvir os re-
latos dos educadores, colhidos in loco no ambien-
te escolar. As experiências transcritas no Jornal e 
as colunas de opinião tem se revelado eficazes na 
formação de novos leitores, cujos positivos des-
dobramentos futuros se tornam incomensuráveis. 

Urge formar uma geração diferente desta que 
estamos vivenciando.  Enquanto nós brasileiros 
nos digladiamos, defendendo uma bandeira uto-
picamente ideológica entre esquerda ou direita, 
estas alas tem se mostrado insensíveis ao povo, 
niveladas por baixo sendo corrupção e concha-
vos, características peculiares a ambas. 

Denúncias bombásticas surgiram por um tra-
dicional e renomado Jornal impresso: O Globo, 
que foi a fundo e trouxe ao conhecimento do Bra-
sil inteiro a podridão envolvendo os citados Aécio 
Neves (PSDB), Michel Temer (PMDB), deputado 
Rocha Loures (PMDB do Paraná). 

É justamente os jovens leitores que já come-
çam a adentrar em um universo de conhecimento 
e informação que, igualmente o que ocorre com 
grande parte da sociedade, precisam se indignar 
com os fatos e projetar pra si um futuro diferente 
do que estamos vivenciando. 

Tem se a impressão de que o Brasil é um gran-
de navio que está à deriva, solto no mar da cor-
rupção, mal este que nos assola desde os tempos 
do período colonial. Com efeito, a presidência na-
cional de Temer e aliados, ante os fatos expostos, 
perdeu totalmente a governabilidade.

Antes de se pensar em mudar o país é neces-
sário ocorrer a transformação dos valores e isto 
acontece  dentro de casa. Cabe à escola aplicar a 
sistematização do ensino, transmitindo conhe-
cimentos das disciplinas propostas. O papel de 
educar, agregando princípios como ética e mora-
lidade é atribuição a ser desempenhada pelos pais 
ou tutores. 

E o Jornal na escola como recurso didático 
tem se demonstrado uma importante ferramenta. 
A indignação ante os fatos expostos já começa a 
aflorar nos nossos alunos, gerando neles o senso 
crítico e ampliando o poder de argumentação que 
é um instrumento valioso.  Penso que a classe po-
lítica terá que se reinventar. Se não por ética, pelo 
menos por medo. O pragmático escritor renas-
centista Nicolau Maquiavel (1469 – 1527) disse: “é 
preferível ser temido do que amado”. Maquiave-
lismo e exegese de tal frase à parte, é inegável que 
no meio político brasileiro ela tem uma aplicação 
interessante. Amor e respeito ao povo no tocante 
ao erário é algo que, via de regra, na prática ine-
xiste. Quem sabe, por medo de serem descobertos 
e punidos, os políticos corruptos, que tem se uti-
lizado da máquina pública para enriquecimento 
ilícito, repensem a forma de “fazer política”? Fi-
nalizo com uma frase que li, colocado no vidro de 
um carro: “A criança que você era, teria orgulho 
da pessoa que você é hoje?”. Pensemos nisso!

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

A amplitude da informação 
aliada à Educação

“Tolerar a desordem é consequência de uma 
educação falha” – frase Judaica.

O FGTS - Fundo do Garantia por Tempo de 
Serviço é um crédito trabalhista o trabalhador 
como uma poupança que pode ser sacada nos 
casos previstos em lei.

No entanto, ele também poderá ser penhora-
do para quitar parcelas de pensões alimentícias 
atrasadas. 

As hipóteses para movimentar a conta estão 
previstas na lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 
nos termos do artigo 20. No entanto, este e rol 
não é taxativo, mas meramente exemplificativo.

Desta forma, poderá haver saque do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 
outras hipóteses não previstas em lei.

Isto porque os alimentos se destinam à sa-
tisfazer necessidades básicas de alimentação, 
educação, habitação, medicamentos, e outras 
providências para auxiliar na criança e desen-
volvimento do filho. Neste sentido são impres-
cindíveis ao menor que não pode prover tais 
recursos por si mesmo.

As decisões dos tribunais tem sido neste 
sentido, levando-se em conta que o pagamen-
to da pensão alimentar estaria de acordo com 
o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 
ou seja, a prestação dos alimentos compreen-
de a própria subsistência dos menores que são 
dependentes do trabalhador e por isso deve ser 
necessariamente atendida, mesmo que haja ne-
cessidade de penhorar o  crédito do FGTS.

A penhora do FGTS vem somar-se às medi-
das coercitivas para o adimplemento da pres-
tação alimentícia como o desconto direto em 
folha de pagamento, reserva de aluguéis, garan-
tia real ou fidejussória e de usufruto, penhora 
online de quantias reservadas em bancos e por 
fim, a prisão civil.

A dignidade da pessoa humana passou a ser 
percebida como a base para incidência dos di-
reitos fundamentais nas relações entre as partes.

A possibilidade de penhora 
do FGTS para pagamento 

de pensão alimentícia

"É fácil amar os que estão longe 
mas nem sempre é fácil amar 
os que vivem ao nosso lado". 

(Madre Teresa de Calcutá)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

A equipe pedagógica 
da Escola Municipal Nice 
Braga está desenvolven-
do um projeto com as 
turmas dos 5º anos sobre 
Cidadania e Justiça na 
Escola, com o objetivo de 
melhores esclarecimentos 
sobre o exercício da cida-
dania e justiça, visando 
conhecer a história da 
instituição através de um 
ACERVO DE FOTOS de 
ex-alunos e profissionais 

que atuaram na Escola.
Por tanto precisa 

da sua ajuda! Você que 
possui fotos recentes ou 
antigas, pode colaborar 
levando-as a secretaria da 
Escola Nice Braga, na Rua 
Marechal Mascarenhas 
de Morais, 484 ou pelo 
telefone: (44) 3252-1908.

Sua parceria e colabo-
ração será muito impor-
tante para a realização do 
projeto.

Atenção ex-alunos e 
profissionais da Escola 
Municipal Nice Braga
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Opinião do Blog
JBS grava Temer avalizando a 

compra do silêncio de Cunha na ca-
deia!

As denúncias feitas e gravadas por 
Joesley e Wesley Batista, magnatas da 
empresa JBS ao ministro do STF Luiz 
Edson Fachin, tentando fechar acordo 
de delação premiada,  denunciando 
que o presidente golpista, mentiroso e 
ladrão Michel Temer, estava avalizando 
a entrega de propinas para que Eduardo 
Cunha silenciasse na cadeia,bem como 
tentando obstruir a Lava Jato,  criou 
uma situação política difícil e insusten-
tável para o presidente que teve o seu ato 
reprovado  pelos parlamentares da opo-
sição e da base do governo, pedindo a 
sua renúncia já.A OAB do Brasil emitiu 
uma nota dizendo repugnante, estarre-
cedor tal atitude do presidente , Como 
este fato aconteceu agora, em março e 
abril deste ano, mostrou-se que Michel 
Temer, apesar de suas 45 denúncias de 
falcatruas,  está pouco preocupado com 
a situação, não dando a mínima para a 
Lava Jato, nem para o STF e nem para 
Sérgio Moro,  Janot disse que Temer 
capitaneava o esquema de propinas do 
PMDB. Caso Temer não renuncie  (e é 
o que ele vai fazer ), o Superior Tribunal 
Eleitoral (STE) terá a chance de fazê-lo 
no próximo dia 06 de junho, quando a 
chapa Dilma-Temer será julgada  pelo 
excesso de gasto financeiro e caixa 2 na 
campanha de ambos em 2014, confor-
me denúncia do PSDB. E por falar em 
PSDB, seu presidente Aécio Never ( 
never em inglês significa nunca ), tam-
bém foi denunciado, mais uma vez, por 
receber dois milhões  para  pagar os 
gastos com a  sua defesa na Lava Jato.  
Milhares de pessoas, marcharam pela 
Av. Paulista, em São Paulo,  na tarde e 
noite da quarta feira última, assim como 
também milhares de pessoas em frente 
ao Congresso Nacional, em Brasília, gri-
tando "FORA TEMER", "AÉCIO NE-
VER". "ELEIÇÕES JÁ". E o  povo que  
achava que com Dilma estava ruim, 
mas sem ela está bem pior!

As mulheres estão ficando com os 
cabelos brancos  mais cedo!

Para quem gosta de mudanças na 
aparência, cortar e tingir os cabelos con-
forme o estado de espírito e o momento 
que está vivendo, não tem coisa melhor. 
Mas a maioria das mulheres entram em 
desespero quando encontram os pri-

meiros fios de cabelos grisalhos e depois 
brancos.  Algumas já começam a pintar 
os cabelos mesmo antes que isso aconte-
ça. Num passado distante, os primeiros 
fios de cabelos brancos apareciam prati-
camente depois dos 40 a 45 anos. Hoje, 
já aparecem  bem mais cedo, podendo 
encontrar jovens com 20 a 25 anos com 
fios de cabelos brancos. Causas - Os ca-
belos brancos são frutos de um proces-
so natural de envelhecimento no qual 
ninguém está imune. Eles surgem em 
consequência da redução  da função  
pelo envelhecimento das células mela-
nócitas localizadas nos folículos pilosos, 
responsável pela produção de melanina, 
pigmento proteico que dá a cor negra ou 
mais escura ao cabelo. A esse processo 
chamamos de encanecimento (bran-
queamento do cabelo)  Na verdade, os 
cabelos ficam incolores, mas pelo reflexo 
da luz, eles ficam brancos. Outras causas  
de encanecimento são fatores genéticos, 
tendências familiares, tabagismo, álcool, 
sol, meio ambiente,  excesso de tinturas, 
descoloramentos, distúrbios hormonais, 
certas doenças como albinismo, vitiligo, 
etc.  Mas a grande causa pelo encaneci-
mento precoce, está mais do que prova-
do,  é o estresse. As atividades excessivas, 
trabalhos o dia inteiro,continuando com 
os  estudos pela noite e ainda muitas 
vezes, festas pelas madrugadas adentro, 
tudo isso aliado a má alimentação com 
deficiências nutricionais e a  falta de áci-
do fólico, B12, zinco, magnésio, sódio, 
potássio, cálcio,  manganês, etc., enfim, 
a falta de hábitos saudáveis e alimenta-
ção equilibrada, são  as grandes causas 
de cabelos  brancos precocemente. Hoje, 
existem várias técnicas usadas pelos 
salões de beleza  para melhorarem  as 
aparências de quem não quer usar ca-
belos brancos, apesar de que o processo 
de encanecimento é irreversível, pelo 
menos  até que  possam surgir novas 
tecnologias.

