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DESDE MAIO DE 1995

"Se não puderes ser uma estrela 
no céu, seja uma lâmpada na sua 
casa". (anônimo)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

A semana foi marcada pelo julgamento em Curi-
tiba do ex-deputado estadual, Fernando Ribas Carli 
Filho.

Na quarta-feira, 28, o ex-deputado foi condena-
do a 9 anos e 4 meses de prisão por duplo homicídio 
com dolo eventual (por ter assumido o risco de ma-
tar), quando dirigiu embriagado e em alta velocidade, 
e colidiu com outro veículo, na madrugada de 7 de 
maio de 2009, matando Gilmar Rafael Yared, 26 anos 
e Carlos Murilo de Almeida, 20. 

A defesa admitia que Carli Filho bebeu antes de 
dirigir e estava em uma velocidade acima do limite 
legal no momento do acidente, mas pedia a condena-
ção por homicídio culposo, em que o réu não tem a 
intenção de matar.

O ex-deputado só será preso depois do trânsito em 
julgado (em que terminam todas as possibilidades de 
recurso), caso a decisão não seja revertida. O juiz Da-
niel Ribeiro Surdi de Avelar determinou que Carli Fi-
lho se apresente todos os meses em Juízo na Comarca 
de Guarapuava, onde mora.

O veredicto anunciado pelo júri popular, pela con-
denação, não encerrará a discussão sobre a punição 
do ex-deputado, o que pode se arrastar por anos, antes 
de um desfecho.

A frase de Carli Filho, “eu errei, eu bebi, eu diri-
gi. Foi o maior erro da minha vida”, no primeiro dia 
de julgamento, admitindo que bebeu antes de dirigir, 
favorece algumas reflexões sobre o assunto tão conhe-
cido que é a mistura de álcool e direção.

Que o trânsito no Brasil é violento, isto todos já 
sabem, até pelas mortes – 23,4 para cada 100 mil ha-
bitantes, o que coloca o país, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), no quarto lugar entre os 
países americanos, atrás apenas de Belize, República 
Dominicana e Venezuela – a campeã, com 45,1 mor-
tes por 100 mil habitantes. Mas, dentre as causas de 
acidentes no trânsito, o consumo abusivo de bebida 
alcóolica antes de dirigir vem aumentando as ocor-
rências com feridos, muitos deles com sequelas inca-
pacitantes, e mortes.

Dados não tão atuais, de 2013 da Pesquisa Nacio-
nal de Saúde (PNS) sobre o consumo de álcool pela 
população brasileira revelaram que: 24% da população 
brasileira consome bebida alcóolica uma vez ou mais 
por semana. 18,7 anos é a idade média do consumo do 
brasileiro, sendo que para homens é 17,9 anos e para 
as mulheres 20,6 anos.  13,7% da população admite 
o consumo abusivo de álcool nos 30 dias anteriores 
à Pesquisa, sendo 21,6% dos homens e 6,6% das mu-
lheres. 5,9% dos brasileiros, com 18 anos ou mais ad-
mitiram ingerir abusivamente bebidas alcóolicas em 4 
dias ou mais nos últimos 30 dias anteriores à Pesquisa 
(PNS). 24,3% admitiram dirigir logo após consumir 
bebida alcoólica. A pesquisa revela ainda que 68% dos 
homens, de 18 ou mais, admitiram ter dirigido logo 
após beber, enquanto apenas 32% das mulheres disse-
ram ter bebido antes de pegar o volante.

Há anos a violência no trânsito em muitos países 
vem sendo tratada como um problema de saúde pú-
blica, pois mata e fere mais do que muitas guerras e 
acidentes naturais, aumentando a perda da qualidade 
de vida de seus cidadãos. Aqui no Brasil, tragédias de 
trânsito são tratadas como algo imprevisível, descon-
siderando-se que as mesmas são perfeitamente evitá-
veis, alimentando na nossa sociedade o cruel conceito 
de que motoristas saem às ruas sem intenção de matar, 
ou de ferir deliberadamente! Este errôneo conceito é 
o principal fator que alimenta a impunidade. Precisa-
mos de um trânsito mais seguro que valorize a vida e 
garanta o direito constitucional de ir e vir. 

A entrada em vigor do Decreto Federal nº 9179, em 23 de outubro 
de 2017, alterou as regras do Decreto Federal nº 6538/2008 e redefiniu 
as normas para a conversão de sanções administrativas ambientais de 
multa em recursos financeiros para projetos de serviços de preserva-
ção, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

 Em tempos de profunda agudização no debate político, o novel 
regulamento não passou incólume e acarretou uma polêmica que se 
mostrou muito interessante. De um lado, recebeu críticas contunden-
tes daqueles que o compreenderam como uma maneira escandalosa 
de promover a impunidade em matéria ambiental. De outro, foi fes-
tejado como uma medida pragmática, que poderá alavancar investi-
mentos para projetos que, do contrário, não sairiam do papel.

 Para justificar as críticas, os descontentes mostram o texto do 
novo art. 143, § 2º, I e II, na qual forma instituídos descontos de 35% e 
de 60% respectivamente no valor das multas. Por outro lado, os defen-
sores rebatem afirmando que a conversão é algo a mais, pois o art. 141 
obriga a que o infrator recupere o dano antes, para poder converter a 
multa, com desconto, em projetos ambientais.

 Enfim, o debate é saudável e evidencia na realidade algo que a 
ciência política já estuda há décadas que são os muitos matizes que 
existem dentre os ambientalistas. No entanto, para além desse debate, 
é oportuno chamar a atenção para algo que não está previsto de forma 
de expressa no novo regulamento: a real abrangência e alcance dessas 
normas jurídicas regulamentares.

 Evidentemente, Decreto Federal nº 9179/2017 e o Decreto Federal 
nº 6538/2008 que foi alterado não são regulamentos autônomos. Pelo 
contrário, esses decretos detalham a aplicação de uma norma jurídica 
de alcance nacional existente no art. 79-A da Lei Federal nº 9.605/1998.

 Ou seja, a conversão de sanções administrativas de multa em re-
cursos financeiros para projetos ambientais não é uma novidade e, o 
Decreto Federal nº 9179/2017 trouxe apenas uma nova maneira de 
operacionalizar essa conversão. Contudo, o novo regulamento limita 
sua abrangência (art. 139) dizendo que essas regras valem apenas para 
a conversão das multas que são impostas pela fiscalização dos órgãos 
federais. É verdade que na redação anterior (revogada) do art. 139 do 
Decreto Federal nº 6538/2008 também havia limitação semelhante, 
em que pese o fato de que todas as demais normas desse regulamento 
tinham alcance nacional, isto é, aplicavam-se também na atuação dos 
órgãos ambientais dos estados e dos municípios componentes do SIS-
NAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente.

 A questão que passa a ser relevante para ser debatida agora é qual 
o grau de autonomia que estados e municípios têm regulamentar a 
conversão de multas em serviços ambientais. A resposta que parece 
ser a mais adequada é a de que, pelo princípio jurídico-constitucional 
da simetria federativa, decorrente da interpretação dos arts. 18, 25 e 29 
da Constituição de 1988, estados e municípios podem regulamentar 
a matéria desde que mantenham uma simetria com a maneira como 
isso foi regulamentado no nível federal.

 E, na falta de um regulamento estadual ou municipal a respeito, o 
órgão seccional ou local do SISNAMA pode e deve aplicar os arts. 139 
e seguintes do Decreto Federal nº 6538/2008 na conversão das mul-
tas em serviços ambientais. A propósito, o Superior Tribunal de Jus-
tiça tem precedentes desde pelo menos 2011 nesse sentido (STJ REsp 
1.251.769 / SC, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
DJe 14/9/2011) cujo entendimento vêm sento mantido no Tribunal até 
o presente (STJ, REsp 1.666.687/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, DJe 19/06/2017).

 Mas e se houver o regulamento paroquial e ele for mais restritivo 
em comparação com a norma federal? É preciso notar que não se trata 
de uma norma material ambiental. Se fosse uma norma material am-
biental, a resposta certamente seria: prevalece a norma paroquial em 
relação à norma federal. 

Entretanto, a conversão de multa em serviços ambientais é uma 
norma processual, que regulamenta um direito subjetivo do acusado 
de infração previsto em lei (em sentido estrito) de alcance nacional e 
que não pode, a priori, ser restringida localmente, sob pena de a auto-
ridade local criar um desequilíbrio federativo grave.

 Com efeito, se houver mais exigências e restrições, em um certo 
local, para a conversão de multa em serviços ambientais, os cidadãos 
sujeitos à competência dessa autoridade local sofrerão uma restrição 
em seu direito subjetivo público quando comparados com seus con-
cidadãos de outras localidades. No limite, haverá então cidadãos bra-
sileiros com mais direitos subjetivos processuais que outros, em razão 
exclusivamente de questões regionais, o que, com o devido respeito às 
opiniões em contrário, é uma nítida violação dos objetivos fundamen-
tais da República contidos no art. 3º, III da Constituição de 1988, que 
determina a erradicação das desigualdades regionais.

 Enfim, em vista da entrada em vigor recente do Decreto Federal 
nº 9179/2017 esses debates voltam a ter relevância, pois podem ser ar-
guidos durante a defesa e as alegações finais dos acusados de infrações 
ambientais e, em breve, devem chegar também ao conhecimento do 
Poder Judiciário, caso as autoridades administrativas ambientais resis-
tirem à aplicação adequada dessas regras.

“Se dirigir, não beba; se beber, não dirija.”

***

Carli Filho x 
bebida e direção

 “Esses que puxam conversa sobre se chove ou não chove 
- não poderão ir para o Céu! Lá faz sempre bom tempo...” - 

Mario Quintana (1906-1994)

Ministério Público requer 
condenação de ex-prefeito de 
Uniflor 

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Jus-
tiça de Nova Esperança, ingressou com ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Uniflor (gestão 
2013-2016) Antonio Zanchetti Netto (foto).
A Promotoria relata na ação que o então gestor seria responsável pela 
transferência de lotação de dois servidores públicos que disputaram 
as eleições para o cargo de vereador e não foram eleitos. Tal fato, se-
gundo os funcionários, seria perseguição por conta do processo elei-
toral, pois apoiaram outro candidato a prefeito.
As transferências ocorreram em menos de dois meses da eleição, o que 
contraria o disposto no inciso V do artigo 73 da Lei n.º 9.504/97 (Lei 
das Eleições). No entendimento do MPPR, o caso também se enqua-
dra em ato de improbidade, conforme o artigo 11 da lei n. 8.429/1992, 
pois “atenta contra os princípios da administração pública qualquer 
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições”.
Uma eventual condenação por ato de improbidade pode levar a san-
ções como a suspensão dos direitos políticos e multa. Com informa-
ções do MPPR

Hospital “do sindicato”
Semana passada este periódico publicou uma matéria abordando 
as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Hospital Santa Casa de 
Misericórdia. Há mais de 15 anos que aquele ambulatório luta para 
sobreviver, ou seja, a situação não é de agora, como muitos inadverti-
damente tem propagado.   Por meio de nosso site compartilhei o link 
daquela matéria no whatsapp do Ministro da Saúde Ricardo Barros 
bem como direcionei o assunto ao escritório político dele em Ma-
ringá. A assessora de Barros ficou de levar, de forma mais detalhada, 
o assunto até ele. A situação do Hospital é muitíssimo delicada, mas 
cabe à sociedade se mobilizar para que este saia da UTI, onde repito, 
faz muito tempo que respira por aparelhos. O município por sua vez 
já possui seu hospital que, diga-se de passagem, gera grande ônus aos 
cofres públicos, porém de grande serventia à comunidade. Absorver 
mais esta despesa, em um prédio sucateado e com vários problemas 
que inclui solvência financeira comprometida frente à escassez de 
repasses do SUS, é algo totalmente inviável. Meu velho pai já dizia: 
“na vida ás vezes é necessário dar um passo para trás, para no futuro, 
avançar dois”. 