Venezuelanos estão refugiando 
em Roraima (Brasil)

Roraima, Estado menos populoso 
do Brasil, com cerca de 650 mil habi-
tantes, situado no extremo Norte do 
país, tem como divisas, Venezuela,  Pará, 
Amazonas e Guiana. Sua capital, Boa 
Vista, com 550 mil habitantes, está pas-
sando momentos difíceis, assim como  a 
maior parte do  Estado. O agravamento 
da crise econômica na Venezuela pelo 
governo de Nicolas Maduro faz com que 

cresça  espantosamente o número de re-
fugiados venezuelanos que pedem refú-
gio na capital Boa Vista. Até os índios de 
lá estão vindo para o Brasil, se misturan-
do com os índios do Amazonas.  Dentro 
da luz do direito, refúgio é uma proteção 
legal para estrangeiros que sofrem per-
seguição em seu país de origem por mo-
tivos sociais, religiosos,  nacionalidade, 
opiniões políticas contrárias ao governo 
ou que estejam sujeito a grave e gene-
ralizada violação de direitos humanos. 
Segundo o governo de Roraima, cerca 
de 50 mil venezuelanos estão residindo 
no Estado atualmente. Só na capital são 
quase 30 mil. Como não há estrutura, 
empregos, moradias, serviços de saúde,  
etc., para um avalanche de gente em 
pouco tempo, o que está se vendo nas 
ruas da capital são muitas mulheres, 
principalmente jovens, se prostituin-
do, em locais de grandes movimento 
como rodoviária, avenidas, praças, etc. 
Há garagens, cubículos, edículas, etc. 
servindo de residências, hotéis e locais 
de rotatividade para a prática do sexo. 
Muitos dormem em bancos das praças.  
O trabalho informal é o que mais tem, 
chegando a pedir esmolas.  Alguns vene-
zuelanos que trouxeram dinheiro, estão 
montando bares, lanchonetes, pequenos 
comércios, etc. "Estamos trocando de 
país para trabalhar e comer pois na 
Venezuela somente os chavistas são 
privilegiados", afirma a maioria deles. 
Mesmo trabalhando está difícil viver lá.  
Professores, profissionais liberais, mecâ-
nicos, eletricistas, estudantes, pedreiros, 
comerciários, funcionários públicos, 
donas de casa, marceneiro,  enfim, você 
encontra refugiados venezuelanos  prati-
camente de todas as categorias.

Coisas do Cotidiano
• UBS da Ivaitinga - A Unidade 

Básica de Saúde da Ivaitinga está com 
sérios problemas de vazamentos de água 
em suas torneiras, sifões, encanamentos, 
etc.,  há  meses com intenso desperdícios 
de água durante 24 hs por dia. Ofícios já 
foram feitos  solicitando reparos, várias 
visitas de equipes de técnicos já acon-
teceram, mas os problemas continuam 
os mesmos:  o excesso de vazamento de 
água. Quando decidirem  resolver o pro-
blema, não haverá mais água pois o poço 
artesiano não suportou; 

• Mostrando ser um time domés-
tico, do lar, que só ganha no Maracanã, 
o Flamengo foi eliminado  da Taça Li-
bertadores da América 2017 ao perder 
para o San Lorenzo por 2 x 1. Parabéns 
ao Atlético Paranaense pela estupenda 
vitória no Chile contra a Universidade 
Católica por 3 x 2, classificando para a 
outra fase da competição que terá os ti-
mes brasileiros: Chapecoense (joga por 
uma vitória em casa contra o último 
colocado de seu grupo), Atlético-MG, 
Atlético-PR, Santos, Grêmio, Botafogo 
e Palmeiras;

• Brigite Macron (foto), 64 anos, 

esposa do atual presidente francês 
Emanuel Macron, 39 anos, nem bem 
tomou posse 
como primeira 
dama do país 
já vem sofren-
do  ataques 
sexistas. Mãe 
de três filhos 
(uma advoga-
da, um cardio-
logista e um 
engenheiro) 
do seu primei-
ro casamento com o famoso banqueiros 
francês André Louis Auzière, Brigite 
casou-se  em 2007 com o atual presiden-
te, que foi o seu aluno no ensino médio. 
Por  ser mulher, os franceses questionam 
esse tipo de casamento com essa diferen-
ça tão grande de idade entre ambos. Sua 
filha, Tiphaine Auzière, advogada, 32 
anos, disse que se fosse um homem de 
64 anos e a mulher de 39 anos, ninguém 
estaria questionando. Lamentavelmente, 
Tiphaine, é o preço que se paga pelo car-
go que ocupa. Até então, ninguém falava 
nada sobre o assunto porque o casal não 
era famoso. É um estigma que se vai car-
regar pelo resto da vida;

• 13 de maio de 1917 - Há 100 
anos, os pastorinhos Lúcia de Jesus e 
os seus primos Jacinta e Francisco, en-
quanto reuniam as ovelhas num sítio  
na Cova da  Iria, viram aparecer no céu, 
a Virgem Maria do Rosário de Fátima. 
Os videntes e milhares de pessoas vi-
ram a aparição por seis meses. Sábado 
último, 13 de maio,  a Igreja Católica co-
memorou em todo o mundo tal aconte-
cimento, com destaque  para as missas 
e procissões na Basílica do Santuário de 
Fátima, situado na cidade do mesmo 
nome, em Portugal;

• Está se organizando no país, para 
o dia 24 de maio, uma concentração 
para mais de 100 mil pessoas em Bra-
sília, como protesto das reformas a to-
que de caixa que estão sendo realizadas 
no Congresso Nacional, prejudicando 
sobremaneira o povo brasileiro. Com 
as denúncias desta semana em que o 
Presidente Michel Temer tenta calar, via 
propina, Eduardo Cunha, ex deputado 
federal, que está preso em Curitiba, será 
muito difícil o governo se articular em 

prol das reformas propostas e também 
segurar a fúria dos brasileiros em face 
de tantos desmandos.

Dieese e os  impactos de ataques 
aos direitos trabalhistas!

O Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), um dos mais respeitados deste 
país, divulgou uma nota técnica impor-
tante sobre os impactos da reforma tra-
balhista do governo ilegítimo de Michel 
Temer sobre a classe trabalhadora do 
Brasil. Nesta nota,  afirma que a "Lei do 
contrato temporário e da terceirização, 
ao contrário do que deveria, não ga-
rante  a segurança  jurídica   tão alme-
jada pelas empresas e poderá levar ao 
aumento de conflito e à judicialização 
dessas formas de contratação, trazendo 
para os trabalhadores maior insegu-
rança, instabilidade e precarização das 
condições de trabalho". O documento 
divulgado pelo Dieese serve de subsídio 
ao movimento sindical, dizendo ain-
da que a aprovação da Lei de contrato 
temporário e da terceirização, combina-
da a  propostas com a da alteração da 
consolidação das leis trabalhistas (CLT) 
e a Reforma da Previdência, represen-
ta um dos maiores retrocessos sociais 
em relação aos direitos conquistados 
pelos trabalhadores em toda a sua his-
toria. Essas medidas, segundo o Dieese, 
afetam drasticamente para piorar as 
condições de vida dos trabalhadores 
e mudam a estrutura do mercado de 
trabalho,  aprofundando a heterogenei-
dade, a rotatividade e as desigualdades 
já existentes. Em  síntese, a nota técni-
ca do Dieese afirma que o cenário de 
mudança não contribui em nada para 
estabelecer  relação de trabalho equili-
bradas e nem para melhorar o ambiente 
econômico do pais.  O maior problema 
é que o Congresso Nacional está votan-
do tudo o que Temer pede, sem discus-
são com a sociedade,  uma vez que  o 
governo está comprando e pagando os 
aliados com o nosso dinheiro para  tais  
reformas. Além de tudo, o Congresso 
Nacional  está pouco preocupado com 
o povo pois  o importante é o dinheiro 
no bolso dos parlamentares, até porque 
eles não sabem  se reelegerão no próxi-
mo ano.

Ator Herson Capri  na campanha  
contra a Reforma da Previdência

Sem cachê, o ator Herson Capri (o 
Salomão da novela Rock Story) gravou 
inúmeros vídeos contra a Reforma da 
Previdência nos moldes que o presi-
dente golpista Michel Temer quer fazer 
tornando praticamente inviável a apo-
sentadoria do brasileiro. Na proposta 
governamental, o cidadão brasileiro 
necessita trabalhar até os 65 anos para 
se aposentar, mas também pode se 
aposentar parcialmente  com 25 anos 
de contribuição. Sendo assim, o cida-
dão não terá aposentadoria nem para si 
e nem para os seus filhos, afirmou Ca-
pri, que  foi um brilhante aluno de Eco-
nomia da Universidade de São Paulo. 
Por ser um assunto de interesse do 
povo, a Reforma da Previdência mere-
ceria uma discussão mais ampla com a 
sociedade, disse o ator. Num país onde 
50% vivem na informalidade, empre-
gos precários,  sem carteira assinada. 
Do jeito que está a proposta, o traba-
lhador vai trabalhar até morrer, sem se 
aposentar, disse Capri. O ator Herson 
anda tão irritado com essa Reforma da 
Previdência que  recusou a fazer um fil-
me nacional de nome "Real, O Plano 
por Trás da História" onde  viveria o 
papel de Fernando Henrique Cardo-
so. Segundo ele, o filme faz campanha 
aberta para o PSDB. Em nossa opinião,  
a Reforma da Previdência precisava ser 
feita com mais cautela, sem atropelos, 
pois se imaginarmos a medida em que 
avançamos na idade, teremos mais di-
ficuldades em conseguir emprego (é 
lógico), pois seremos preteridos pelos 
mais jovens. Considerando que essa 
situação da falta de emprego vai se 
agravar, fica a pergunta: como os bra-
sileiros poderão continuar pagando a  
Previdência até os 65 anos   com um 
bom número desempregado? Como 
é que vão se aposentar? Diante desse 
quadro,  teremos milhões de idosos 
que contribuíram durante anos e mais 
anos e que não poderão se aposentar. 
Enquanto isso, uma boa parcela de 
diversos seguimentos da sociedade po-
derá se aposentar com 55 anos. Afinal, 
somos ou não somos iguais  perante  a  
Lei?

ENTRELINHAS
***O senador Aécio "Never" (PSDB-MG) está fazendo pesadas críticas ao depoimento de Lula, ao Ministério Público Federal 
e ao Judiciário. Segundo Aécio, é necessário que seja  separado o depoimento da mídia, o que não aconteceu. Veja quem está 
falando, Aécio Neves, que tem dinheiro no exterior roubado do povo mineiro, além de cinco processos na Lava Jato nas mãos 
do STF. Outra bomba estourada esta semana dá conta de que ele, sob o manto de se defender da Lava Jato, teria recebido R$2 
milhões em propinas pagas pelo grupo JBS. Você e nada é a mesma coisa Aécio, o eterno "Never".***Quem também anda 
desaparecida é a ex senadora Marina Silva, que deverá aparecer no momento certo para tirar proveito de alguma situação 
Você não tá com nada Marina. Parece urubu e só surge quando a carne entra em processo de decomposição.***Estou 
sabendo que o senador Álvaro Dias, atualmente no PV-PR, mudará de sigla novamente. vai migrar para um  novo partido 
político recentemente surgiu, que, na minha opinião, não vai emplacar. Aliás, já somos 36 partidos políticos e mais 34 
que já solicitaram registros. Mais uma vez, fica evidente a intenção de se criar novos partidos visando os polpudos fundos 
partidários!***Vendo a situação política, a corrupção,  a bandidagem de nossos políticos e a angústia do povo brasileiro, um 
dos maiores talentos da poesia brasileira  (morreu com 24 anos ), em seu romance Vozes D`África,  disse: "Deus! Oh Deus! 
Onde estás que não respondes"? (Frase do baiano Castro Alves  que, com certeza, se tivesse vivo, olharia novamente para o 
céu e proferiria  estas mesmas palavras. 1847-1871).