Praça Salgado Filho - sanitários
Usuários da Praça Salgado Filho sugeriram que esta coluna publicas-
se uma nota sobre a necessidade da construção de sanitários naquele 
local. Como se sabe, naquele espaço, onde no ano passado foi cons-
truído um bonito parquinho infantil, existe também uma lanchonete, 
o que faz do logradouro ambiente muito frequentado por públicos 
das mais diversas idades.  Faz tempo que sugerimos que algo fosse 
feito neste sentido. O município poderia inclusive firmar uma par-
ceria com o dono da lanchonete que explora comercialmente o local, 
para que este edificasse e/ou desse a devida manutenção nos banhei-
ros.  A iniciativa, que poderia ser inclusive estendida a outros espaços 
públicos, padronizaria os banheiros ou seja, em vários logradouros 
os sanitários seguiriam um mesmo estilo tanto na arquitetura quanto 
no modelo de gestão compartilhada com os seus eventuais mantene-
dores no que inclui limpeza, controle das chaves a até a fiscalização 
contra possíveis atos de vandalismo. Fica a sugestão! 

Utilidade Pública
A Sanepar informa que, no próximo domingo (4), a execução de 
obras de melhoria no sistema de abastecimento de Nova Esperança 
poderá afetar, a partir das 7 horas, o fornecimento de água nos bair-
ros, Centro, Parque Industrial, Jardins Shangri-lá, Nova Esperança, 
Capelinha, Residencial Village, Jaime Canet, Paraíso, Parque Cidade 
Alta, Vila Japonesa, Salvaterra, Júlio Zacarias, Requião I, II e III, Vale 
do Sol, Santo Antônio, São José, Amoreiras, Jardim 2001 e Los Ange-
les. A previsão é de que a normalização total do sistema aconteça, de 
forma gradativa, a partir do início da tarde.
 Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm cai-
xa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel 
tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter 
água por 24 horas, no mínimo. Evite desperdícios!

***

Novas normas para a 
conversão de sanções 

administrativas ambientais

ARTIGO

Por: Rafael Filippin

Rafael Filippin é advogado e sócio-coordenador na Andersen Ballão Advocacia. Em 2017 
recebeu a quarta menção individual consecutiva na área ambiental da Revista Análise.

***
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Opinião do Blog
Mais de mil brasileiros com cida-

dania italiana cancelada!
Com o intuito de fixar residência 

na Europa ou outra região, tendo passa-
porte com dupla cidadania, brasileiros 
com sobrenomes italianos tem usado 
um esquema altamente fraudulento 
existente em diversas cidades da Itália 
para a aquisição de um passaporte des-
sa natureza. Cidades menores,  onde a  
fiscalização é precária, há várias agên-
cias "frias" de brasileiros com italianos, 
também desonestos, que se responsa-
bilizam em intermediarem a aquisição 
desses passaportes com valores carís-
simos, através de documentação falsa, 
como por exemplo, atestado de resi-
dência fixa, sem que o favorecido nem 
saiba onde fica a Itália.  Há tempo que a 
polícia italiana vem monitorando esses 
esquemas e a pedido de outros países, 
a identificação desses brasileiros e ita-
lianos  tem sido mais acentuada, prin-
cipalmente de 2015 para cá.  Somente 
para se ter uma ideia, há um lugarejo 
chamado Ospidaletto Lodigiano, na  
Lombardia, com uma população fixa 
de 1.574  moradores e, que de repente, 
a população  local aumentou para quase 
3.000 habitantes, sendo mais de 1.400 
de brasileiros. A Lombardia é uma das 
regiões mais ricas e populosas da Itália, 
com 10 milhões de habitantes, tendo 
Milão como sua capital, com cerca de 
1.600.000 habitantes. Outras localida-
des como Augusta, Lodi ou mesmo 
cidades maiores como Verona, etc.,  
há agências para esse tipo de falcatrua.  
Mais de mil passaportes de brasileiros 
já foram cancelados, obrigando-os a 
saírem da Itália e de muitos outros paí-
ses, criando  sérios problemas para  as 
suas  famílias. São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná, são alguns dos Estados do país 
com maior número de brasileiros com 
passaportes cancelados. Como os bra-
sileiros são  mestres em corrupção, fal-
catruas e propinas, pois a nossa escola 
de vida  nesses quesitos são imbatíveis, 
cujo o aprendizado vem lá de cima,  do 
Executivo, Legislativo e parte do Ju-
diciário,  torna-se relativamente fácil 
adquirir  um passaporte com dupla na-
cionalidade na Itália, que também é um 
país muito forte nesses quesitos, iguais 
aos brasileiros. Aliás, quando se fala em 
máfia, a Itália serve como grande refe-
rência mundial.

E o pacote contra a corrupção por 
onde anda?

Em 2016, um Projeto de Iniciativa 
Popular originado do Ministério Públi-
co Federal, com milhões de assinaturas, 
foi apresentado pela Lava Jato à Câmara 
Federal, no auge de suas investigações 
contra os políticos corruptos, coinci-
dindo também com as discussões do 
impeachment da ex presidente Dilma 
Rousseff. Diversos itens interessantes 
para a moralização da política brasileira 
constava no referido Projeto como, mu-
dança na legislação para dar celeridade 
aos processos, endurecer as punições, 
redução de mandatos parlamentares, 
restrição aos foro privilegiado, restrição 
ao habeas corpus, etc. O assunto chegou 
a ser discutido pela Câmara Federal, 
mas na calada da noite fez uma série de 
alterações no Projeto como a questão de 
punição a Juízes e Promotores por abu-
so de autoridade e outras coisas mais. O 
Projeto com várias emendas foi para o 
Senado, que aproveitou a deixa, fez um 
outro Projeto para discutir e ser voltado, 
desfigurando totalmente o Projeto de 
Iniciativa Popular. Como o assunto não 
era de interesse dos parlamentares, o re-
ferido Projeto está engavetado há mais 
dois anos, até porque, outros assuntos 
foram considerados mais relevantes pelo 
Senado  entraram em pauta e, como a 
população brasileira ficou calada, tudo 
está na estaca zero. Esse ano é eleitoral, 
obviamente o Congresso não vai discutir 
e nem votar nada a respeito disso.

Coisas do Cotidiano
• E neste domingo, dia 04 de mar-

ço, meu grande amigo Alex Fernandes 
França, um dos diretores deste Jornal, 
celebra idade nova. Por tudo o que ele 
representa para nossa comunidade e 
região, com certeza receberá os abra-
ços e cumprimentos de familiares e 
muitos amigos. Desde já esta coluna 
cumprimenta o nobre aniversariante.

• R$ 3,79, é o preço da gasolina em 
postos de bandeira (Petrobrás, Ypiranga, 
Shell, etc.) em Maringá, em data de 27 
de fevereiro último.  Qual o motivo que 
aqui em Nova Esperança o preço é R$ 
4,29? É a pergunta que o povo  faz nas 
ruas! Taí um assunto para melhores es-
clarecimentos entre os proprietários de 
postos de combustíveis e as autoridades 
locais!

•  Ótimo - Ex deputado estadual 
Luiz  Fernando Ribas Carli Filho, que 
há nove anos matou dois jovens em 
Curitiba por estar dirigindo em excesso 
de velocidade e altamente embriagado, 
foi condenado à 9 anos e quatro meses 
de prisão  por  Júri Popular; 

• Adeus -  Carros da marca Fiat dos 
tipos Fiorino, Uno Mille, Bravo, Palio e 
suas variações, Línea, Idea, já não estão 
sendo fabricados mais. Saíram de linha! 
Portanto, fique atento se você é portador 
de um desses tipos;

• Noruega (terra natal dos Vi-
kings) - Capital - Oslo - País com cerca 
de seis milhões de habitantes e sua ca-
pital, com 650.000, situado  ao norte da 
Europa, na faixa ocidental da Península 
Escandinávia, fazendo divisa com a Sué-
cia em sua grande extensão e também 
com vários mares, fiordes,  sendo que 
um terço do país está situado ao norte 
do Circo Polar Ártico. Pela sua posição 
geográfica, a Noruega também é conhe-
cida pela Terra do Sol da Meia Noite, 
pois no verão, o Sol permanece visível 
no céu durante 24 horas. País com o 
melhor Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) do mundo, 100% de alfabe-
tização, um PIB per capta de US$64.900 
(2016), falando norueguês e lapão, com 
uma economia muito forte apoiada na 
extração de petróleo, pesca, agricultura, 
indústria pesada, etc,.  acaba de con-
quistar Os Jogos Olímpicos de Inverno 
- 2018, realizado em  Pyeongchang, na 
Coreia do Sul, no chamado Jogos da Paz, 
em razão  da união das Coreias do Norte 
e do  Sul.  O país conquistou 14 meda-
lhas de ouro e com vários recordistas. Os 
Jogos  Olímpicos de Inverno é realizado 
a cada quatro anos,  com provas polies-
portivas, no gelo e na neve; 

• Espaço - Cultura - Filme "O Pro-
cesso" - Na realidade é um documentá-
rio da cineasta brasileira Maria Augusta 
Ramos, que fala da corrupção e dos po-
líticos corruptos do Brasil, além do gol-
pe para derrubar a ex presidente Dilma 
Rousseff.  O documentário recebeu o 
maior prêmio pela opinião pública pre-
sente no Festival de Cinema de Berlim, 
Alemanha e, ao ser anunciado como 
vencedor, foi aplaudido de pé pelo anfi-
teatro lotado, saudando a ex presidente 
Dilma e o ex presidente Lula. Como vi-
vemos num país neoliberal, não se deu 
grande destaque que o assunto merecia;

• Com um time sub-20, o Coritiba 
já e vice-campeão paranaense, ao con-
trário dos medalhões, que foram rebai-
xados para a série B, apesar de não se 
comparar as duas competições;

UNICAMP  se junta à UnB e tam-
bém cria a disciplina "O Golpe 2016";

A Universidade de Brasília criou 
uma disciplina sobre "O Golpe 2016 
e o Futuro da Democracia no Brasil" 
pelo professor Luiz Felipe Miguel, um 
dos maiores historiadores do Brasil.  A 

ENTRELINHAS
***Ex Diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, foi demitido pelo ministro do novo Ministério da Segurança Pública, 
Artur Jungman, em seu primeiro ato na pasta. Seu substituo é o Delegado Rogério Galloro. Na calada da noite, nosso 
grande presidente golpista Michel Temer,  nomeou seu amigo pessoal Segóvia, como adido do Brasil na Itália, morando 
em Roma e recebendo polpudos salários*** Ministro Carlos Marum, grande puxa saco do governo Temer, disse que essas 
denúncias contra o presidente (no caso da Procuradoria Geral da República por Raquel Dodge) darão em nada pois Temer é 
o presidente do Brasil e inatingível. Concordo com o ministro Marum pois isso acontece pelo fato do Brasil não ser um país 
sério.*** Paulo Vieira Souza, o Paulo Preto, operador a serviço do PSDB e do senador José Serra, tem uma conta na Suíça 
com 113 milhões de reais, conforme afirmou aquele país para o Supremo Tribunal Federal. O povo quer saber de onde veio 
tanto dinheiro assim para as mãos de Paulo Preto e  o que vai acontecer  ao Paulo Preto, José Serra e o PSDB!.*** "O ministro 
Barroso tem língua comprida e fala demais, disse o ministro e empresário Gilmar Mendes; Barroso respondeu: não 
tenho o hábito de favorecer os amigos e perseguir os inimigos". (Foram as trocas de "farpas" entre os ministros do 
STF Gilmar Mendes e Luiz Barroso, mostrando o baixo nível daquela Corte que há tempos perdeu o respeito  e a  
representatividade da sociedade brasileira).

disciplina vem fazendo tanto suces-
so que outras faculdades do país estão 
também criando o curso no mesmo 
molde da Universidade de Brasília. 
Nesse diapasão, a UNICAMP, através 
de seus Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas (IFCH), também criou o mes-
mo curso em sua instituição.  Por ser 
a UNICAMP, considerada a entidade 
máxima em Universidade da América 
Latina, está havendo uma tendência de 
crescimento ainda maior sobre o tema, 
que conta toda a história política do 
país, culminando com o golpe de direi-
ta em 2016 no impeachment de Dilma 
Rousseff. O assunto ainda questiona so-
bre o Futuro da Democracia no Brasil. 
Acontece que Temer não gostou como o 
assunto vem sendo discutido pelos pro-
fessores e alunos, pediu ao ministro da 
Educação, Mendonça Filho, que retire  a 
disciplina da grade curricular. O profes-
sor Luiz  Felipe Miguel avisou que  não 
aceita a ingerência do Estado no meio 
acadêmico, estando recebendo o apoio 
de todos os seus colegas.