Campanha do Agasalho começa 
na próxima segunda-feira

O outono chegou e com 
ele as baixas tempera-
turas também. O Pro-

vopar junto à Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social 
inicia a Campanha do Agasa-
lho na próxima segunda-feira 
(22), roupas e cobertores são 
sempre bem-vindos nesta épo-
ca do ano até o fim do inverno.

O objetivo da Campanha 
do Agasalho é coletar o maior 
número possível de roupas, cal-

çados, agasalhos e cobertas em 
bom estado de uso para suprir 
as necessidades de famílias e 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade social mantê-los 
aquecidos pela solidariedade 
nesta época de dias frios.

Tudo que for arrecado será 
doado para entidades assis-
tenciais, pessoas e famílias em 
situação de vulnerabilidade so-
cial do município. As doações 
podem ser entregues nos pos-

tos de recolhimento: ACINE, 
OAB, Banco do Brasil, Banco 
Bradesco, Banco Itaú, Sicredi, 
Caixa Econômica, Faculda-
de FANP Uniesp, loja Novitá 
Presentes, Prefeitura Munici-
pal e Secretaria de Assistência 
Social. Além destes pontos de 
arrecadação, a secretaria tam-
bém pode fazer o recolhimento 
em residências, para isso, basta 
juntar uma quantidade de ma-
teriais e entrar em contato para 

agendar a coleta. As empresas 
que quiserem aderir à campa-
nha 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.  

ASCOM

Hoje, sexta-feira (19)   é o último dia de inscrição no Exa-
me Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições 
poderão ser feitas até as 23h59, no horário de Brasília, 

no site do Enem. Aqueles que já fizeram a inscrição têm até o 
fim do prazo para fazer alguma alteração no cadastro, como por 
exemplo, a cidade em que deseja fazer as provas.

Até a noite de ontem segundo o Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 4,8 milhões 
haviam concluído a inscrição. As provas serão aplicadas em dois 
domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro.

Para concluir a inscrição, o candidato deve pagar a taxa de 
R$ 82. O prazo para pagamento vai até o dia 24 deste mês. Pelas 
regras do edital, estão isentos da taxa os estudantes de escolas pú-
blicas que concluirão o ensino médio este ano, os participantes 
de baixa renda que integram o Cadastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico) e os que se enquadram na Lei 12.799/2013 
que, entre outros critérios, isenta de pagamento aqueles com 
renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 
1.405,50.

Os candidatos que solicitarem algum atendimento especiali-
zado ou específico, além da isenção da taxa do exame, deverão 
estar atentos aos documentos comprobatórios. Este ano, serão 
exigidos laudos médicos, que deverão ser enviados em formato 
digital pelo próprio sistema, além de outras informações, como o 
Número de Identificação Social (NIS), que comprove que o parti-
cipante integra o CadÚnico.

O atendimento especializado é concedido àqueles que com-
provarem, por informação do código de Classificação Interna-
cional de Doenças (CID) e inserção de laudo médico, condições 
de autismo, baixa visão, cegueira, deficiência física, deficiência 
intelectual/mental, déficit de atenção, discalculia, dislexia, surdez, 
deficiência auditiva, surdocegueira e visão monocular.

Já o atendimento específico é garantido a gestantes, lactantes, 
idosos, estudantes em classe hospitalar e, a partir de 2017, a outras 
condições específicas, para as quais deverá ser informado o CID. 
Um exemplo são os participantes diabéticos que usem bomba de 
insulina.

O resultado das provas poderá ser usado em processos seleti-
vos para vagas no ensino público superior, pelo Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), para bolsas de estudo em instituições privadas, 
pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para obter 
financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Em caso de problema na hora da inscrição, os candidatos po-
dem ligar para o Inep pelo telefone 0800 616161. O atendimento 
é das 8h às 20h, no horário de Brasília. Agência Brasil

Caixas de coletas para doações serão colocadas em locais estratégicos do município

Prazo para inscrição 
no Enem termina hoje
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Município entrega 
kits escolares 

Alunos da Educação 
Municipal presentes 

na Expoingá 

3ª edição do Projeto Noroeste na Educação 
tem início e servirá como recurso de 

aprendizagem nas Escolas Municipais

Educação

O uso do jornal Noroeste na escola como 
instrumento de aprendizagem vem possibilitando 
a expressão de ideias, sentimentos, opiniões dos 

alunos e ajuda a desenvolver a cidadania. Durante reunião aconte-
cida na noite de terça-
-feira (16) na sede da 

Secretaria da Educação foi dado 
início, pelo terceiro ano consecu-
tivo, o Projeto Noroeste na Edu-
cação. O projeto na área educa-
cional promovido pelo Jornal 
Noroeste em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educa-
ção tem como objetivo incen-
tivar a leitura, contribuindo na 
formação de cidadãos críticos, 
conscientes e conhecedores da 
realidade social local, regional e 
nacional. Além das professoras 
e coordenadoras das Escolas 
Públicas Municipais, estiveram 
presentes a Secretária Municipal 
da Educação Leudinéia Dias, di-
retores das empresas apoiadoras 
Mega Telhas Ecológica, Anto-
nio André Rodrigues e Geraldo 
Zampiroli e da  TransGuima-
rães, Inova Center, Balança Dois 
Irmãos e  inova Truck, Rozeno 
Guimarães além dos diretores 
do Jornal Noroeste Alex Fernan-
des França e José Antonio Costa.

A Secretária da Educação 
destacou a importância do Pro-
jeto e disse que é uma valorosa 
ferramenta a serviço da Edu-
cação pois “Semanalmente os 
alunos dos 5ºs anos e Educação 
Especial das escolas municipais 
receberão  um exemplar cada do 
Jornal Noroeste”, frisou Leudi-
néia. Ao todo, oito escolas serão 
contempladas sendo: Vereador 
Jorge Faneco, Ana Rita de Cássia, 
Ladislau Ban, Nice Braga, Tan-
credo Neves, Filomena Monaro 
Zanusso, Julio Benatti e Jorge 

Proporcionando a universali-
zação dos materiais escola-
res a serem utilizados pelos 

alunos das escolas da educação 
municipal, tivemos nesta terça-
-feira (16) a cerimônia de entrega 
dos “kits escolares” com a presença 
e coordenação do prefeito muni-
cipal de UNIFLOR Alan Rogério 
Petenazzi, muito feliz por esta con-
quista com recurso utilizado do 
município. No ato a presença da 
secretária de educação Professora 
Analu, da diretora da escola Me-
nino Jesus, Professora Cristiani, 
Centro Municipal de Educação 
Infantil Pequeno Príncipe, Profes-
sora Sheila, colegas professoras, 
servidores e educandos. Foram 
entregues 330 kits que além da 
igualdade proporciona também 
economia para as famílias dos es-
tudantes. Esta atitude do poder pú-
blico municipal foi recebida com 
muita alegria pelos estudantes, pe-
las famílias e por todos aqueles que 
dirigem e trabalham por uma edu-
cação democrática e de qualidade.

Na última quinta-feira 
(11) alunos do 4º 
e 5º ano da Escola 

Municipal Menino Jesus de 
UNIFLOR estiveram visitan-
do a “fazendinha” projeto e 
realização da Emater Paraná 
com muito sucesso na feira 
de Maringá. Esta visita pro-
porcionou aos alunos uma 
visão detalhada da atividade 
agrícola acumulando infor-
mações de conteúdos vistos 
em sala de aula na escola. A 
visita foi acompanhada por 
professoras e coordenadoras e 
vistas por maioria dos alunos 
que não conheciam o projeto, 
oportunidade que volta acon-
tecer na atual administração 
de UNIFLOR, oportunizando 
ações complementares como 
essa visita que acumula novos 
conhecimentos.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Amado.  “O jornal usado como 
recurso metodológico amplia o 
universo de leitura dos alunos, 
pois extrapola o limite dos textos 
dos livros didáticos e reporta a 
criança a uma leitura significati-
va vinculada a uma prática social 
e cultural da sua comunidade e 
região”, complementou Secretá-
ria.  

FORMAÇÃO DE LEITO-
RES

Para o diretor do Jornal No-
roeste, José Antônio Costa, o 
projeto tem o objetivo de formar 
leitores com senso crítico e opi-
nião, aperfeiçoando a escrita e 
oralidade, “a informação faz com 
que as pessoas tenham argumen-
to, por sua vez, a argumentação 
é um instrumento poderoso. A 
exemplo do ENEM – Exame Na-
cional do Ensino Médio mostrou 
que em 2014 mais de 529 mil alu-
nos zeraram na redação, sendo 
que deste número, 217 mil fugi-
ram ao tema proposto que abor-
dou sobre a publicidade infantil, 
isso mostra a falta de informação 
e comprova o que instrumentos 
como Prova Brasil, Saeb (Sistema 
de Avaliação da Educação Bási-
ca), Enem e o PISA (Programa 
Internacional de Avaliação de 
Alunos) já revelaram, apenas 5% 
dos estudantes brasileiros têm 
nível adequado de leitura. A in-
tenção do projeto é tentar mudar 
esses índices, contextualizando a 
informação com a realidade do 
aluno, sua família e o meio em 
que vive”, avaliou José Antônio 
Costa. 

O jornal Noroeste disponibi-
lizará 400 exemplares semanais 
aos alunos e professores. No de-
correr do ano, em suas edições 

“Por meio do Projeto, 
o Jornal Noroeste tem 

possibilitado o conheci-
mento da realidade local, 
regional e nacional, pro-

movendo o diálogo entre 
os alunos, professores e 

pais”, ressaltou a Secretá-
ria Municipal da Educação 

Leudinéia Dias 

Parceiros do Projeto Noroeste na Educação e Professores da Rede Municipal de Ensino: uso do jornal Noroeste na escola como 
instrumento de aprendizagem tem gerado bons frutos

“O aluno que interage 
com os meios de co-
municação de forma 
escrita, maximiza o 
seu desenvolvimento 
escolar”, ressaltou 
a Coordenadora do 
Projeto Noroeste na 
Educação, professora 
Maria Freitas

serão publicadas no espaço “No-
roeste na Educação” o que os alu-
nos e professores estarão produ-
zindo em sala de aula usando o 
jornal como recurso pedagógico. 
Antes de iniciar os trabalhos em 
sala de aula, os professores rece-
bem orientação pedagógica do 

projeto. 
“O aluno que interage com 

os meios de comunicação de 
forma escrita, maximiza o seu 
desenvolvimento escolar, pois 
está diretamente exposto aos co-
nhecimentos que são publicados 
nas páginas do Jornal Noroeste”, 

explicou a Coordenadora do 
Projeto, Professora Maria Freitas.