Queda de Cabelo
A perda de cabelo é um problema 

comum a homens e mulheres de todo o 
mundo, atingindo milhões de pessoas. 
Segundo estatística, pelo menos 50 a 
120 fios de cabelo caem  por dia entre 
os 150 mil fios em média que cada um 
tem no couro cabeludo. No caso de cal-
vície ou alopécia androgenética, em ge-
ral atinge mais os homens. Calvície é a 
falta de cabelos na cabeça que pode ser 
de modo progressiva, ao passo que a alo-
pécia areata pode ser a perda de cabelo 
de uma maneira mais rápida, poden-
do atingir todo o corpo. A medida que 
vamos envelhecendo, os fios de cabelos 
tornam-se mais finos e rarefeitos, sendo 
que a queda de cabelo é uma queixa mais 
comum entre as mulheres.  Cabelos que 
caem são repostos por novos fios, a não 
ser quando se trata de calvície ou alo-
pécia androgenética por deficiência do 
hormônio masculino.  Fisiologia - O fio 
de cabelo tem três fases em seu ciclo de 
vida - a) Anágeno - fase de crescimen-
to ativo que vai de 3 a 6 anos, crescendo 

uma média de 1,2cms por mês; b) Catá-
geno - Fase em que para de crescer, cerca 
de 2 anos; c) Telógeno - velho e fraco, o 
bulbo atrofia e o fio passa a cair sendo 
substituído por outro. Causas - 1) Die-
tas Rígidas - Quando se tem um dieta 
rígida em carnes vermelhas, vegetais de 
folhas escuras,  proteínas, carboidratos, 
sais minerais (ferro, zinco), vitaminas 
do complexo B e C, a queda de cabelo 
é iminente; 2) Deficiência Hormonal - 
Deficiência hormonal da tireóide, supra-
-renal, hipófise, testículo, amamentação, 
etc., podem levar a queda de cabelo; 3) 
Secador e chapinha - Quem já tem uma 
propensão a ter cabelos fracos, quebradi-
ços, secador e chapinha contribuem para 
a queda dos fios. O uso do secador deve 
ser feito há mais ou menos 30cm  do cou-
ro cabeludo; 4) Anemia - Pessoas com 
deficiências de ferro tem muita tendên-
cia em ter queda de cabelo, não somente 
pela falta do ferro como também pela 
participação desse mineral, juntamen-
te com a proteína, serem responsáveis 
pelo transporte de oxigênio para todo 
organismo; 5) Penteados - Mulheres 
que gostam de usar o chamado rabo de 
cavalo por muito tempo, principalmen-
te se o cabelos estiver molhado, poderá 
ocasionar um  processo inflamatório ou 
infeccioso no folículo capilar, levando 
a queda de cabelo; 6) Doenças Virais e 
Bacterianas - Quando se está gripado 
ou resfriado, ou com outra virose, in-
fecção por bactérias como amigdalite, o 
cabelo se fragiliza pela falta de nutriente 
desviado para combater a infecção. Com 
isso, poderemos ter queda de cabelo; 7) 
Banhos quentes -  Água quente resseca 
a estrutura do cabelo, além de retirar o  
excesso de sebo que protege o couro ca-
beludo; 8) Stress - É uma grande causa 
de queda de cabelo, porque o corpo está 
usando nutrientes, vitaminas, proteí-
nas, etc., para outras finas finalidades, 
prejudicando o crescimento do cabelo e 
favorecendo a sua queda; 9) Vitaminas 
do Complexo B - As vitaminas do com-
plexo B são as mais importantes para o 
funcionamento correto  celular e para 
a formação e saúde  dos fios; 10) Here-
ditariedade - Os homens  que herdam 

de  seus pais ou ancestrais os fatores ge-
néticos da calvície ou da alopécia andro-
genética, geralmente em 15%, já podem 
dar sinais de queda de cabelo entre os 18 
e 25 anos; 11) Antidepressivos - Medi-
camentos como anti-hipertensivos, anti-
bióticos, anabolizantes, quimioterápicos, 
problemas cardíacos, remédios para ar-
trites, micoses, doenças da pele  (como 
Lúpus, Líquem plano), , fragilizam o 
cabelo. Agora, os antidepressivos, que 
atuam no sistema nervoso e na divisão 
celular, prejudicam e muito a vida do ca-
belo, favorecendo a sua queda; 12) Pós 
Parto - Enquanto a mulher não voltar ao 
equilíbrio hormonal que  tinha antes da 
gravidez, há queda de cabelo, podendo 
essa fase demorar 3 a 4 meses; 13)Enve-
lhecimento - Não tem como negar que 
após os 50 aos o envelhecimento de di-
versos órgãos  de nosso corpo e do cou-
ro cabeludo  farão com que a nutrição, 
circulação, etc. prejudiquem a fisiologia 
dos cabelos, levando-os a queda; 14) 
Tabagismo -  É por demais sabido que 
a nicotina é prejudicial aos pulmões, sis-
tema circulatório, dificultando a chegada 
de oxigênio e de nutrientes a estrutura 
do cabelo, favorecendo a sua queda; 15) 
Produtos Químicos - Certos produtos 
químicos existentes nos xampus, nas 
tintas de tingirem cabelos, podem ser 
maléficas aos cabelos; 16) Doença Au-
toimune - Nessas  doenças, tecidos bons 
muitas vezes são destruídos, podendo 
acontecer o mesmo com os cabelos; 17) 
Tricotilomania - Doença em que a pes-
soa tem o hábito de arrancar fios de ca-
belos com as mãos, descontroladamente; 

Tratamento - Como as causas são 
as mais variadas, há necessidade  de se 
fazer exames específicos e  um acom-
panhamento médico ou em serviços 
especializados, para se saber exatamente 
qual o melhor tratamento para a queda 
de cabelo, mas  evitando sempre a auto-
medicação.  Há inúmeros medicamen-
tos no mercado, podendo usar laser, 
terapia capilar, mesoterapia,  transplante 
capilar, etc. Apesar do arsenal de meios 
para tratamento da queda de cabelo, há 
homens que assumem a sua calvície e 
pronto. 

Polícia avança nas investigações sobre 
sabotagem a equipamento do Hospital Municipal

O CRIME NÃO COMPENSA

De posse do equipamento que já foi periciado, delegado 
Dr. Leandro Farnese Teixeira, em um trabalho que envolve 

inteligência policial, diz: “caso está perto de ser elucidado”.A Polícia Civil de Nova 
Esperança, logo que 
tomou conhecimen-

to acerca da sabotagem a um 
equipamento que faz o ele-
trocardiograma do Hospital 
Municipal, passou a investi-
gar o caso, reunindo infor-
mações bem como efetuando 
análises no aparelho, com a 
finalidade de apresentar à so-
ciedade, respostas para o que 
de fato ocorrera e as motiva-
ções que levaram o sabotador 
a praticar a ação. 

“Já instauramos um In-
quérito Policial. Estamos 
com os nomes de todas as 
pessoas que tiveram contato 
com o aparelho no dia an-
terior ao ocorrido e no mo-
mento em que foi verificado 
o dano.”, explicou o delegado 
Dr. Leandro Farnese Teixeira. 

A lista é composta por 
nomes de 18 servidores pú-
blicos municipais. “Vamos 
trabalhar em cima dos no-
mes e um destes, sem dúvi-
das, é o sabotador”, salientou 
Farnese.

RELEMBRE O CASO
Na quarta-feira (14), ao 

tentar realizar um exame de 
ECG (eletrocardiograma) a 
enfermeira percebeu que um 
dos cabos do aparelho havia 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

sido cortado, muito possivel-
mente com lâmina de bisturi 
devido o aspecto da ruptura, 
impossibilitando o uso até 
seu conserto. “Até o material 
usado para o corte nos leva 
a entender que se trata de al-
guém que tem acesso a este 
instrumento, de uso interno 
do Hospital. Estamos perto 
de desvendar o caso e tudo 
indica que algum funcionário 
tenha participado diretamen-
te nesta ação criminosa, pois 
deixa a população desassisti-
da na eventualidade de pre-
cisar utilizar o equipamento”, 
salientou o delegado.  

O eletrocardiograma é in-
dicado como parte da análise 
de doenças cardíacas, em es-
pecial as arritmias cardíacas. 
Também muito útil no diag-
nóstico de infarto agudo do 
miocárdio sendo exame de 
escolha nas emergências jun-
tamente com a dosagem das 
enzimas cardíacas. 

Em nota divulgada na se-
mana passada a Prefeitura 
destacou: “Esse mesmo apa-
relho estava sendo utilizado 
como apoio para a realização 
de exames agendados na Se-

cretaria de Saúde, minimi-
zando significativamente o 
tempo de espera das filas. Em 
média, o hospital estava en-
tregando 3 exames ECG por 

dia. A prática delituosa custa-
rá R$ 1.000,00 (um mil reais) 
aos cofres públicos, recurso 
que poderia ser aplicado para 
aquisição de novos exames, 

medicamentos e equipamen-
tos. Essa já é a segunda vez 
que isso acontece em me-
nos de um ano.”, explicou  a 
PMNE.

O autor deverá responder 
pelo crime de dano qualifi-
cado, cuja pena pode variar 
entre 06 meses a 03 anos de 
detenção.

Alex Fernandes França

O equipamento danificado foi 
periciado e a Polícia está com 
nomes de 18 servidores municipais 
que trabalham no Hospital dentre os 
quais um é provavelmente o autor 
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“Prefeito Alan, enrolou, ofendeu, mas não 
me convenceu”, diz a Vereadora Irene

Cleber & Cauan fazem show 
de abertura da ExpoParanavaí

UNIFLOR

PROGRAMAÇÃO

“Alguns membros do Poder Executivo estão 
literalmente ‘comendo’ o dinheiro público!”

Na edição do Jornal 
Noroeste, de 23 de 
fevereiro de 2018, o 

prefeito Alan apresentou seu 
Direito de Resposta, sobre a 
matéria publicada na edição 
de 12 de janeiro de 2018 (Pre-
feitura de Uniflor é campeã 
em gastos com diárias den-
tre os municípios da região). 
O prefeito Alan tergiversou, 
ofendeu, mas não me con-
venceu.

Inicialmente, quero dizer 
que o prefeito Alan e equi-
pe deveriam ter lido a ma-
téria com mais atenção, pois 
teriam visto que a matéria 
não foi publicada por mim, 
Vereadora Irene de Alencar 
Nunes. A pauta jornalística 
foi elaborada e redigida pelo 
Repórter Alex Fernandes 
França, onde eu, Vereadora e 
Líder da oposição, fui ouvida 
como fonte para fundamen-
tar a matéria, assim como o 
Ministério Público também 
se manifestou na edição do 

Jornal Noroeste, no dia 02 de 
fevereiro de 2018.

É de conhecimento de 
todos que eu protocolei no 
Ministério Público, no dia 09 
de janeiro de 2018, requeri-
mento pedindo as providên-
cias cabíveis, para apurar se 
houve abusos na concessão 
de diárias e passagens no pri-
meiro ano de administração 
do prefeito Alan, que, juntas, 
somam R$ 87.928,44. Embo-
ra seja o menor município e 
passando por inúmeras difi-
culdades financeiras, Uniflor 
gastou em diárias mais que 
todas as cidades do Foro Re-
gional. 

As ofensas dirigidas a 
mim no Direito de resposta, 
são descabidas. Ao pedir ao 
MP providências, exerci o 
meu papel de Vereadora. O 
Vereador é o membro do Po-
der Legislativo do Município. 
Nessa condição, ele desempe-
nha, como funções típicas, as 
tarefas de legislar e de exercer 

Começa nesta sexta-
-feira (2) a maior fes-
ta do agronegócio da 

região Noroeste do Paraná: 
a ExpoParanavaí 2018. Para 
este ano, a diretoria da So-
ciedade Rural preparou uma 
programação especial para 
agradar o público de todas as 
idades, com shows de artistas 
de renome nacional, parque 
de diversões, área gastronô-
mica, exposição de animais, 
máquinas e implementos 
agrícolas, e muita mais.

E quem vai fazer o pri-
meiro show desta festa que 
vai durar 10 dias, é a dupla 
Cleber & Cauan, que vem 
estourando no mercado da 
música. A entrada é apenas 
1kg de alimento não perecí-
vel, que pode ser trocado na 
Loja Oficial da ExpoPara-
navaí (dentro do shopping) 
por um Ingresso Solidário. A 
ação faz parte do projeto Ru-
ral Solidária, que vai destinar 
todo alimento arrecadado 
para entidades assistenciais 
de Paranavaí.

“O alimento precisa obri-
gatoriamente ser trocado 
pelo Ingresso Solidário, seja 
antecipadamente ou lá na 
portaria. É o ingresso que 
vai permitir o acesso da pes-
soa ao Parque de Exposições. 

Por: Irene de Alencar Nunes – Vereadora

“Estou no meu terceiro mandato consecutivo como Vereadora 
e, em nove anos de mandato, nunca utilizei uma diária sequer. 
É uma opção minha!”

o controle externo do Poder 
Executivo, isto é, da Prefei-
tura. Portanto, é responsabi-
lidade do Vereador fiscalizar 
e controlar as contas públicas 
e avaliar permanentemente a 
gestão e as ações do prefeito.

 Vale ressaltar também 
que, como funções atípicas, a 
Câmara também tem compe-
tência Administrativa e Judi-
ciária. A Câmara exerce uma 
função Judiciária, porque 
cabe a ela processar e julgar o 
prefeito por crime de respon-
sabilidade, além de julgar os 
próprios Vereadores, inclu-
sive o Presidente da Câmara, 
em caso de irregularidades, 
desvios éticos ou falta de de-
coro parlamentar. A função 
de controle da Câmara de 
Vereadores está prevista na 
Constituição Federal de 05 de 
outubro de 1988, no seu art. 
31. A Câmara pode também 
instalar Comissão Parlamen-
tar de Inquérito, art. 50, Reso-
lução n.º 04, de 30 de junho 
de 2011 (Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Uni-
flor). A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito é transitória, 
com finalidade determinada e 
prazo certo, sendo suas con-
clusões, se for o caso, encami-
nhadas ao Ministério Público, 
para que promova a responsa-
bilidade civil ou criminal dos 
infratores.  

O Prefeito diz esclarecer à 
comunidade de Uniflor que: 
“não mediu esforços para 
atender a todos os Depar-
tamentos da Administração 
Pública; que para a obtenção 
de resultados satisfatórios à 
administração e a toda po-
pulação foi necessário a lo-
comoção do chefe do Poder 
Executivo Municipal, seus 
Assessores e Servidores, em 
atividades fora do municí-
pio, principalmente à capital 
do Estado, Brasília e outros 
centros, para angariar recur-
sos e outros benefícios à po-

pulação”. O problema é que, 
o excessivo, escandaloso e 
imoral uso de diárias e passa-
gens, virou chacota em nossa 
cidade. Só para exemplificar, 
qualquer pessoa que acessar 
as informações do Portal da 
Transparência da Prefeitura 
Municipal de Uniflor, verá 
que o gasto com alimentação 
é simplesmente inaceitável. 
Alguns membros do Poder 
Executivo estão literalmente 
“comendo” o dinheiro públi-
co!

O prefeito afirma que a sua 
administração é transparente. 
Afirmo que não e reforço a 
reclamação que fiz em relação 
ao Portal da Transparência, 
que não é tão transparente 
assim. Para ter acesso aos da-
dos que embasaram meu pe-
dido ao MP, tive que ligar na 
Prefeitura, na última semana 
de dezembro e exigir que eles 
alimentassem o Portal, pois 
só estavam no Portal as diá-
rias e passagens até o dia 10 
de outubro de 2017. O Portal 
precisa ser reformulado, para 
que todos, principalmente 
o cidadão comum, consiga 
acesso fácil as informações e 
o Portal também precisa ser 
alimentado diariamente.

Citar o Prefeito anterior no 
Direito de Resposta, dizendo 
que o mesmo também gastou 
no seu último ano de manda-
to em diárias o valor de R$ 
67.000,00 e que ele “nada con-
seguiu de obras”, foi ofensivo 
ao gestor anterior e um ato 
contraditório. Nas fotos, aliás, 
algumas copiadas da internet, 
mostrando os projetos/aqui-
sições e realizações do Pre-
feito Alan, constam “obras” 
do prefeito anterior. É im-
portante frisar também que a 

falta de Certidão Liberatória 
do Tribunal de Contas para o 
Município na gestão anterior, 
ocorreu por falta de pessoal, 
assim, a Contabilidade não 
ficou em dia. A Prefeitura 
estava apenas com um Con-
tador, pois a outra Servidora 
que também responde pela 
Contabilidade, estava afasta-
da de suas funções. Na gestão 
atual, o Município também já 
ficou sem a Certidão Libera-
tória do Tribunal de Contas e 
atualmente a Prefeitura está 
com dois Contadores ativos. 

O prefeito afirma também 
que eu omiti de publicar os 
gastos com diárias e viagens 
do Poder Legislativo. A Câ-
mara Municipal de Uniflor 
gastou R$ 22.232,00 com diá-
rias e passagens. Quem aces-
sar o Portal da Transparência 
da Câmara, verá que esse va-
lor foi gasto 100% em cursos 
sobre atuação parlamentar. 
Nossa Câmara teve renova-
ção de 60% dos Vereadores 
na última eleição. Esclareço 
para que todos tomem co-
nhecimento: sou Vice Presi-
dente da Câmara e estou no 
meu terceiro mandato conse-
cutivo como Vereadora e, em 
nove anos de mandato, nun-

ca utilizei uma diária sequer. 
É uma opção minha! Tenho 
também impresso a relação 
de diárias e passagens da Câ-
mara Municipal de Uniflor 
e dos outros municípios do 
Foro regional. 

O Poder Legislativo de 
Uniflor vem se esforçando 
para realizar um bom traba-
lho. A Câmara se encontra 
em harmonia, diferentemen-
te do Poder Executivo. Sob 
a Presidência do Vereador 
Maycon Rodrigo Rodrigues 

de Souza, a Câmara conse-
guiu no ano de 2017 uma 
economia recorde de R$ 
137.995,29. Instituímos en-
tão, através do Projeto de Lei 
n.º 01/2017, o Fundo Finan-
ceiro e o dinheiro economi-
zado, foi devidamente depo-
sitado na conta específica do 
Fundo Financeiro da Câmara 
Municipal de Uniflor. O ob-
jetivo principal é reformar/
ampliar o prédio da Câmara 
o mais breve possível, pois 
o referido prédio se encon-
tra em péssimas condições. 
Através de Cláusula de Re-
versão de Domínio, o imó-
vel voltou para as “mãos” da 
Câmara Municipal. Temos 
dois anos, a contar da data da 
doação, para começar a re-
forma/ampliação, caso con-
trário o imóvel voltará para 
as “mãos” do Município de 
Uniflor.

Finalizando, o Ministério 
Público do Estado do Paraná, 
por meio da 1.ª Promotoria 
de Justiça que atua na defe-
sa do patrimônio Público, 
instaurou um procedimento 
para investigar os gastos com 
diárias e passagens no muni-
cípio de Uniflor. Cabe agora 
a quem utilizar o dinheiro 
público justificar seu bom e 
regular emprego na confor-
midade das leis, regulamen-
tos e normas emanadas das 
autoridades competentes, 
com a obrigatoriedade de 
PRESTAÇÃO DE CONTAS, 
acompanhada de cupons, 
notas fiscais correspondentes 
e preenchimento de diário 
de bordo, quando o desloca-
mento ocorrer com veículo 
oficial. Basta que o recebedor 
apresente comprovação efeti-
va do uso, bem como o inte-
resse público relativo à mis-
são. Estou à disposição do 
MP e sem medo, continuarei 
exercendo o meu papel de 
Vereadora, na minha função 
de fiscalizadora. 

Hauney C. Malacrida

Caso a pessoa não queira 
levar o quilo de alimento, 
também é possível comprar 
o ‘Vale Kilo’, que custa R$ 5. 
Este valor posteriormente 
será revertido para a com-
pra de alimentos”, explica o 
responsável pela venda de 
ingressos da Expo, Juarez 
Vieira.

A dupla – Cleber & Cauan 
se conheceram ainda na in-
fância, no interior do Estado 
de Goiás. O sonho de ambos 
em viver da música sempre 
falou mais alto e estão can-
tando juntas há 6 anos.

Em 2010, lançaram o 
CD “Novo Amor”. No ano 
de 2013 veio o sucesso “Mel 
Nesse Trem”, que lançou a du-
pla nacionalmente. Com ál-
bum que leva o nome do hit, 
os sertanejos emplacaram os 
sucessos “Deixa eu pensar” e 
“Só que não” que tem mais de 
6 milhões de acessos na in-
ternet, mas trouxe um

diferencial: as rádios de 
todo Brasil abraçaram o tra-
balho da dupla. Em 2014, 

lançaram sua nova música de 
trabalho, ‘’Levanta o Copo’’, 
que contou com a participa-

ção de um dos grupos mais 
renomados de forró do Bra-
sil, o Aviões do Forró! A mú-

sica foi sucesso no carnaval 
de 2014 e, no ano seguinte, 
lançaram o single “Solteiro 

desapegado”, com participa-
ção de Wesley Safadão.

Em 2015, gravaram o 
primeiro DVD da carreira, 
intitulado “Sonho”. A mú-
sica que dá título ao DVD 
mereceu destaque especial. 
Composta por Zé Neto e 
Cristiano e Juliano Tchula, 
já soma mais de 15 milhões 
de visualizações no Youtube.

A dupla gravou em Goiâ-
nia-GO, no início de feverei-
ro de 2017, um projeto inti-
mista com o clima que eles 
imaginavam: música, ami-
gos, bate papo e muita di-
versão. O projeto virou um 
novo DVD em agosto. Ago-
ra, Cleber e Cauan viajam 
pelo país com a turnê “Rese-
nha”, mantendo a vivacidade 
e o bom humor pensados no 
início do projeto.

Nas redes sociais a dupla 
já soma mais de 738 mil fãs, 
somando Facebook, Insta-
gram e Twitter. No YouTube, 
a dupla já possui mais de 168 
milhões de visualizações em 
seus vídeos, com destaque 
para a canção Quase que já 
soma mais de 60 milhões 
de acessos. A atual música 
de trabalho, “Filha da Mãe”, 
atingiu a marca de 1 milhão 
de views no YouTube em 
apenas dois dias.

Confira a programação completa 
desta sexta-feira na ExpoParanavaí

19h - Abertura Oficial da 47ª ExpoPara-
navaí (presença de autoridades, convida-
dos e público geral);
19h30 - Save the Date - AGRO Faciap Jo-
vem. Local: Recinto Felício Jorge;

20h - Abertura do Pavilhão da Indústria 
e Comércio;
20h30 - Reinauguração do Pavilhão João 
Bergamini;
23h30 - Show com Cleber & Cauan
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Autores de roubo são 
presos em flagrante 

pela PM em Alto Paraná

Ponto de drogas 
desmantelado 
em Paranacity

A Equipe de Rádio Pa-
trulha de Alto Para-
ná foi acionada após 

acontecimento de um roubo 
a veículo, no início da noite 
de sábado (24). A vítima foi 
surpreendida por indivíduos 
armados que subtraíram seu 
veículo Vectra prata e se eva-
diram sentido Nova Espe-
rança. As equipes da região 
foram acionadas e o veículo 
foi visualizado já em Nova 
Esperança, sendo iniciado 
acompanhamento tático, 
percorrendo diversas ruas e 
avenidas.