“Por meio do Projeto, o Jor-
nal Noroeste tem possibilitado 
aos educandos o conhecimen-
to da realidade local, regional e 
nacional, promovendo o diálo-
go entre os alunos, professores e 

pais. o jornal é um recurso va-
lioso para ser incorporado à sala 
de aula com o fim de contribuir 
para a formação de leitores que 
tenham consciência crítica do 
que ocorre na sociedade”, fina-
lizou a Secretária da Educação 
Leudinéia Dias. 

UNIFLOR
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Casos de doenças respiratórias aumentam 
em decorrência da queda nas temperaturas

Procura por serviços médicos 
no Hospital Municipal e a 

clínicas particulares aumentam. 
Doenças respiratórias atingem 

principalmente crianças e idosos 

O frio começou e, com 
ele, a época do ano 
onde as doenças res-

piratórias mais se proliferam. 
A queda da temperatura so-
mada à baixa umidade do ar 
e a uma maior concentração 
dos poluentes é um prato 
cheio para esse tipo de en-
fermidade e quem mais sofre 
são crianças e idosos. Além 
de tomar cuidados básicos 
do dia a dia, ele diz que a va-
cina é uma das melhores for-
mas de se prevenir da doen-
ça. "A prevenção através da 
vacina é fundamental", conta 
o médico Dr. Juarez de Oli-
veira.  Ele  também falou so-
bre as pessoas que reclamam 
que tomaram vacina da gripe 
e ficaram doentes. 

"A vacina andou algum 
tempo ganhando uma fama 
meio ruim, diziam que as 
pessoas pegavam gripe com 
a vacina, mas isso não é ver-
dade. O melhor método de 
se prevenir ainda é a vacina, 
e a gente aconselha que todo 
mundo que possa recorrer à 
vacina, assim o faça”, diz. 

“As pessoas tem que se 
lembrar das roupas que es-
tão no guarda-roupa desde 
a temporada passada, e co-
meçar a se preparar para essa 
época do ano que tem uma 
alta prevalência de doenças 
respiratórias", explicou.  Se-
gundo ele, um dos primei-
ros cuidados básicos é lavar 
as mãos. "É um hábito mui-
to simples, mas pouca gente 
tem. Principalmente pessoas 
que trabalham em creches, 
asilos, hospitais e que manu-
seiam alimentos", diz. Outro 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Abandono de 
animais domésticos

O Brasil enfrenta uma di-
fícil realidade relacionada ao 
abandono de animais domésti-
cos, que tem se acentuado com 
a crise econômica que afeta o 
país. De acordo com pesquisa 
promovida pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), já 
existem mais de 30 milhões de 
cães e gatos abandonados no 
país, um dado alarmante que re-
flete uma negligência nos cuida-
dos com os animais domésticos 
e um problema sério de saúde 
pública.

São diversas situações que 
ampliam os desafios para en-
frentar essa realidade. Em ter-
mos individuais, temos que 
começar do básico que é reco-
nhecer a responsabilidade que 
assumimos ao decidir ter um 
animal doméstico, uma vez que 
estamos falando de um ser vivo 
que precisa de atenção, cuida-
dos, afetividade e planejamento, 
tanto financeiro quanto pessoal.

A criação de um animal do-
méstico exige que seja oferecido 
um ambiente adequado para seu 
desenvolvimento, bem como 
um comprometimento constan-
te com os cuidados de acordo 
com as características de cada 
raça. Vale ressaltar que Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS 2013) 
indicou que 25,6% dos lares com 
cães e gatos não tinham dado a 
vacina de imunização contra a 
raiva um ano antes (vacina que 
deve ser feita anualmente).

Já em um âmbito mais am-
plo, o enorme número de ani-
mais domésticos abandonados 
gera um problema de controle 
de natalidade de cães e gatos que 
se agrava a cada ano. Pesquisa 
promovida pela Universidade 
de São Paulo (USP) apontou que 
a população de cachorros apre-
senta um crescimento de 6% ao 
ano, enquanto a de gatos cresce 
12% ao ano.

Os números acentuam a *Marcello Richa é presidente do Instituto 
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)

importância do trabalho de 
controle de natalidade dessas 
raças tanto no aspecto hu-
manitário quanto de saúde, 
uma vez que sem os cuida-
dos apropriados eles podem 
transmitir doenças, vasculhar 
e espalhar lixo e servir como 
hospedeiros de enfermida-
des. No Paraná em particular, 
que é o estado que apresenta 
o maior número de domicí-
lio com cachorros do país, a 
atenção precisa ser redobra-
da.

Nos últimos anos o poder 
público em todas as esferas e 
entidades de proteção animal 
fortaleceram o trabalho em 
conjunto para reverter esse 
quadro. Novas legislações, 
como a recente Lei n.º 13.426, 
que cria uma política de con-
trole de natalidade de cães e 

gatos, e ações e programas 
que visam à adoção, registro, 
microchipagem e esteriliza-
ção gratuita têm apresentado 
avanços importantes nos mu-
nicípios.

Ainda temos um longo 
percurso pela frente, uma vez 
que é perceptível que falta es-
trutura e, especialmente, fis-
calização em relação aos cri-
mes contra os animais, cujas 
penas no Brasil são brandas 
e geralmente revertidas em 
multas ou trabalhos volun-
tários. Enraizar uma cultura 
de respeito e cuidado com 
os animais domésticos exige 
que todos nós façamos parte 
desse processo, batalhando 
por melhorias, denunciando 
maus-tratos e disseminando 
informações para estimular a 
guarda responsável.

“Além de tomar cuidados 
básicos do dia a dia, a vacina 

é uma das melhores formas de 
prevenção”, frisou o médico 

Dr. Juarez de Oliveira

item é evitar o contágio. No 
caso das crianças, as mães 
não devem levar para creches 
ou locais com grande número 
de pessoas porque isso pode 
propagar a doença. Deve-se 
evitar locais fechados e to-
mar vacinas. Muitas pessoas 
confundem a diferença entre 
resfriado, gripe e pneumonia. 
O resfriado é uma coisa mais 
suave, uma doença que acaba 
em três ou dois dias e não há 
uma queda no estado geral. 
A gripe é um resfriado mais 
forte, o indivíduo fica mais 
prostrado e ela é um pouco 
mais demorada. A pneumo-
nia acontece quando a gente 
começa a mudar a cor da se-
creção. Normalmente, a se-
creção do resfriado da gripe é 
uma secreção mais clarinha, 
branca. Quando a secreção 
começa a ficar amarela, que 
nós chamamos de purulen-
ta, ou marrom, esverdeada aí 
está na hora de procurar um 
médico", frisou Dr; Juarez de 
Oliveira que lembrou  ainda 
que  uma tosse acima de três 
semanas já é preocupante. 
Ele destacou que atende inú-
meras pessoas quando de seu 
plantão  no Hospital Munici-
pal e em sua clínica particu-
lar  com problemas respirató-
rios sendo que, a maioria é de 
crianças e idosos. 

Doenças respiratórias 
Abaixo um guia para você 

conhecer melhor as doenças 
mais comuns nessa época do 
ano e saber como se prevenir. 

As doenças : 
Asma 
É uma inflamação do pul-

mão e das vias aéreas, de fun-
do alérgico, caracterizada por 
chiados no peito, tosse e sen-
sação de falta de ar. É conhe-

cida por ser uma doença co-
mum em crianças, mas pode 
surgir em adultos a partir de 
infecções por vírus e bacté-
rias. Não existe como pre-
venir o surgimento da asma, 
mas ela pode ser controlada 
desde que o tratamento seja 
seguido e que o paciente e 
sua família se conscientizem 
do problema. 

Amidalite 
É uma inflamação das 

amídalas, que servem como 
filtros no fundo de nossa gar-
ganta, evitando a passagem 
de infecções da boca e dos 
seios da face para o resto do 
corpo. Pode ser causada por 
vírus ou por bactérias. Os 
sintomas são dor de gargan-
ta, dor ao engolir, febre, mau 
hálito e, às vezes, inchaço dos 
gânglios do pescoço. 

Bronquite 
É uma inflamação dos 

brônquios, que impede a che-
gada do ar aos pulmões. A 
forma aguda é causada por 
vírus e bactérias. A crônica é 
recorrente e não necessaria-
mente fruto de infecção. Seus 
principais sintomas são: tos-
se seca com chiado seguida 
por tosse com eliminação de 
catarro, dor no peito, fadiga, 
mal estar e febre. Pode estar 
ligada a alergias e é agrava-
da com o fumo ou o contato 
com fumantes. 

Gripe 
É uma infecção causada 

pelos vírus influenza, que são 
mutantes. Doença altamen-
te contagiosa, pode causar 
entupimento das vias aéreas, 
inflamação na garganta, dor 
muscular, dor de cabeça, fe-
bre alta, calafrios, fraqueza, 
tosse seca, espirros e coriza. 

A transmissão ocorre pelo 
ar, quando pacientes falam, 
espirram e tossem, e, indi-
retamente, pelas mãos e por 
objetos contaminados. 

Otite (ou dor de ouvido) 
É uma infecção bacte-

riana do ouvido médio, que 
fica entre o tímpano e o ou-
vido interno, muito comum 
em crianças. Normalmente, 
vírus e bactérias que infecta-
ram a garganta migram até o 
ouvido e se multiplicam, gra-
ças às secreções da área. 

Pneumonia 
É uma infecção aguda dos 

pulmões, causada por bac-
térias, vírus ou fungos. Os 
alvéolos pulmonares ficam 
cheios de pus, além de muco 
e líquidos, o que impede a 
respiração correta. Normal-
mente, ocorre quando há fa-
lha nas defesas do organismo 
e pode surgir após uma gripe 
ou uma bronquite fortes. Os 
sintomas são: tosse com ca-
tarro, dor no tórax, calafrios, 
suor, palidez e febre alta. 

Resfriado 
Muito confundido com 

a gripe, é uma infecção bem 
mais leve do nariz e da gar-
ganta, causada por outros 
vírus. Seus sintomas são es-
pirros, tosse, dor de garganta, 
dor muscular, secreção nasal 
intensa, dor de cabeça e febre 

baixa. Não existe tratamento 
contra o vírus – os remédios 
são tomados apenas para ali-
viar os sintomas até a recupe-
ração natural do organismo. 