A abordagem aconteceu 
próximo a cidade de Presi-
dente Castelo Branco, onde 
um indivíduo de 36 anos foi 
imobilizado imediatamente 
e dois empreenderam fuga 
pelas propriedades rurais. 
Realizado cerco no entorno 
de uma mata, localizaram 
outro indivíduo, de 24 anos, 
que reagiu entrando em luta 
corporal com a equipe, sen-
do preso em seguida. Con-
tra esse, posteriormente foi 
constatado um mandado de 
prisão também por roubo.

Outro suspeito, de 20 

anos, foi localizado em uma 
residência tentando trocar 
de roupa, sendo contido pe-
los policiais que realizavam 
o cerco no local. O homem 
também resistiu à prisão, 
lesionando e ameaçando a 
equipe policial. Contra este 
indivíduo também havia um 
mandado de prisão expedi-
do.

Diante dos fatos os três 
indivíduos presos e o veículo 
foram encaminhados para a 
Delegacia local.

Fonte: Comunicação 
Social 8º BPM

A equipe de Rádio Pa-
trulha de Paranacity, 
recebeu denúncias 

de um ponto de venda de 
drogas, na noite de sexta fei-
ra (23).

No local foi abordado um 
indivíduo de 40 anos junta-
mente com uma garota de 
16 anos, ambos assumiram 
estarem comercializando 

drogas. Sendo localizadas 18 
pedras de crack e dinheiro 
em notas diversas.

Os presos foram enca-
minhados à delegacia local, 
sendo que o maior respon-
derá também por corrupção 
de menores.

Comunicação Social 
8BPM

POLICIALGoverno deve explicações 
à população, diz Anibelli 
sobre irregularidades no 

pedágio do Paraná

O deputado Anibelli 
Neto (MDB), líder 
da oposição na As-

sembleia Legislativa, apre-
sentou hoje (26) dois re-
querimentos de pedido de 
informações ao governo es-
tadual sobre os pedágios no 
Paraná. As solicitações foram 
feitas quatro dias após a Polí-
cia Federal deflagrar a Ope-
ração Integração, que apura 
o pagamento de propina para 
agentes públicos em troca da 
aprovação de aditivos que re-
sultaram no aumento da tari-
fa de pedágio no Estado.

Nos requerimentos, o 
parlamentar pede que o go-
verno disponibilize cópia do 
ato administrativo instau-
rado pelo Poder Executivo 
para apurar o caso e também 

se houve a exoneração dos 
servidores públicos envolvi-
dos no escândalo. Em outro 
pedido, o líder oposicionis-
ta questiona quantas ações 
judiciais que envolvem as 
concessionárias e o Estado 
tramitam atualmente e quan-
tas ações foram suspensas a 
pedido do Poder Executivo 
desde 2011.

"O governo deve expli-
cações para a população. 
Por isso estamos solicitando 
cópia do ato administrativo 
instaurado pelo Poder Exe-
cutivo e também questio-
nando se houve a exoneração 
dos servidores públicos en-
volvidos", explicou.

Anibelli Neto disse tam-
bém que defende a imedia-
ta suspensão dos reajustes 

tarifários aplicados pelas 
concessionárias.  "Em nossa 
atuação na Frente Parlamen-
tar Contra a Prorrogação do 
Pedágio, sempre questiona-
mos estes aumentos abusivo. 
É preciso suspender ime-
diatamente os reajustes es-
tratosféricos aplicados pelas 
pedageiras nas tarifas. Estes 
aumentos estrangulam a 
economia paranaense e pre-
judicam duramente a popu-
lação", disse.

Além de Anibelli Neto, 
assinam os requerimentos os 
deputados Ademir Bier, Ne-
reu Moura e Requião Filho, 
do MDB, e Péricles de Melo, 
Professor Lemos e Tadeu Ve-
neri, PT.

Assessoria de Imprensa

Ponta de Estoque começa na quinta-
feira e lojistas já preparam promoções

OPORTUNIDADE DE BONS NEGÓCIOS

Empresas de diversos segmentos vão participar, 
comercializando produtos com preços diferenciados. 

A Associação Comer-
cial e Empresarial 
de Nova Esperança, 

através da  Acine Mulher está 
preparando mais uma edição 
da tradicional Feira de Ponta 
de Estoque, que será realizada 
no período de 08 a 10 de mar-
ço.

 O evento, que acontecerá 
no Ginásio Poliesportivo Bru-
no Benatti terá também a Fei-
ra de Autos, com a venda de 
veículos novos e seminovos.

 Pontal Chevrolet, Fiat Fi-
pal, Pícoli Veículos e Honda 
Free Way são empresas já con-
firmadas. 

Considerado o maior 
evento de vendas do varejo de 
Nova Esperança, a Feira Ponta 
de Estoque proporciona opor-
tunidades reais de bons negó-
cios tanto para os empresários 
e quanto para consumidores. 
Tradicionalmente é responsá-
vel por atrair público de toda 
a região. Estarão participan-
do 30 empresas de diversos 
segmentos, dentre os quais, 
roupas, calçados, acessórios, 
materiais para construções, 
papelaria, presentes e outros.

A presidente da Acine 
Mulher, Cacilda de Fátima 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Marconi ressalta: “a feira é 
um evento muito aguardado, 
pois as empresas levam pro-
dutos de qualidade a preços 
muito atrativos. O diferen-
cial da nossa feira é justa-
mente a junção da qualidade 
com um preço diferenciado 
nos produtos”, diz.

DIAS DO EVENTO
Na quinta-feira, data da 

abertura, a Feira terá início 
às 16 horas e funcionará até 
as 21h00min. Já na sexta-fei-
ra (09) abre das 09 horas às 
21 horas. No sábado, último 
dia do evento, o funciona-
mento será das 09 horas até 
às 14h00min. e a entrada é 
franca. 

“A Feira é também uma 
ótima oportunidade para as 
empresas liquidarem seus 
estoques, abrindo espaço 
para outras mercadorias, da 
nova estação que está che-
gando. Sem dúvidas, o pú-
blico que comparecer não 
vai se arrepender”, finalizou 
a Presidente da Acine Mu-
lher.

A expectativa dos orga-
nizadores é que nos três dias 
em que a Feira ocorrerá, 
devam passar pelo Ginásio 
Poliesportivo mais de 8 mil 
pessoas.

“Quem já visitou a Feira Ponta de 
Estoque pelo menos uma vez sabe 

que é uma grande chance para o 
empresariado renovar seu estoque 
na troca de estação. Além disso, o 
consumidor encontra mercadorias 

vendidas com descontos de mais de 
70%”, explicou a Presidente da Acine 

Mulher, Cacilda de Fátima Marconi

José Antônio Costa
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- AUXILIAR DE PRODUÇÃO  ( PCD )
- COZINHEIRA DE HOT EL

- ELET RICISTA DE CAMINHÃO
- INSTALADOR DE MÁRMORES E GRANITOS

- MECÂNICO DE CAMINHÃO
- MOTORISTA DE CAMINHÃO - CNH ( E )

- RECEPCIONISTA DE HOT EL
- T ÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE 

INT ERNET (HELP DESK)
- T RABALHADOR  RURAL  ( PCD )

- VENDEDOR EXT ERNO
- VENDEDOR INT ERNO

DATA: 26/02/2018 | HORÁRIO: 20:00H

- PROJETOS DE LEI EM 1ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei n° 10/2018, de autoria do Executivo 

Municipal, que altera o art. 2º e seu parágrafo único, da 
Lei Municipal 1.5933, de 24 de junho de 2005.

2) Projeto de Lei n° 12/2018, de autoria da Mesa Exe-
cutiva que altera o art. 2º, da Lei Municipal 2.266, de 23 
de maio de 2012.

- REQUERIMENTOS:
2) Requerimento n°04/2018, de autoria do Vereador 

Carlos Roberto da Silva, requer, após ouvido plenário, 
seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, informações 
do porque até o dia 16/02/2018 a Lei- 2.605/2017, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação da ordem 
da fila de espera das Creches no Portal da Transparên-
cia do Município de Nova Esperança e estabelece outras 
providências, não foi cumprida pelo município, visto 
que o prazo para implantação era de trinta dias a partir 
da publicação da Lei.

- PROJETO DE LEI DANDO ENTRADA:
1) Projeto de Lei nº 13/2017, de autoria do Vereador 

Maurício Alexandre Marin Gaona, que dispõe sobre o 
funcionamento do comércio varejista em geral e dá ou-
tras providências.

Pauta da 3ª Sessão 
Ordinária da 

Câmara Municipal 
de Nova Esperança

O PAPEL DO 
OBSERVATÓRIO SOCIAL 

Muito embora o Observatório Social em Nova Esperança tenha 
sido criado em meados do ano de 2016, muitos ainda não conhecem 
nosso trabalho e a área de atuação. Por isso, vamos tentar resumir 
nosso trabalho nessa coluna, para esclarecer aos leitores e esses aos 
seus familiares e conhecidos, acerca do que fazemos e o que nos mo-
tiva.

O Observatório Social de Nova Esperança, denominado ONESP, 
está filiado ao Observatório Social do Brasil (OSB), que está presente 
em mais 100 Municípios, em 19 Estados espalhados pelo território 
brasileiro. Seguimos, portanto, uma metodologia de trabalho criada 
pelo OSB, que foi amplamente estudada e vem se aperfeiçoando a 
cada licitação, cada trabalho de conscientização, que cada um dos 
110 Observatórios fazem.

Temos dois objetivos principais, que são o foco do nosso tra-
balho: o primeiro é o ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES 
realizadas no município, tanto pelo executivo como pelo legislativo, 
para que sejam evitados desvios do dinheiro público, acompanhan-
do a conveniência da compra, o preço, o pregão e a entrega dos pro-
dutos (salientando que o acompanhamento da entrega dos produtos 
será possível ser feito de forma eficaz em nosso município, com a 
implantação do Almoxarifado Central, que sempre foi um pleito do 
ONESP); e o segundo foco é a EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADÃ, 
para que todos entendam o que é ser cidadão, esclarecendo sobre 
nossos direitos e deveres enquanto cidadãos e também enquanto 
contribuintes, pois somos nós, com o pagamento dos nossos tribu-
tos, que financiamos a máquina administrativa e todos os serviços 
realizados pela Administração Pública.

Entendemos que só teremos bons políticos se formos bons ci-
dadãos. É como diz o velho ditado: “O olho do dono é que engor-
da o boi”. Ou seja, se somos nós contribuintes, que financiamos a 
máquina pública através do pagamento dos nossos tributos, então 
devemos vigiar como nossos governantes estão aplicando nosso di-
nheiro, e os agentes públicos devem agir de forma transparente, pois 
estão trabalhando com o dinheiro que é de todos nós. E o trabalho 
do Observatório é vigiar a aplicação desses recursos, mas também 
motivar os contribuintes para assim fazer, pois, os observadores são 
pessoas da comunidade que trabalham de forma voluntária e quanto 
mais voluntários tiver, mais forte será essa comunidade e com mais 
qualidade nossos tributos retornarão em nosso benefício.

Nos países onde a corrupção é pequena, a qualidade de vida de 
seus habitantes é alta e a participação popular e maior ainda, pois 
exigem transparência nos atos dos seus administradores e acompa-
nham os seus trabalhos. Nesses países, como Finlândia e Dinamarca, 
quase não existe desigualdade social, pois o filho do deputado estuda 
na mesma escola que o filho do gari. Lá os políticos não tem altos 
salários, nem super privilégios como aqui no Brasil, pois são eleitos 
para exercer o poder em benefício de todos e não visando apenas 
benefício pessoal ou de uma classe de pessoas, como faz uma grande 
parcela dos nossos políticos.