Rinite 
É a mais comum das 

doenças alérgicas, causada 
pela inflamação, ou pela sim-
ples irritação, da mucosa do 
nariz. Os principais sintomas 
são espirros, coriza, coceira e 
entupimento do nariz. 

Sinusite 
É a inflamação da muco-

sa que reveste os chamados 
“seios da face”, cavidades do 
crânio em torno do nariz, 
causada por alergias ou in-
fecções virais e bacterianas. 
Os principais sintomas são 
dor de cabeça, inchaço nas 
pálpebras, nariz entupido e 
dor nos olhos. 

Como se proteger: 
- Beber bastante líquido 

(mas evitar bebidas alcoóli-
cas); 

- Não deixar de fazer exer-
cícios físicos (nadar, correr e 
caminhar são especialmente 
importantes porque aumen-
tam a capacidade respirató-
ria); 

- Comer alimentos ricos 
em vitamina C, como limão, 
laranja, abacaxi e acerola; 

- Manter limpas as roupas 
de cama, especialmente co-

bertas e edredons; 
- Evitar lugares fechados e 

pouco arejados; 
- Evitar fumar e conviver 

com fumantes; 
- Secar roupas no sol; 
- Lavar as mãos com fre-

qüência; 
- A vacinação anual é im-

portante, não causa gripe e 
evita complicações mais sé-
rias; 

- Para bebês, a amamenta-
ção é indispensável, pois ga-
rante a proteção da criança.

-Fique longe de multidão: 
o vírus da gripe e resfriado 
se propagam pelo ar rapida-
mente;

- Procure desinfetar espa-
ços comuns como maçanetas 
de portas, balcões, etc.;

-Use utensílios próprios 
como copos, talheres, etc. Dê 
preferência a utensílios des-
cartáveis;

-Evite tomar chuva, sere-
no, que propiciam a gripe ou 
o resfriado;

-Durante o dia, deixe o 
seu ambiente bem ventilado;

-Procure repousar o má-
ximo possível;

-Vacine contra a gripe, em 
março ou abril, de preferên-
cia;

-Se necessário, vá 
até à Unidade Básica de 
Saúde(UBS), evitando com-
plicações da doença;

E lembre-se: a saúde é 
preventiva e não curativa!

Alex Fernandes França

SAÚDE
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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 três primei-
ras fotos da semana serão publicadas!!! 

Os amigos de trabalho do Supermercado 
Gazolla: Sidnei , Wesley , Lucas e Ricardo 
deram uma pausa nas atividades para 
registrar o momento. #tônonoroeste

As fisioterapeutas, 
professoras de Pilates, 
Sarah Busch Cardia 
e Tauana Kugelmeier 
registraram o momento 
#tônoNoroeste com os 
alunos José Antônio Costa, 
Alexandre Pasquini e 
Cristiano Galbiatti Crippa

Juliana Jorge, 
colaboradora do Sicredi 

Nova Esperança. 
#tônonoroeste
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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 06/06/2017 às 
13:00h e, em segunda praça, no dia 06/06/2017 às 14:30h.Autos sob nºs: 
0001553-44.2013.8.16.0119; 0003223-54.2012.8.16.0119;0002778-
0 2 . 2 0 1 3 . 8 . 1 6 . 0 1 1 9 ; 0 0 0 3 5 9 1 - 6 3 . 2 0 1 2 . 8 . 1 6 . 0 1 1 9 ; 0 0 0 4 1 4 5 -
5 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 6 . 0 1 1 9 ; 0 0 0 0 0 1 3 - 9 3 . 1 9 9 2 . 8 . 1 6 . 0 1 1 9 ; 0 0 0 1 7 4 9 -
2 4 . 2 0 0 7 . 8 . 1 6 . 0 1 1 9 ; 0 0 0 2 9 0 2 - 5 3 . 2 0 1 1 . 8 . 1 6 . 0 1 1 9 ; 0 0 0 3 4 2 0 -
0 4 . 2 0 1 5 . 8 . 1 6 . 0 1 1 9 ; 0 0 0 2 2 6 8 - 2 3 . 2 0 1 2 . 8 . 1 6 . 0 1 1 9 ; 0 0 0 3 0 8 8 -
3 7 . 2 0 1 5 . 8 . 1 6 . 0 1 1 9 ; 0 0 0 1 6 2 9 - 1 5 . 2 0 0 6 . 8 . 1 6 . 0 1 1 9 ; 0 0 0 1 2 0 3 - 2 -
2.2014.8.16.0119; 0004242-66.2010.8.16.0119.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.

PODER JUDICIÁRIO - JUIZO DE DIREITO. VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE NOVA 
ESPERANÇA. COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ - ESTADO DO 
PARANÁ. EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO – PROJUDI. AUTOS NU – 0003223-
54.2012.8.16.0119. O Doutor RODRIGO BRUM LOPES, MM. Juiz de Direito da Vara Cível da 
Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná, NA FORMA DA LEI, ETC., FAZ SABER aos 
que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiver, e ainda a quem interessar possa, que 
serão levados à arrematação em primeira e segunda praça o bem de propriedade do executado 
FANZAN – INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA - ME (CNPJ/MF nº 02.972.320/0001-39), nesta 
forma: 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. PRIMEIRA PRAÇA: o dia 06/06/2017 – às 13h00min não será 
admitido valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da avaliação. SEGUNDA PRAÇA: o 
dia 06/06/2017 – às 14h30min, para venda a quem mais der, não sendo aceito preço inferior 
a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem. LOCAL DE ARREMATAÇÃO: Rua 
Marins Alves de Camargo, nº 1587, Fórum, Centro. Tel. (44) 3252-4042 - em local de costume. 
PROCESSO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NU 0003223-54.2012.8.16.0119, em 
que HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO (CNPJ nº 01.701.201/0001-89) move em 
face de FANZAN – INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA - ME (CNPJ/MF nº 02.972.320/0001-
39) e GENÉSIO FANECO (CPF/MF nº 012.702.069-15). BEM: 1) LOTE DE TERRAS sob nº 
166-A-1-F-2 (remanescente), com a área de 3.380,27 metros quadrados, da Gleba Atalaia, 
situado neste município e Comarca de Nova Esperança, dentro das seguintes divisas e 
confrontações: Principiando no alinhamento predial da Rua Chile e o alinhamento predial da 
Rua Uruguai, segue por este último no rumo NO. 31º01’ na extensão de 50,50 metros; com a 
divisa do lote nº 166-A-L-F-2-A no rumo NE.58º59’ na extensão de 42,50 metros; ainda com 
a divisa do mesmo lote no rumo NO.31º01 na extensão de 15,00 metros; com a divisa da 
data nº 24 e parte da divisa da data nº 23 do Parque Industrial, segue no rumo NE. 58º59’ na 
extensão de 18,84 metros, com a divisa do lote nº 166-A-1 no rumo SE. 31º01 na extensão 
de 65,50 metros e finalmente com o alinhamento predial da Rua Chile no rumo SO. 58º59’ 
na extensão de 614,34 metros até ao ponto de partida. BENFEITORIAS: a) uma construção 
em alvenaria, estrutura metálica e cobertura em zinco, medindo aproximadamente 525,00 
metros quadrados, composto por escritório, almoxarifado, um banheiro, ambos com piso em 
cerâmica e uma área destinada à fábrica, com piso cimentado, apresentando razoável estado 
de conservação; b) uma construção (somente cobertura, com estrutura metálica e telhas em 
fibrocimento) acoplada, com piso em chão bruto, medindo aproximadamente 90,00 metros 
quadrados, apresentando mau estado de conservação; c) uma construção em alvenaria 
(somente cobertura em estrutura metálica e coberta em zinco contendo três paredes laterais 
em alvenaria), com piso em chão bruto, medindo aproximadamente 96,00 metros quadrados, 
apresentando mau estado de conservação. Trata-se de terreno de esquina e apresenta boa 
localização (Parque Industrial III), porém não possui asfaltamento. Matrícula de nº. 15.171 
do CRI de Nova Esperança. DEPOSITÁRIO FIEL: O executado Genésio Faneco, conforme 
auto de penhora de seq. 69.1. AVALIAÇÃO TOTAL: em R$ 1.200.000,00 (um milhão e 
duzentos mil reais), em 11/04/2016, devendo ser atualizada em hasta pública. VALOR DO 
DÉBITO: R$ 360.450,15 (trezentos e sessenta mil e quatrocentos e cinquenta reais e quinze 
centavos), em 29/04/2014, passível de atualização em hasta pública. ÔNUS: (R-02) Cédula 
de Crédito Industrial – em Hipoteca de 1º Grau, em que é credor Banco do Brasil S/A, no 
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 10/10/2010; (R-05) Penhora Judicial, em que é 
credor União – Procuradoria da Fazenda Nacional, nos autos de Execução Fiscal - nº 3137-
15.2014 desta Comarca, no valor de R$ 89.349,51 (oitenta e nove mil e trezentos e quarenta 
e nove reais e cinquenta e um centavos), em 14/04/2015 e (R- 06) Penhora Judicial, em que 
é credor Itaú – Unibanco S/A, nos autos de Execução de Título Extrajudicial - nº 0002648-
12.2013.8.16.0119 desta Comarca, no valor de R$ 230.393,33 (duzentos e trinta mil e trezentos 
e noventa e três reais e trinta e três centavos), em 28/02/2014. LEILOEIRO: Magno Rocha, 
Jucepar 08/020-L, fone: 41-3077-8880, cuja comissão foi fixada: será de 6% (seis por cento) 
sobre o valor de eventual arrematação realizada. O pagamento da comissão do Leiloeiro será 
à vista. INFORMAÇÕES: A condição de pagamento é à vista, salvo se houver requerimento 
de interessado. Para fins de cumprimento do disposto no artigo 895, do NCPC, deverá o 
interessado: apresentar proposta de parcelamento, que no mínimo deverá conter pagamento 
à vista de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) e o pagamento do saldo restante no prazo 
máximo de 30 (trinta) meses, esclarecendo a forma de pagamento, forma de correção, datas 
de pagamento, bem como informando a caução idônea a garantir o pagamento. A proposta 
deverá ser entregue ao Leiloeiro até o início do primeiro leilão, por valor não inferior ao da 
avaliação ou até o início do segundo por valor não considerado vil. A proposta deverá conter a 
ciência do proponente a respeito da incidência de multa percentual de 10% sobre o valor das 
parcelas vincendas, bem como da possibilidade de resolução da arrematação, a pedido do 
exequente. A apresentação da proposta não suspende a realização do leilão. ADVERTÊNCIA: 
No caso de não ser realizado o Leilão na data acima designada por motivo superveniente, fica 
desde já designado o primeiro dia útil subsequente para a sua realização. INTIMAÇÕES: Ficam 
intimados os executados FANZAN – INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA - ME (CNPJ/MF nº 
02.972.320/0001-39), na pessoa de seu representante legal e GENÉSIO FANECO (CPF/MF 
nº 012.702.069-15), e cônjuge se casado for, através deste Edital, caso não o sejam pelo Sr. 
Oficial de Justiça (Artigo 889 CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado e afixado na 
forma da lei; Os credores hipotecários, usufrutuários ou senhorio direto que não foram intimados 
pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização dos respectivos praças/leilões (art. 889 
CPC); Os bens serão leiloados no estado em que se encontram, sendo que a verificação de seu 
estado de conservação dos bens poderá ser realizada pelo pretenso arrematante, se desejado, 
mediante acompanhamento de Oficial de Justiça ou junto ao Avaliador Judicial, conforme for 
o caso; A carta de arrematação servirá como título à transferência do imóvel, sendo que o 
arrematante arcará com as despesas da expedição de carta de arrematação, do imposto de 
transmissão inter-vivos e do registro da carta de arrematação junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis; Dado e passado nesta Cidade de Nova Esperança, Estado do Paraná, aos dezenove 
dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete – (19/01/2017). RODRIGO BRUM LOPES. - Juiz 
de Direito -