Sabemos que somos um país jovem e nossa democracia também 
é, pois enquanto nossa Lei da Transparência tem pouco mais de 10 
anos, nesses países, ela existem há mais de 200 anos. Mas isso não 
é motivo para nos acomodar, pois a experiência não se adquire só 
vivendo, mas também observando.

O que temos que aprender com isso é que a nossa participação 
é o que vai mudar nossa condição. Não precisamos fazer política 
partidária para que essas mudanças aconteçam, o que precisamos 
é ser cidadãos responsáveis e conscientes de seus direitos e deveres. 
Devemos buscar fundamento em nossas críticas e nossos atos, para 
que nossas legítimas reivindicações sejam atendidas, não importan-
do de qual partido seja o atual governo, pois, após eleito, passa ser o 
governo de todos e não apenas daqueles que o elegeu. E todos deve-
mos torcer por ele, para que faça o melhor governo de todos que já 
passaram, e que o próximo seja melhor que este e assim por diante.

Por isso, que os voluntários do Observatório devem ser aparti-
dários, porque não torcemos por um ou outro grupo político, mas 
por qualquer grupo que tenha sido democraticamente eleito pelo 
povo. Mas isso não quer dizer que não combateremos os atos que 
não estiverem de acordo com a legalidade, moralidade, honestidade 
e otimização dos gastos públicos. Estaremos sempre vigilantes, para 
que os políticos eleitos, assim como os funcionários concursados ou 
nomeados, trabalhem em benefício do povo, visando sempre o Bem 
Comum e se for preciso incomodar incomodaremos, e se for o caso 
de aplaudir aplaudiremos. Pois, voluntários do ONESP ou não, so-
mos todos cidadãos.

FALA LEITOR!

O handebol em Nova Esperança:
Éramos apenas alunos do Colégio Estadual de 
Nova Esperança, mais tarde Costa Monteiro. 
As aulas de Educação Física eram ministradas a 
partir desta data pelo recém Formado Prof. João 
Marin Mechia, que foi o nosso primeiro professor 
de Educação Física de Nova Esperança ( antes do 
Mestre, o Capitão Gastão era o responsável pelas 
atividades física escolar). Foi uma inovação total 
em termos metodológicos e consequentemente 
tivemos os primeiros contatos com o (futebol com 
as mãos - Hand Ball), que era bem interessante e 
chamamos de “Andebol” na época. 

Texto do Professor Nelson Rodrigues

Semana tensa para os fãs de 
cinema! Não bastasse a pressão 
devida à entrega da premiação 
mais importante do cinema que 
acontece nesse domingo, uma 
das figuras mais icônicas do ci-
nema pop dos anos 1990 quase 
foi dessa para melhor no início 
da semana. Mas agora que tudo 
já se normalizou, você pode ficar 
por dentro das novidades da Sé-
tima Arte, aqui, na nossa coluna.

Primeiro, vamos falar da 
quase morte de Kevin Smith. 
Você deve estar se perguntando: 
quem é esse cara?! E a pergun-
ta é justa, já que a mídia con-
vencional não fez muito alarde 
sobre o ataque cardíaco que ele 
sofreu no fim de semana pas-
sado. Kevin Smith é cineasta, 
ator e roteirista, tanto de filmes, 
como de quadrinhos. Um nome 
muito influente na cultura pop, 
sobre tudo nos anos de 1990 e 
início dos anos 2000, seus filmes 
geralmente são ambientados em 
Nova Jérsei, sua cidade natal, e 
são recheados de referências à 
cultura pop, em particular ao 
universo das HQs e a Star Wars. 
Muita gente lembra dele no pa-
pel de Silent Bob, da dupla Jay 
e Silent Bob, que fizeram muito 
sucesso na aclamada comédia 
Dogma, de 1999.

Ele revelou em uma de suas 
redes sociais que sofreu um gra-

ve ataque cardíaco no domingo, 
dia 25 de fevereiro, e confessou 
“O médico que salvou minha 
vida disse que eu tinha um blo-
queio de 100% da minha artéria 
LAD (também chamada de 'fa-
zedora de viúvas'). Se eu não ti-
vesse cancelado o segundo show 
para ir ao hospital, teria morri-
do”. Ainda bem que não mor-
reu, senão o mundo do cinema 
estaria, com certeza, muito mais 
chato e sem graça.

Outro assunto importante 
dessa semana é o Oscar 2018, 
que acontece nesse domingo, dia 
04 de março. A cerimônia oficial 
promete dar continuidade aos 
protestos iniciados no Globo de 
Ouro desse ano, em que todas 
as atrizes que estiveram presen-
tes vestiram-se de preto para 
chamar atenção em relação aos 
abusos e assédios que sofreram 
ao longo de décadas no mundo 
do entretenimento.

É muito bom ver que a cada 
ano que passa essas grandes pre-
miações do cinema têm se tor-
nado mais políticas e ativistas. 
É papel de todos, inclusive da 
classe artística, formar opinião 
e ter um posicionamento justo 
e comprometido em relação à 
sociedade. Por isso, ver causas 
como o empoderamento femi-
nino, a representatividade de 
raças, a igualdade de gênero ou 

o respeito para com o diferente 
como pautas recorrentes nessas 
premiações é demonstração do 
amadurecimento de uma boa 
parcela da sociedade. 

O que esperar do Oscar nesse 
domingo? Muitos já estão fazen-
do suas apostas, eu não sou mui-
to de apostar, mas sempre torço 
para os filmes que mais me agra-
dam. Dessa forma, mesmo que 
o queridinho para o Oscar de 
Melhor Filme seja A Forma da 
Água, eu vou continuar (como 
disse semana passada) torcen-
do para Três Anúncios Para Um 
Crime. Já que o diretor de Três 
Anúncios Para Um Crime não 
foi indicado ao Oscar de Melhor 
Direção, minha torcida fica para 
Guillermo Del Toro, muito mais 
pelo conjunto de sua obra, do 
que pela direção de A Forma da 
Água. Para Melhor Ator e Me-
lhor Atriz, será muito injusto se 
a academia não premiar Gary 
Oldman, por O Destino de Uma 
Nação e Frances McDormand 
por Três Anúncios Para Um Cri-
me. Pois os dois superaram em 

muito as expectativas de todos 
em relação a suas atuações. 

Sobre as categorias técnicas 
vou me abster de dar opiniões, 
mas gostaria de firmar aqui mi-
nha torcida para o Oscar de Me-
lhor Animação. Muita gente está 
torcendo para o Touro Ferdinan-
do nessa categoria, isso porque a 
direção do filme ficou a cargo de 
um brasileiro, Carlos Saldanha, 
mas a meu ver, esse filme não 
merece o prêmio. Muito mais 
justo seria dar a estatueta a Com 
Amor, Van Gogh, uma verda-
deira obra de arte, que traz pela 
primeira vez ao cinema a técnica 
de animação a partir de pintu-
ra à óleo e que foi inspirada em 
mais de 400 pinturas do mestre 
do pós-impressionismo, Vincent 
Van Gogh. Caso você ainda não 
tenha visto, é de encher os olhos. 
Fique atento à premiação do Os-
car nesse domingo e torça muito 
para os seus favoritos!

Agora, vamos à estreia dessa 
semana. O filme Operação Red 
Sparrow, traz como protagonis-
ta a atriz Jennifer Lawrence e só 
isso já é garantia de sala cheia. 
Ela tem despontado como uma 
atriz surpreendente nos últimos 
anos, pois tem buscado sempre 
mais sair da sua zona de confor-
to. 

Ao ser indicada quatro vezes 
ao Oscar, e ao ganhar em uma de-
las, ela poderia apenas continuar 
fazendo os papeis que seguem o 
padrão pelo qual foi consagra-
da, mas ao invés disso, ela busca 
sempre mais papeis desafiadores. 
Exemplo disso são seus últimos 
filmes, que vão de X-Men, pas-
sando pelo Cult Mãe, até chegar 
em Operação Red Sparrow, que 

é um verdadeiro thriller erótico.
Gostaria de destacar isso, 

Operação Red Sparrow é mui-
to mais thriller erótico do que 
filme de ação. Muita gente tem 
comprado a ideia de que esse fil-
me segue o padrão de Atômica 
ou Salt, não se engane, Operação 
Red Sparrow não tem ação ne-
nhuma. Em compensação tem 
muitas cenas de sensualidade e 
nudez (inclusive um nu frontal 
de Jennifer Lawrence que joga a 
pobre e insossa Anastasia Stee-
le de Dakota Johnson no limbo 
do esquecimento – Anastasia é 
a protagonista da trilogia Cin-
quenta Tons de Cinza).

Lawrece e sua atuação com 
certeza são o ponto alto do fil-
me, que vem recheado de pon-
tos baixos. Ao que tudo indica, 
o diretor tentou direcionar seu 
filme para o suspense, mas isso 
fez com que seus personagens se 
tornassem frios e sem graça. Isso 
não seria problema se o filme 
fosse de ação, mas como não o 
é, a trama acaba sendo bastante 
chata e um pouco maçante, so-
brando para o expectador ape-

nas aproveitar as cenas quentes 
que enchem a tela.

Vamos à trama! A talentosa 
bailarina, Dominika Egorova 
(Jennifer Lawrence) encontra-
-se em maus bocados quando é 
convencida a se tornar um par-
dal (Sparrow em inglês), ou seja, 
uma sedutora treinada na me-
lhor escola de espionagem rus-
sa. Após passar pelo árduo pro-
cesso de aprendizagem, ela se 
torna a mais talentosa espiã do 
país e precisa lidar com o agen-
te da CIA Nathaniel Nash (Joel 
Edgerton). Os dois, no entanto, 
acabam desenvolvendo uma 
paixão proibida que ameaça não 
só suas vidas, mas também as de 
outras pessoas. 

Por que ver esse filme? Esse 
é, no mínimo, um filme diferen-
te, com uma narrativa que não 
empolga, mas que possui outros 
atributos que garantem a aten-
ção de todos, principalmente do 
público masculino. Se você está 
cansado dos filmes de ação sem 
muito atrativo, dê uma chance 
a Operação Red Sparrow e boa 
sessão!
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*Marcello Richa é presidente do Instituto 
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)

Voto impresso

Em ano eleitoral um assunto que sempre retorna 
com força é o debate sobre a necessidade ou não do 
voto imprenso em conjunto com o eletrônico. É um 
tema que divide opiniões e que traz consigo um grande 
peso econômico, o que torna extremamente relevante a 
sua discussão para que possamos alcançar um denomi-
nador comum que justifique a iniciativa.

Em 2015 foi realizada uma pequena reforma elei-
toral que estipulou a impressão de cada voto na urna 
eletrônica. Após o eleitor digitar o número do seu can-
didato, a urna iria imprimir o registro do voto para ser 
depositado automaticamente e sem contato manual do 
eleitor, em local previamente lacrado. No caso o encer-
ramento do processo de votação só aconteceria após a 
confirmação pelo eleitor do conteúdo de seu voto e o 
registro impresso que a urna emitirá.

Particularmente sou favorável a esse modelo, uma 
vez que o eleitor terá maior confiança de que seu voto 
foi registrado para o candidato que escolheu e permite 
uma verificação manual posterior, caso sejam levan-
tadas suspeitas a respeito do resultado. Reconheço, 
porém, que a implantação desse sistema tem um pro-
blema que é o custo, mas é algo que eventualmente te-
remos que enfrentar.

Digo isso porque atualmente o Brasil é um dos pou-
cos países no mundo que ainda utiliza urnas eletrôni-
cas no modelo DRE (Direct Recording Electronic), que 
mantêm apenas registros digitais dos votos. É a primei-
ra geração deste tipo de urna e, se analisar outros paí-
ses que utilizam o modelo, é fácil perceber que estamos 
atrasados. Já existem equipamentos que emitem  com-
provante impresso para conferência após a digitação 
do voto, que atenderia o solicitado na reforma política, 
e também urnas que emitem uma cédula com chip, que 
contém os registros digitais e impressos.

Apesar de ainda não existir garantias que irá acon-
tecer devido ações que estão tramitando no Supremo 
Tribunal Federal (STF), o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) indicou que nas eleições de 2018 deverá ser im-
plantado a impressão do voto em aproximadamente 30 
mil das 600 mil urnas utilizadas no país neste ano. Seria 
um bom teste para verificar a viabilidade da proposta, 
que poderia ser expandida em outras eleições, gradual-
mente dissipando os custos para a implantação desse 
modelo.

É importante ressaltar que a urna eletrônica trou-
xe avanços para o sistema eleitoral brasileiro, especial-
mente na questão de agilidade para realização e apura-
ção dos votos. Porém nenhum sistema é inviolável e é 
preciso constantemente buscar melhorias que permi-
tam maior segurança.

Em um período que as pessoas questionam o pro-
cesso eleitoral e a validade do resultado das urnas, é 
perfeitamente compreensível buscar novas propostas 
que visem assegurar a normalidade das eleições. Con-
seguir alcançar um formato de eleição mais transparen-
te e com mais opções de verificação permitirá o sempre 
necessário fortalecimento da democracia e maior legi-
timidade para os representantes eleitos.

Sicredi União participa da 47ª ExpoParanavaí

Prestação de contas 
2017 do município

Secretaria de Saúde presta contas

A partir desta sexta-
-feira (02), a agên-
cia móvel da Sicredi 

União PR/SP marcará pre-
sença na 47ª Feira Agrope-
cuária e Industrial de Pa-
ranavaí - ExpoParanavaí. 
A unidade da instituição 
financeira cooperativa fun-
cionará todos os dias do 

evento - até 11 de março, 
sempre a partir das 19 horas.

Entre os serviços ofe-
recidos na agência móvel, 
destaque para o crédito ru-
ral especial destinado aos 
associados que quiserem 
utilizar o recurso em leilões 
de animais ou em compra 
de maquinários e equipa-

mentos durante o evento. 
A proposta é disponibilizar 
crédito facilitado, tendo em 
vista que a feira apresenta 
um leque de produtos e, por 
isso mesmo, é uma oportu-
nidade para fechar bons ne-
gócios.

Outra novidade é que as 
pessoas que abrirem conta 

na agência móvel ganha-
rão de imediato um convite 
para shows da ExpoParana-
vaí. Haverá ainda a divulga-
ção do Consignado Sicredi 
para aqueles que tiverem 
interesse, e a equipe da Si-
credi União também ficará 
disponível para prestar es-
clarecimentos, sanar dúvi-

das e apresentar os diversos 
produtos oferecidos pela 
instituição financeira coo-
perativa.

Mais do que soluções fi-
nanceiras, a Sicredi União 
também entra no clima de 
festa da ExpoParanavaí e 
oferece programação cultu-
ral na agência móvel. Para 

isso, um mágico ilusionista 
fará interação com o públi-
co e apresentações às sextas-
-feiras (dia 02 e 09) e aos sá-
bados (03 e 10).

O atendimento no cami-
nhão estande da cooperativa 
será das 19h às 22 horas.

Textual Comunicação

Na noite de terça-feira 
(27), o contador da 
Prefeitura Munici-

pal de Floraí, Jose Apareci-
do Pimentel  acompanhado 
também a funcionária do de-
partamento de contabilidade 
Municipal Kerlys Andreia 
Alexandre Barboza, fizeram-
-se presentes nas dependên-
cias da Câmara Municipal 
de Floraí, onde na oportu-
nidade o senhor contador, 
apresentou o relatório das 
metas fiscais da municipali-
dade referente ao 3º quadri-
mestre encerrado em 31 de 
dezembro de 2017, fazendo 
assim cumprir o que deter-
mina a lei complementar nº 
101/2000 - Lei da responsa-
bilidade Fiscal.

Fizeram se presentes os 
vereadores: Marcio Lean-
dro Mendes, Michel Marcos, 
Aparecido Soares da Silva, 
Manoel José dos Santos, João 

Antônio Martins e João Car-
los Matera. Ainda presente o 
senhor Edson Viotto, que faz 
o papel de controlador inter-
no da municipalidade.

No teor do relatório fora 
apresentado as receitas e 
despesas do ano 2017, o re-
sultado nominal, o resultado 
primário e o atual endivida-
mento, além da apresentação 
dos índices da folha de pa-
gamento, índices de investi-
mento em educação e os ín-
dices da saúde.

Diante do exposto, mui-
to bem dissolvido pelo se-
nhor contador, numa forma 
simples de entendimento, 
nota-se que a atual situação 
financeira e fiscal do mu-
nicípio de Floraí passa por 
momentos favoráveis e po-
sitivos, pois tudo indica que 
a solidez de caixa, a gestão 
fiscal e financeira tem sido le-
vada a sério pela administra-

ção municipal, na pessoa do 
prefeito Fausto Herradon, da 
vice Edna Contin e do supor-
te da câmara municipal nas 
pessoas dos nobres vereado-
res.

Quanto aos índices pac-
tuados na gestão fiscal e que 
devem ser seguidos e res-
peitados dentro da Lei de 
responsabilidade fiscal, de-
mostra que: O índice de des-
pesa com pessoal fechou o 
ano fiscal atingindo 50,03% 
abaixo do índice máximo de 
54%. O percentual de investi-
mento em educação que tem 
seu índice mínimo de 25% 
a municipalidade atingiu o 
patamar de 26%, Dentro do 
Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica – FUNDEB, o investi-
mento no magistério que tem 
a base de 60% foi investido 
62,26%. Na saúde pública do 
município onde o índice pac-

tuado dentro da constituição 
federal é de 15% em despesa, 
a municipalidade atingiu o 
índice de 34%. Ao finalizar 
o senhor contador José Apa-
recido Pimentel, disse : “Em 
resumo, senhores vereadores 
e cidadãos presentes, a análi-
se do resultado fiscal relativo 
ao 3º quadrimestre de 2017, 
evidência de forma aberta e 
concisa o comprimento de 
todas as metas e princípios 
de gestão fiscal responsável 
prevista na LDO e na Lei de 
responsabilidade fiscal, tendo 
como consequência e manu-
tenção do equilíbrio fiscal e o 
compromisso deste governo 
municipal na gestão dos re-
cursos públicos.”

 O relatório ora apre-
sentado está a disposição 
no site www.floraí.pr.gov.
br,(https://e-gov.betha.com.
br/…/con_relatorios_opcio-
nais_link1…)

Fazendo cumprir a lei 
de responsabilidade 
fiscal, a Secretaria de 

Saúde de Floraí, através da 
secretária Alessandra Farias 
e equipe, levaram ao conhe-
cimento da população e ve-
readores, a apresentação de 
contas referente ao 3º qua-
drimestre de 2017 (setembro 
a dezembro). O evento acon-
teceu na terça-feira (27), nas 
dependências da Câmara 
Municipal de Floraí.

Na oportunidade com 

a presença da presidente 
do Conselho Municipal de 
Saúde, Denise Belani, o con-
tador da prefeitura José Pi-
mentel e a assistente Kerlys 
Andreia Alexandre Barboza, 
a senhora secretária passou a 
relatar o relatório providen-
ciado para esse momento 
esclarecedor, mostrando as 
despesas realizadas nesse pe-
ríodo ora mencionado, com 
o número de atendimentos 
em todas as especialidades 
aos nossos usuários de saú-

de, seja através do SUS, ou 
do consórcio Cisamusep, ou 
por clínicas terceirizadas ou 
contratadas, tais como: Cli-
nica de fisioterapia, clinica 
de ultrassom e laboratório 
de análises (estes na cidade 
de Floraí).

Diante destes esclareci-
mentos, mostrou-se também 
que com as despesas geradas 
junto ao usuário de saúde e 
de toda estrutura funcional, 
o índice foi de 34% quanto 
a exigência constitucional 

pactua-se no mínimo 15% 
da receita. Enfim, um rela-
tório muito bem elaborado 
e que está a disposição de 
cidadão que tenha interesse 
e que não houve a possibi-
lidade de se fazer presente. 
Fazer saúde pública é uma 
luta constante do dia a dia, 
e conta sempre com total 
apoio do gestor municipal 
na pessoa do prefeito Faus-
to Herradon, da vice Edna 
Contin e de todos os senho-
res vereadores.

José Pimentel - Contador

FLORAÍ
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Decoração Árabe: do 
Oriente para sua Casa!

A decoração árabe é uma 
excelente opção para quem 
procura um estilo exótico, 
misterioso, elegante e ao 
mesmo tempo, intimista. 
O estilo oriental chegou ao 
Brasil timidamente e logo 
se tornou mais procurado 
na atualidade. Isso se deve, 
principalmente, aos seus de-
talhes luxuosos que trans-
formam o ambiente.

Os ítens principais e de 
presença garantida na de-

coração árabe são os teci-
dos com estampas, móveis 
em tom de dourado, tapetes 
orientais, mosaicos e peque-
nos apetrechos decorativos. 
É possível, ainda, integrar à 
decoração várias almofadas, 
colchas e tapetes exóticos.

A decoração árabe é as-
sociada ao glamour e à ri-
queza, graças aos Sheiks, 
que decoravam seu palácios 
com ouro. Assim, todos es-
ses detalhes clássicos que 

são cobiçados na arquitetu-
ra moderna, eram feitos em 
ouro maciço.

 O restante do mundo se 
apaixonou pela cultura do 
Oriente e logo começou a 
acrescentá-la em suas deco-
rações. Entretanto, o ouro foi 
substituído por arabescos co-
loridos e tons rústicos de ma-
deira. O amarelo e marrom 

também são cores sempre 
presentes nessas decorações.

Um ponto forte na deco-
ração árabe são as portas e 
janelas. Elas dispõem de um 
design poderoso que nos re-
mete a arquitetura do perío-
do colonial, só que possuem 
muito mais luxo, podendo ser 
brancas ou em tons variados 
de madeira.

É o formato dos ara-
bescos que transmitem o 
aspecto de um templo na 
decoração árabe, podendo 
ser dourados ou coloridos. 
Para incrementar, o revesti-
mento na decoração árabe 
é um grande diferencial em 
relação á outras temáticas 
decorativas.

Há opções em patch-
work, pátina, pastilhas, 
porcelanatos e azulejos ára-
bes, que possuem um rele-
vo mais intenso. Esses tipos 
de revestimentos podem 
ser integrados tanto na par-
te interna, quanto em uma 
varanda ou jardim.

Outra maneira de in-
corporar a decoração árabe 
na sua casa é a partir dos 
móveis. Com cores vivas, 
vibrantes e alegres, mesas 
laterais ou pufes com es-
tampas e desenhos que re-
metam ao estilo podem fa-
zer toda a diferença.

Além disso, se você de-
seja incorporar elementos 
dessa decoração em um es-
paço que você já tem, é pos-
sível utilizar pequenos de-
talhes do estilo árabe, como 
almofadas estampadas.

Nos quartos, a roupa de 
cama pode conter padrona-
gens que levem um toque 
árabe para o espaço, com 
bastante arabescos e cores 
fortes.

A iluminação é parte 
importante para criar uma 
decoração árabe cheia de 
charme. Com velas e lanter-
nas, por exemplo, é possível 
criar um clima intimista e 
aconchegante, típico desse 
décor.

Gostou das dicas de de-
coração? Então continue 
sempre prestigiando a co-
luna Ideias Entre Espaços 
e confira mais ideias para 
você se inspirar e decorar a 
casa inteira!