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PODER JUDICIÁRIO - JUIZO DE DIREITO  

VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE NOVA ESPERANÇA 
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ - ESTADO DO PARANÁ 

Rua Marins Alves de Camargo, nº 1587 - Centro – Nova Esperança/PR - CEP: 87600-000 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO – PROJUDI 
AUTOS NU – 0002268-23.2012.8.16.0119 (antigo nº 2268/2012) 

 
O Doutor RODRIGO BRUM LOPES, MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Nova Esperança, Estado do 
Paraná, NA FORMA DA LEI, ETC., FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiver, e ainda a 
quem interessar possa, que serão levados à arrematação em primeira e segunda praça o bem de propriedade de 
D.M. BIDOIA (CNPJ/MF nº 78.549.375/0001-00), nesta forma: 
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. 
PRIMEIRA PRAÇA: o dia 06/06/2017 – às 13h00min, não será admitido valor inferior a 75% (setenta e cinco 
por cento) da avaliação. 
SEGUNDA PRAÇA: o dia 06/06/2017 – às 14h30min, para venda a quem mais der, não sendo aceito preço 
inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem. 
LOCAL DE ARREMATAÇÃO: Rua Marins Alves de Camargo, nº 1587, Fórum, Centro. Tel. (44) 3252-4042 - em local 
de costume. 
PROCESSO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXRTAJUDICIAL NU 0002268-23.2012.8.16.0119 (antigo nº 2268/2012), em 
que COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO – SICREDI UNIÃO PR/SP (CNPJ 
nº 79.342.69/0001-53) move em face de DARIO MARCOS BIDOIA (CPF/MF nº 561.543.809-68) e SONIA MARIA 
QUADRADO ESTEVES BIDOIA (CPF/MF nº 003.913.249-85). 
BEM: 01) LOTE DE TERRAS sob nº 5-A/6-B, com a área de 781,30 metros quadrados do Parque Industrial II, 
situado no Perímetro Urbano desta Cidade e sede da Comarca de Nova Esperança, com as medidas e confrontações 
constantes na matrícula. BENFEITORIA: Uma construção em alvenaria (destinada à fabricação de coletes salva-
vidas e à loja de artigos para pesca), com área total construída medindo aproximadamente 200,00 metros 
quadrados, coberta em chapas de zinco, com seu piso sendo parte em cerâmica e parte cimentado, dividida em uma 
recepção, escritório, dois sanitários, área de serviço, além de uma cobertura anexada aos fundos (somente 
cobertura), cuja benfeitorias apresentam razoável estado de conservação. O imóvel fica em frente à uma rua 
asfaltada (atualmente utilizada como desvio da BR-376, em razão das obras de duplicação da referida rodovia). 
Matrícula de nº 11.695 do CRI de Nova Esperança. 
DEPOSITÁRIO FIEL: O executado Dario Marcos Bidoia, conforme auto de penhora de seq. 1.8. 
AVALIAÇÃO: Imóvel e benfeitoria em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), 23/03/2017, em passível 
de atualização em hasta pública. 
VALOR DO DÉBITO: R$ 209.084,56 (duzentos e nove mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), em 
14/03/2017, passível de atualização em hasta pública. 
ÔNUS: (AV-02) Cédula de Crédito Industrial, com garantia em Hipoteca de 1º Grau e sem concorrência de terceiros, 
em que é credor Banco do Brasil, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em 07/06/2000; (R-03) Penhora Judicial, 
em que é credor Banco Bradesco S/A, nos autos de Execução de Título Extrajudicial de nº 031/2003 da Vara Cível 
desta Comarca, no valor de R$ 14.643,72 em 25/02/2003; (R-04) Penhora Judicial, em que é credor Banco 
Bradesco S/A, nos autos de Execução de Título Extrajudicial de nº 032/2003 da Vara Cível desta Comarca, no valor 
de R$ 62.512,86 em 25/02/2003; (R-05) Cédula de Crédito Bancário, com garantia em 2º Grau, em que é credor 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Maringá – Sicredi Maringá/PR, no valor de R$ 75.000,00 em 
06/12/2013; (R-06) Cédula de Crédito Bancário, com garantia em Hipoteca Cedular de 3º Grau, em que é credor 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União – Sicredi União/PR, no valor de R$ 77.983,77 em 29/03/2014. 
LEILOEIRO: Magno Rocha, Jucepar 08/020-L, fone: 41-3077-8880, cuja comissão foi fixada: será de 6% (seis por 
cento) sobre o valor de eventual arrematação realizada, sobre bens imóveis, a cargo do arrematante; e 10% (dez 
por cento) sobre a arrematação de bens móveis. Os arrematantes recolherão às custas referentes à confecção de 
Carta de Arrematação, quando a arrematação tiver valor acima de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme tabela de 
custas dos atos de Secretaria expedida pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná. Em caso de remição, 
adjudicação, pagamento ou parcelamento do débito no período de 10 (dez) dias úteis que antecedem ao 
leilão/praça, a parte executada deverá pagar 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído ao(s) bem(ns) na 
(re)avaliação, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O pagamento da comissão do Leiloeiro será à 
vista. 
INFORMAÇÕES: A condição de pagamento é à vista, salvo se houver requerimento de interessado. Para fins de 
cumprimento do disposto no artigo 895, do NCPC, deverá o interessado: apresentar proposta de parcelamento, que 
no mínimo deverá conter pagamento à vista de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) e o pagamento do saldo 
restante no prazo máximo de 30 (trinta) meses, esclarecendo a forma de pagamento, forma de correção, datas de 
pagamento, bem como informando a caução idônea a garantir o pagamento. A proposta deverá ser entregue ao 
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Leiloeiro até o início do primeiro leilão, por valor não inferior ao da avaliação ou até o início do segundo por valor 
não considerado vil. A proposta deverá conter a ciência do proponente a respeito da incidência de multa percentual 
de 10% sobre o valor das parcelas vincendas, bem como da possibilidade de resolução da arrematação, a pedido do 
exequente. A apresentação da proposta não suspende a realização do leilão. 
ADVERTÊNCIA: No caso de não ser realizado o Leilão na data acima designada por motivo superveniente, fica 
desde já designado o primeiro dia útil subsequente para a sua realização.  
INTIMAÇÕES: Ficam intimados os executados DARIO MARCOS BIDOIA (CPF/MF nº 561.543.809-68) e SONIA 
MARIA QUADRADO ESTEVES BIDOIA (CPF/MF nº 003.913.249-85) e cônjuges se casados forem, bem como o 
PROPRIETÁRIO D.M. BIDOIA (CNPJ/MF nº 78.549.375/0001-00), na pessoa de seu representante legal, através 
deste Edital, caso não o sejam pelo Sr. Oficial de Justiça (Artigo 889 CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado e afixado na 
forma da lei; Os credores hipotecários, usufrutuários ou senhorio direto que não foram intimados pessoalmente, 
ficam neste ato intimados da realização dos respectivos praças/leilões (art. 889 CPC); Os bens serão leiloados no 
estado em que se encontram, sendo que a verificação de seu estado de conservação dos bens poderá ser realizada 
pelo pretenso arrematante, se desejado, mediante acompanhamento de Oficial de Justiça ou junto ao Avaliador 
Judicial, conforme for o caso; A carta de arrematação servirá como título à transferência do imóvel, sendo que o 
arrematante arcará com as despesas da expedição de carta de arrematação, do imposto de transmissão inter-vivos 
e do registro da carta de arrematação junto ao Cartório de Registro de Imóveis;  Dado e passado nesta Cidade de 
Nova Esperança, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de maio de dois mil e dezessete – (05/05/2017). 
 
 
 
 

RODRIGO BRUM LOPES 
- Juiz de Direito -         

 
 

OBS.: Este processo tramita de forma virtual, através do sistema eletrônico PROJUDI, cujo endereço na web é https://portal.tjpr.jus.br/projudi/, devendo todos os atos processuais e documentos 
trazidos aos autos serem em formato digital e inserido no Sistema por advogado previamente cadastrado, nos termos da Lei nº 11.419/06 e do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do 
Paraná, item 2.21.3.1. É vedado a esta Escrivania Cível e Fazenda Pública inserir no Projudi peças apresentadas fisicamente pelos advogados (Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do 
Paraná, item 2.21.3.3). 
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Anibelli Neto destaca lançamento 
do ID Jovem em Quatro Barras

Consumo no Paraná crescerá 9%, prevê 
empresa especialista em mercado

Feirão do Imposto será realizado no 
dia 26 de maio em Nova Esperança

Anibelli Neto usou a 
tribuna do plenário 
da Assembleia Le-

gislativa do Estado do Pa-
raná na manhã desta quarta 
feira 17/05, para destacar a 
importância do Programa 
do Governo Federal de-
senvolvido pela Secretaria 
Nacional de Juventude o 
ID JOVEM, lançado ontem 
na cidade de Quatro Barras 
do amigo prefeito LARA 
do PMDB, Anibelli parabe-
nizou Secretario Nacional 
Assis Filho que esteve pre-
sente no evento e o diretor 
do programa Zeca Mello 
pelo empenho em realizar 
na região metropolitana o 

lançamento do programa.
Anibelli Neto explicou 

sobre a importância do ID 
JOVEM para a inclusão so-
cial dos jovens, que com o 
aplicativo no celular podem 
ter o beneficio de partici-
par de shows e eventos ar-
tísticos pagando somente a 
meia entrada, podem tam-
bém utilizar com passagens 
de ônibus interestaduais 
totalmente de graça ou pa-
gando somente a metade, 
outra vantagem é a inscri-
ção no ENEM que tam-
bém não terá custo para o 
participante do programa. 
Para poder aderir os Jovens 
precisam ter renda de até 

O  consumo de bens 
e serviços no Para-
ná deverá somar R$ 

268,8 bilhões em 2017, o que 
significa um aumento de 9% 
sobre o valor de 2016. Desse 
total, 65% serão gastos em ci-
dades do Interior do Estado. 
Os dados são do estudo IPC 
Maps, realizado pela IPC 
Marketing Editora, empre-
sa paulista especializada em 
informações de mercado. O 
cálculo toma como base da-
dos coletados junto ao IBGE 
e indicadores dos Estados.

O aumento previsto para 
2017 se dá após dois anos de 
retração. A estimativa para 
este ano já leva em conside-
ração o atual cenário de re-
tração econômica do País. 
Mesmo assim, a previsão é 
que o consumo no Paraná 
cresça mais que a média bra-
sileira. O IPC Maps aponta 
que os brasileiros deverão 
consumir R$ 4,2 trilhões 

nesse ano - 7,7% mais do 
que em 2016. Se descontada 
a estimativa de uma inflação 
de 4,36% medida pelo IPCA, 
o crescimento real será de 
0,42%. No Paraná, esse avan-
ço, nessa proporção, será de 
0,90%. 

“O Paraná tem uma base 
agrícola e industrial forte, o 
que faz com que o impacto 
da crise seja um pouco me-
nor aqui. De maneira geral, 
isso ocorre em toda a região 
Sul. Apesar da retração da 
economia, do aumento do 
desemprego e do fechamen-
to de empresas, os Estados 
da região têm sentido um 
pouco menos os seus efeitos”, 
diz Marcos Pazzini, coorde-
nador do estudo.

PANORAMA NACIO-
NAL - Dos R$ 4,2 trilhões 
em potencial de consumo no 
Brasil, a região Sudeste deve 
responder pela maior fatia 

(48,78%), seguida pelo Nor-
deste (18,84%), Sul (17,94%), 
Centro Oeste (8,51%) e Nor-
te (5,93%).

O Paraná tem o quinto 
maior potencial de consumo 
do País, atrás de São Pau-
lo (R$ 1,15 trilhão), Minas 
Gerais (429,1 bilhões), Rio 
de Janeiro (386,2 bilhões) e 
Rio Grande do Sul (285,6 bi-
lhões). 

CIDADES - Curitiba, 
Londrina, Maringá, Casca-
vel e Ponta Grossa ocupam 
as primeiras cinco posições 
no ranking de consumo no 
Estado. Em relação ao ano 
passado, no entanto, ocor-
reram algumas mudanças. 
Cascavel, por exemplo, supe-
rou Ponta Grossa e assumiu 
a quarta posição. Toledo pas-
sou de 11ª para 9ª posição e 
Apucarana, da 14ª para 11ª 
colocação.

O Paraná tem três cidades 

na lista dos 50 municípios 
com maior potencial de con-
sumo do País: Curitiba, na 
6ª posição, Londrina (36ª ) e 
Maringá (41ª ). O grupo de 
50 municípios vai responder, 
em 2017, por 40,25% do con-
sumo dos brasileiros, com 
R$ 1,69 trilhão.

INTERIOR - O aumen-
to do consumo no Interior 
do Paraná ganhou força 
nos últimos anos, embalado 
pelo atual ciclo de investi-
mentos atraídos pelo pro-
grama de incentivos Paraná 
Competitivo e pela força do 
agronegócio. Em 2010, os 
municípios fora da Região 
Metropolitana de Curitiba 
tinham uma participação de 
58,7% do consumo total no 
Estado. Em 2015, essa par-
ticipação chegou a 64%, no 
ano seguinte avançou um 
pouco mais, para 65%, taxa 
mantida em 2017. 

Você sabe o quan-
to paga de imposto 
em cada produto ou 

serviço adquirido? Se não, 
você não está sozinho. No 
Brasil, uma em quatro pes-
soas também não sabe. O 
“Impostômetro”, ferramenta 
que contabiliza os valores 
arrecadados de tributos no 
país, a cada segundo atualiza 
os dados que já ultrapassam 
a marca dos R$ 800 bilhões. 
A Organização de Transpa-
rência Internacional revela 
que o Brasil piorou três po-
sições no ranking sobre a 
percepção da corrupção no 
mundo em 2015, ficando na 
79ª posição entre 176 países, 
ao lado de China, Índia e 
Bielorússia.

A corrupção tem sido as-
sunto nas rodas de conversa 
de milhares de brasileiros. 
O ato fraudulento interfere 
no retorno dos impostos em 
benefícios para a sociedade, 
porque retira investimentos 
em áreas essenciais como 
saúde, segurança e educa-
ção. De acordo com a Orga-
nização das Nações Unidas, 
estima-se que, aproximada-
mente, R$ 200 bilhões são 

ACINE Jovem em parceria com o Observatório Social realizam 
ação para alertar sobre a alta carga tributária brasileira

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

desviados no Brasil, por ano. 
Este valor significa três ve-
zes o orçamento da saúde 
ou educação, e cinco vezes o 
orçamento da segurança pú-
blica.

A Acine Jovem – Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Nova Esperança, núcleo 
jovem, em parceria com o 
ONESP - Observatório So-
cial de Nova Esperança rea-
lizará na sexta-feira, 26 de 
maio o Feirão do Imposto 
com o tema nacional: “Chega 
de Mão Grande”.

“O objetivo é conscienti-
zar a população sobre a alta 
carga tributária do país. Para 
a comunidade será feita uma 
exposição dos preços de al-
guns produtos com impostos 
e sem impostos, nas tarjetas 
de valores das mercadorias 
no comércio em geral e ain-
da será montada uma tenda 

na Praça Mello Palheta com 
ítens diversos. No local terá 
um banner explicando que 
a ação é referente ao Feirão 
do Imposto. A sugestão é que 
ocorra também a comercia-
lização de alguns produtos 
sem impostos. Contamos 
com o apoio de todo comér-
cio”, explicaram José Anto-
nio Costa e Angela Contin 
Jordão, da Acine Jovem e 
Observatório Social, respec-
tivamente.

O FEIRÃO E SEUS RE-
SULTADOS

O Projeto Feirão do Im-
posto foi criado em 2003 em 
Joinville, pelo Núcleo de Jo-
vens Empresários da Asso-
ciação Empresarial de Join-
ville (Acij), que mobilizou a 
sociedade civil para informar 
e, sobretudo, educar a popu-
lação a respeito do quanto se 

José Antônio Costa (Acine Jovem) e Angela Contin Jordão (Observatório Social de Nova Esperança), 
ação tem o objetivo de alertar sobre alta carga tributária incidente em produtos e serviços no país 

paga em impostos. A partir 
dessa mobilização, o Feirão 
se tornou uma ação nacional, 
desenvolvida anualmente 
pela Confederação Nacional 
de Jovens Empresários (Co-
naje) para conscientizar o 
quanto se paga em impostos 
e acompanhar a destinação 
dos tributos. A confederação, 
os movimentos estaduais e 
os parceiros na realização do 
evento já alcançaram impor-

tantes resultados para redu-
zir a carga tributária brasi-
leira, além de conscientizar, 
a cada ano, uma grande par-
cela da população. Entre os 
resultados estão a Lei 12.741 
(Lei da Transparência), que 
instituiu a discriminação dos 
impostos nas notas e cupons 
fiscais, e a Lei 12.839, que 
estabeleceu a retirada de im-
postos federais que incidem 
em produtos da cesta básica.

2 salários mínimos e idade 
de 15 à 29 anos, se inscre-
vendo no site do programa 
com apresentação de alguns 

documentos, encerrou con-
vidando todos para se ca-
dastrarem e já começarem a 
usar esse beneficio.
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FRUSTRADO, EU?

T odos nós, em algum momento de nossas 
vidas já sofremos algum tipo de frustra-
ção, seja para conseguir algo na área finan-

ceira, familiar, afetiva ou pessoal; mas não conse-
guiu e a consequência disso foi a FRUSTRAÇÃO. 

Parece que tudo vem abaixo e que as coisas 
pelas quais lutamos por tanto tempo não têm os 
resultados esperados, ou parecem não ter sentido. 
Muita dor, angústia, tristeza e tudo isso junto caem 
em cima de nós quando a frustração bate em nossa 
porta.

A FRUSTRAÇÃO É UM SENTIMENTO DE 
FRACASSO E DECEPÇÃO QUE APARECE 
FRENTE A UM DESEJO NÃO REALIZADO OU 
UMA NECESSIDADE NÃO SATISFEITA.

Desde pequenos somos ensinados a alcançar 
metas, pois o desejo de cumprir nossos sonhos 
está em nossa natureza. E quando não atingimos 
nossos sonhos, aparecem duas emoções que elabo-
ram a frustração: a RAIVA e a TRISTEZA.

Por trás de toda pessoa brava, há uma pessoa 
frustrada. A frustração pode nos converter em 
pessoas ressentidas e, em determinado momento, 
podemos chegar até a nos odiar e nos agredir.

Nós somos maiores que nossas desilusões. Em 
nosso interior, está nosso DNA da grandeza, e com 
os acontecimentos da vida, nos esquecemos disso. 
Devemos começara a ver a vida de outra maneira, 
virando sempre a página e encarando nossa vida 
de frente. 

Uma maneira de evitar as frustrações é come-
çar listando as coisas que nos agrada e decidir a 
cada manhã viver e desfrutar de momentos felizes.

 Uma pessoa frustrada é aquela que dedica sua 
vida a agradar as outras pessoas e nunca a ela mes-
ma. 

Que possamos focar em tudo o que nos faz feli-
zes e escolher viver uma vida em abundância.

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

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

Na coluna Sétima Arte 
dessa semana eu po-
deria escrever sobre o 

aspirante a blockbuster Rei 
Arthur – A Lenda da Espa-
da, que investiu pesado em 
propaganda e que vem amar-
gando um grandioso fracasso 
de bilheteria, mas é impossí-
vel comentar sobre um filme 
tão insosso quando temos 
uma estreia tão intrigante 
como a de Corra. Até porque, 
Corra é um filme discreto, 
não teve uma grande campa-
nha de marketing, mas tem 
um potencial que é de encher 
os olhos. Por isso, escrever 
sobre esse filme é quase um 
compromisso social.

Para começar, vamos re-
lembrar o Oscar de 2016. 
Nesse ano a premiação ficou 
marcada pela completa au-
sência de profissionais negros 
do cinema nas indicações, 
desde então, abriu-se um pe-
ríodo interessante no mundo 

do entretenimento. Parece 
que o mal estar gerado pelo 
hashtag #OscarSoWhite foi 
tão profundo que muitos pro-
fissionais do cinema e da TV 
trouxeram a temática para a 
pauta de seus trabalhos, co-
locando periodicamente essa 
discussão em suas obras. O 
Oscar desse ano fez justiça 
em relação ao desprezo do 
ano passado e, como dito 
acima, isso não parou por 
aí, pois muitos profissionais 
estão trazendo ótimas obras 
abordando essa temática tão 
delicada.

Caminhando nesse rumo 
está o filme Corra, dirigido 
por Jordan Peele, que estreou 
ontem. Ele já vem causando 
frisson entre os cinéfilos há 
um tempo e agora, finalmen-
te, pode ser conferido na tela 
grande. 

Você deve estar se pergun-
tando o que esse filme tem de 
especial? Na verdade, para 

um expectador desatento, que 
espera grandes revelações na 
sinopse, quase nada, mas para 
aquele que gosta de ir fundo 
na trama e apostar em filmes 
não convencionais ele é um 
prato cheio. A premissa do fil-
me parece um clichê bem ba-
tido de Hollywood - homem 
negro se apaixona por moça 
rica branca e sofre situações 
complicadas ao conhecer a 
família da garota -, mas só 
parece, porque na verdade, o 
filme é muito mais. Se você se 
apegar apenas a essa premissa, 
com certeza irá se questionar 
sobre a importância de ver 
esse filme, mas não se iluda, é 
aí que mora o segredo.

Numa realidade como a 

atual, onde encontramos na 
Casa Branca um presidente 
completamente racista, que 
flerta com a misoginia e ins-
tiga o ódio cultural/racial (e 
uma pessoa não tão diferente 
dessa aqui no Brasil, no Pla-
nalto Central) utilizar uma 
premissa batida, num filme 
de terror, para fazer uma crí-
tica social é algo que beira a 
genialidade. Vejam bem, to-
dos os fãs de filmes de terror 
sabem que as primeiras pes-
soas a morrerem nesse gênero 
sempre são os coadjuvantes 
negros, ou os casais de namo-
rados após o sexo. Sabendo 
disso, o diretor, Peele, em sua 
estreia no cinema, faz com 
que em seu filme de terror o 
coadjuvante negro se torne 
protagonista e bem por isso 
não é possível matá-lo por 
primeiro, pelo contrário, ele 
vai enfrentando todas as agru-
ras destinadas a ele até chegar 
ao surpreendente final. Sobre 
o final, eu não irei comentar 
nada, só digo que vale a pena 
ver o filme somente por ele.

Soma-se a isso um rotei-
ro incrível, construído com 
maestria e que não deixa ne-
nhuma ponta solta. Além 

disso, esse roteiro segue um 
didatismo que permite ao ex-
pectador ir se deleitando com 
cada pista apresentada ao lon-
go do filme, fazendo com que 
a capacidade de envolvimen-
to do público com o mistério 
que se apresenta chegue ao 
nível máximo. Interessante 
perceber que mesmo com essa 
preocupação de não perder o 
foco do terror e desenvolver 
com complexidade uma tra-
ma misteriosa, o filme não 
abandona sua crítica ao ra-
cismo, mesclando-o a um alto 
teor de manipulação emocio-
nal. Isso torna o filme irônico, 
inteligente e altamente envol-
vente. Sua mensagem é implí-
cita, mas, ao mesmo tempo, 
tão acessível que até os mais 
desavisados são capazes de 
percebê-la. Assim, o filme de 
terror que tanta gente gosta de 
ver por ser ficção, na verdade, 
mostra-se como uma releitura 
da realidade de muitas pes-
soas negras em muitos lugares 
do mundo e não apenas nos 
Estados Unidos da América.

Vamos à trama! Chris 
(Daniel Kaluuya) é um jo-
vem negro que está prestes 
a conhecer a família de sua 

namorada branca, Rose (Al-
lison Williams). A princípio, 
ele acredita que o comporta-
mento excessivamente amo-
roso por parte da família dela 
é uma tentativa de lidar com o 
relacionamento de Rose com 
um rapaz negro, mas, com o 
tempo, Chris percebe que a 
família esconde algo muito 
mais perturbador. 

Por que ver esse filme? 
Porque ele é extremamente 
intenso e desconcertante, de 
forma que é impossível assis-
tir e continuar indiferente a 
ele. Outro ponto ser conside-
rado é que um filme com um 
trabalho de direção tão bem 
feito merece ser visto. Peele 
foi muito cuidadoso, fazendo 
sua obra ser impactante quan-
do preciso, instigante o tempo 
todo e, ainda assim, bastante 
reflexiva, lembrando muito os 
filmes do grande mestre Da-
vid Lynch. Agora se você quer 
apenas um filme de domingo 
a tarde, para assistir sem se 
comprometer, eu indico, Rei 
Arthur – A Lenda da Espada, 
ele tem ação, aventura, muitos 
cenários digitais e uma trama 
esquecível, bem no estilo ses-
são da tarde. Boa sessão!

PLANTÃODASEMANA

20/05 ATÉ 26/05

Pauta da 12ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

- REQUERIMENTOS:
1) Requerimento n°45/2017, 

de autoria da Vereadora Maria 
Isabel Cardoso Leal Escobar, 
requer, após ouvido o plenário, 
seja oficiado o senhor Prefei-
to Municipal, solicitando que 
em conformidade com o artigo 
134, inciso III (segunda parte) 
do Regimento Interno, informe 
por escrito a essa casa de leis 
para fins de esclarecimento pú-
blico, quais as medidas adotadas 
pela Administração em relação 
as alterações de acesso às entra-
das de Nova Esperança por par-
te da Empresa Viapar que está 
fazendo a obra da BR 376, pois 
a mesma muda com frequência 
alguns locais de aceso às entra-
das de nossa cidade, causando 
assim transtornos para os usuá-
rios e moradores e moradores 
dessas regiões.

2) Requerimento n°46/2017, 
de autoria do Vereador Carlos 
Roberto da Silva, Mauro Sabino 
da Silva, Maurício Alexandre 
Marin Gaona e Maria Eunice 
Zacharias Zacarias requer, após 
ouvido o plenário, seja oficiado 
o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, solicitando que seja 
feita uma comissão que envolva 
alguns vereadores, assim como 
um integrante da procuradoria 
do município e membros do 
observatório social, para avaliar 
todas as leis existentes em nosso 
município, revogar ou atualizar 
as que forem preciso.

-PROJETOS DE LEI EM 2ª 
DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei n° 22/2017, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal, que autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar a abertura 
de crédito adicional suplemen-
tar no orçamento do município 
de Nova Esperança, para o exer-
cício de 2017.

- PROJETOS DE LEI EM 
1ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei nº 19/2017, 
de autoria dos Vereadores Dir-
ceu Trevisan, Carlos Roberto da 
Silva e Mauro Sabino da Silva, 
que reconhece a União de Câ-
mara, Vereadores e Gestores 
Públicos do Paraná – UVEPAR, 
como entidade representativa 
da Câmara Municipal de Nova 
Esperança – Paraná, e dá outras 
providências.

2) Projeto de Lei nº 20/2017, 
de autoria dos Vereadores Bra-
yan Oliveira Pasquini, Carlos 
Roberto da Silva e Mauro Sa-
bino da Silva, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade das agências 
bancárias que possuem portas 
com dispositivo de travamento 
eletrônico, instalarem e mante-
rem, na área que as antecedem, 
“Guarda Volumes”, no âmbito 
do município de Nova Esperan-
ça, e dá outras providências.

- PROJETOS DE LEI DAN-
DO ENTRADA:

1) Projeto de Lei nº 27/2017, 
de autoriza do Executivo Mu-

nicipal, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a desafetar 
e alienar trechos de logradouro 
público e receber rua em doa-
ção, conforme especifica, e dá 
outras providências.

2) Projeto de Lei nº 28/2017, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal, que dispõe sobre o plano 
de amortização do déficit téc-
nico atuarial junto ao Regime 
Próprio de Previdência Social 
de Nova Esperança PR com 
base na reavaliação atuarial para 
o Exercício 2017.

3) Projeto de Lei nº 29/2017, 
de autoria do Vereador Laércio 
Mazzocatto Salvaterra, que no-
meia rua.

4) Projeto de lei 30/2017, de 
autoria do Executivo, que auto-
riza o Poder Executivo Munici-
pal a promover leilão para alie-
nar veículos e sucata inservível 
de propriedade do Município 
de Nova Esperança, e dá outras 
providências.

- INDICAÇÕES:
1) Indicação n°97/2017 de 

autoria dos Vereadores Ma-
ria Eunice Zacharias Zacarias, 
Maurício Alexandre Marin 
Gaona, Brayan Oliveira Pas-
quini, Laércio Mazzocatto Sal-
vaterra, Dirceu Trevisan, Car-
los Roberto da Silva e Mauro 
Sabino da Silva, requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Prefei-
to Municipal, a seguinte Indica-
ção: solicitando a instalação de 

uma ATI (Academia da Terceira 
Idade) e de um parque infantil 
na Praça Salgado Filho.

2) Indicação n°98/2017 de 
autoria do Vereador Brayan 
Oliveira Pasquini, requer, após 
a tramitação regimental, que 
seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a seguinte 
Indicação: reiterar a solicitação 
do recape na Rua Peres Uchôa.

3) Indicação n°99/2017 de 
autoria do Vereador Brayan 
Oliveira Pasquini, requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Prefei-
to Municipal, a seguinte Indica-
ção: solicitando que providencie 
a manutenção da Rua Goiânia 
no Conjunto Capelinha.

4) Indicação n° 100/2017 
de autoria dos Vereadores Car-
los Roberto da Silva e Mauro 
Sabino da Silva, requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Prefei-
to Municipal, solicitando que 
faça o recape asfáltico na Rua 
Professor João Candido (Vila 
Garça).

5) Indicação n° 101/2017 
de autoria dos Vereadores Car-
los Roberto da Silva e Mauro 
Sabino da Silva, requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Prefei-
to Municipal, solicitando que se 
faça a manutenção constante até 
que se faça o recape da Rua Ma-
chado de Assis e Humberto de 
Campos no Jardim Shangri-la, 
onde ainda é paralelepípedo. 
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O casal Inis Mara e Welton Disley da 
Silva, proprietário da Welton Motos 

- oficina, peças e preparações, com o co-
laborador Gustavo. A Welton Motos está 
localizada na Avenida Brasil, 1291 com o 
telefone 99837-2219 em Nova Esperança. 

O prefeito Moacir Olivatti e o vice Rafael Kreling receberam no gabinete, o 
deputado federal Rubens Bueno que contemplou Nova Esperança com uma 
emenda no valor de 390 mil reais para a reforma da rodoviária do município. 

Muito querido por seus 
familiares e amigos, Gustavo 

da Costa Rosseto Lopes, 
comemora idade nova 

na segunda, 22 de maio, 
recebendo os cumprimentos 

deste colunista. Gustavo 
prestará vestibular para o 

curso de Ciências Contábeis 
na UEM em Maringá.

O casal Gisele 
Lazarini e 
Alexandre Garcia 
Pasquini comemorou 
com muita alegria o 
aniversário da filha 
Maria Eduarda. Na 
ocasião a pequena 
Duda junto com 
seus pais receberam 
familiares e amigos 
para uma animada 
festa.