PF e Receita investigam empresas que 
simulavam vendas para lavar dinheiro

A Polícia Federal (PF) 
deflagrou  esta se-
mana  a Operação 

Descarte, com o objetivo de 
desarticular um esquema de 
lavagem de dinheiro que, 
usando empresas que esta-
vam sob controle, simulavam 
venda de mercadorias com o 
propósito de lavar dinheiro 
para outras que pagavam por 
produtos inexistentes. Esses 

pagamentos eram feitos por 
meio de transferências ban-
carias ou boletos, o que, se-
gundo a PF, dava “aparência 
de legalidade” ao negócio.

Contando com a ajuda 
da Receita Federal, a opera-
ção cumpre 15 mandados de 
busca e apreensão em resi-
dências e empresas localiza-
das nas cidades de São Paulo, 
Santos, Paulínia (SP), além 

de Belo Horizonte e Lamin 
(MG). Em nota, a PF infor-
mou que os valores recebi-
dos eram transferidos “para 
diversas empresas de facha-
da, que remetiam os valores 
para o exterior ou faziam 
transferências para pessoas 
ligadas ao cliente inicial”.

De acordo com os in-
vestigadores, o maior clien-
te desse esquema foi uma 

“empresa concessionária de 
serviços públicos de limpeza 
no município de São Paulo” 
que, entre 2012 e 2017, te-
ria simulado a aquisição de 
produtos como detergentes, 
sacos de lixo e uniformes. 
“Assim, foram repassados 
mais de R$ 120 milhões para 
terceiros ainda não identifi-
cados”, acrescentou a nota.

Vários veículos de luxo 

foram adquiridos pelo gru-
po criminoso. Todos foram 
registrados em nome de la-
ranjas. Ainda segundo a PF, 
“uma das células do esque-
ma criminoso” remeteu ile-
galmente parte dos valores 
para um funcionário público 
argentino, no exterior. Esse 
funcionário estaria “em con-
luio” com operadores finan-
ceiros já presos no âmbito da 

Operação Lava Jato.
Caso se confirmem as 

suspeitas dos policiais, a ex-
pectativa é de que os inves-
tigados sejam acusados de 
crimes como lavagem de di-
nheiro, evasão de divisas, so-
negação tributária e associa-
ção criminosa. Há também 
suspeitas de práticas dos 
crimes de corrupção ativa e 
passiva. Agência Brasil

OPERAÇÃO DESCARTE
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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.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

A Direção do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
de Nova Esperança, Presidente Castelo Branco e Uniflor - 
SISMUNE vem mediante o presente edital, nos termos do 
Art. 103 do Estatuto Social, convocar todos os servidores 
do Quadro Geral município de Nova Esperança, para 
Assembleia Extraordinária que terá como pauta:

“Paralisação”

Banco de Horas/Hora Extra 

A  Assembleia está marcada para o dia 27 de fevereiro de 
2018, 

Câmara Municipal dos Vereadores de Nova Esperança, 

Às 18h (dezoito horas), primeira chamada e, segunda 
chamada às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos).

Sandra Faria Silva

Presidente do SISMUNE.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL PUBLICADO NA EDIÇÃO 965 DE 
SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2018, PÁGINA 10
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DECRETO MUNICIPAL Nº 4.764/2018

DATA: 1 DE MARÇO DE 2018.

SÚMULA: “Dispõe sobre o Desconto para pagamento a Vista da Taxa 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Domiciliares TGRSD, instituído 
pela Lei Complementar nº 2.588/2017 no âmbito do Município de Nova 
Esperança e da outras providências.”

O Sr. MOACIR OLIVATTI, Prefeito Municipal de Nova Esperança, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
inciso VI do art. 53 da Lei Orgânica do Município com fulcro na Lei 
Complementar nº 2.340/2012 e Lei Complementar nº 2588/2017;

DECRETA:

Art. 1º. Com base nos §1º e 2º do Art. 31 da Lei Complementar 2.340/2012 e Art 
12, 21 da Lei Complementar nº 2.588/2017, fica estabelecido o desconto de 15% 
(quinze por cento) para os contribuintes que efetuarem o recolhimento a vista da 
Taxa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Domiciliares para o exercício de 2018.

Art. 2º. O contribuinte que optar pelo recolhimento à vista da TGRSD deverá 
solicitar a guia de recolhimento contendo o desconto diretamente no Departamento 
de Tributação do Município de Nova Esperança até a data de 10 de Março de 2018.

Art. 3º. O contribuinte que já efetuou o recolhimento da TGRSD sem o desconto 
deverá solicitar a restituição de 15% (quinze por cento) do valor da TGRSD referente 
ao desconto estabelecido no Art.1º deste Decreto, diretamente no Departamento de 
Tributação do Município de Nova Esperança através de requerimento.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA, ESTADO DO PARANÁ, AO 
PRIMEIRO (01) DIA DO MÊS DE MARÇO (03) DO ANO DE DOIS MIL E 
DEZOITO (2018).

Congresso 
quer aprovar 

Sistema Único 
de Segurança 

até 20 de março

Até o dia 20 de março, a pro-
posta que cria o Sistema 
Único de Segurança Pública 

deverá ter sua votação concluída na 
Câmara e no Senado. Foi o que disse 
o presidente do Senado, Eunício Oli-
veira, após se reunir com o ministro 
extraordinário de Segurança Pública, 
Raul Jungmann.

Segundo ele, já está acertado com 
o presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia, que o texto será 
finalizado nos próximos dias e vota-
do em regime de urgência nas duas 
Casas.

Eunício Oliveira – que defende 
essa proposta desde o discurso que 
marcou o início do ano Legislativo – 
disse que pretende buscar sugestões 
com governadores de estados, que 
estão em Brasília nesta quinta-feira 
para debater o problema de seguran-
ça com o presidente Michel Temer e 
ministros, no Palácio do Planalto. Os 
presidentes da Câmara e do Senado 
também participam da reunião. “É 
natural que os governadores façam 
sugestões, já que são eles que atuam 
no dia a dia , na ponta, na base”, disse 
Eunício.

“Essa será uma grande conquista. 
Nós [já] temos, ainda que com pro-
blemas, a universalização da saúde, 
temos também a universalização do 
ensino fundamental, mas nada pare-
cido com a área da segurança. Hoje 
a nossa grande tarefa é universalizar 
o direito à segurança a todos os bra-
sileiros e brasileiras. Esse projeto é a 
base para que nós possamos erguer 
esse desejo , essa necessidade que têm 
os brasileiros de não conviverem com 
o medo, com o temor de ser assalta-
do de perder seus parantes de viver 
sobretudo encarcerados”, destacou o 
ministro com a minuta da proposta 
em mãos.

Com a pauta de segurança esco-
lhida como uma das prioridades de 
2018, o presidente do Senado anun-
ciou que na próxima terça-feira (6) 
fará uma comissão geral para deba-
ter o tema. Além de Raul Jungmann, 
entre os convidados estarão o novo 
diretor da Polícia Federal, Rogério 
Galloro, e representantes da Confe-
rência Nacional dps Bispos do Brasil 
(CNBB).

RECURSOS
No Senado, o ministro extraordi-

nário da Segurança Pública falou da 
importância da aprovação, na última 
terça-feira (27) do projeto de lei que 
proíbe o corte de recursos públicos 
destinados ao Fundo Penitenciário 
Nacional (Funpen), o PLS 25/14. 
Caso a matéria também seja aprova-
da pela Câmara, o governo ficará im-
pedido de contingenciar o orçamento 
direcionado a despesas com estabele-
cimentos prisionais. Também serão 
impedidos os chamados contingen-
ciamento de créditos orçamentários 
ligados ao tema.

“Não há possibilidade de que a 
gente universalize o direito à segu-
rança, como já existe na saúde e na 
educação, sem ter um aporte orça-
mentário, sem ter recursos compatí-
veis para que a gente possa combater 
o crime, para que a gente possa der-
rotar os traficantes de drogas para 
que a gente possa colocar na cadeia 
os bandidos que aterrorizam a cida-
dania. Não ter contingenciamento 
de recursos nos traz sem sombra de 
duvidas a possibilidade de desenvol-
vermos ações e projetos compatíveis 
com as necessidades de segurança do 
país”, disse Jungmann. 

Agência Brasil
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Escolas estaduais vão receber 
o dobro do Fundo Rotativo

UEM acata recomendação e suspende 
eutanásia de animas abandonados

Unespar publica terceira chamada 
da lista de espera do SiSU

Em 2018, serão repassa-
dos diretamente para as 
escolas estaduais cerca 

de R$ 134 milhões. No ano 
passado o repasse foi de R$ 67 
milhões. A primeira parcela 
já está disponível. O dinheiro 
pode ser usado para pequenas 
despesas, como a compra de 
materiais e reparos menores 
da estrutura.

O Governo do Estado vai 
depositar ao longo deste ano 
cerca de R$ 134 milhões do 
Fundo Rotativo – instrumen-
to de repasse de recursos – nas 
contas bancárias das 2,1 mil 
escolas do Paraná. O valor é o 
dobro do total repassado em 
2017. O montante faz parte do 
maior pacote de investimen-
tos da história da educação no 
Estado, anunciado pelo gover-
nador Beto Richa na quarta-
-feira (28), durante cerimônia 
no Palácio Iguaçu, em Curi-
tiba. Foram liberados para a 
pasta cerca de R$ 600 milhões.

Richa afirmou que o au-
mento do repasse atende as 
demandas das escolas. “As 
escolas voltam hoje para casa 
com dinheiro na conta. Fico 
feliz com mais essa conquista, 
que responde às reivindica-
ções dos diretores e da comu-
nidade escolar”, disse ele.

O aumento de 100% do 
fundo rotativo foi autorizado 
por Richa no final de janeiro. 
“O dinheiro entra hoje direta-
mente na conta das escolas e 
será utilizado para pequenas 
despesas, como a compra de 
materiais e reparos menores 
da estrutura, explicou o chefe 
da Casa Civil, Valdir Rossoni.

DUALIDADE –  Durante 
a solenidade, Richa também 
autorizou a reforma de mais 
160 unidades educacionais de 
90 cidades do Paraná que têm 
dualidade (são administradas 
pelo município e pelo Estado). 
Foram repassados R$ 22,5 mi-

lhões.
Uma das instituições con-

templadas é a Escola Munici-
pal do Campo São Luiz Mara 
Lúcia, em Medianeira, no 
Oeste do Estado. De acordo 
com a diretora Neiva Ruwer, 
o repasse vai ajudar a me-
lhorar a estrutura oferecida 
aos alunos. “Vamos reformar 
muro e bebedouro, colocar 
telhado e arrumar a fiação 
elétrica”.

Durante o evento também 
foi autorizado o repasse R$ 
21 milhões para a restaura-
ção do prédio principal do 
Colégio Estadual do Paraná, 
em Curitiba, maior escola 
da rede pública de ensino do 
Estado. “É uma notícia rece-
bida com grande expectativa 
e alegria, já que a reforma 
do colégio é um anseio da 
comunidade escolar”, disse a 
diretora da instituição, Tânia 
Maria Acco.

O espaço receberá ade-

Por força de uma reco-
mendação do Minis-
tério Público do Pa-

raná, expedida por meio da 
6ª Promotoria de Justiça de 
Umuarama, no Noroeste do 
estado, os animais abandona-
dos pelos donos no hospital 
veterinário da Universidade 
Estadual de Maringá não se-
rão mais sacrificados. Antes 
da intervenção do MPPR, 
essa era a prática adotada na 
unidade de saúde animal: se 
em 15 dias não fossem recla-
mados pelos donos, os bichos 
passavam por uma eutanásia 
– isso inclusive era acordado 
por meio de uma declaração, 
assinada quando o animal era 
internado.

Nesta quarta-feira, 28 de 
fevereiro, a Reitoria da UEM 
comunicou oficialmente o 
Ministério Público que aco-
lheu a orientação. A partir 
de então, o termo de autori-
zação para procedimentos 
veterinários assinado pelos 
donos quando deixam os ani-
mais para tratamento inclui a 
informação de que, após 15 
dias da alta, os animais não 
reclamados passam a ser con-
siderados abandonados e são 
encaminhados para adoção.

CASOS EXCEPCIO-
NAIS

Na recomendação, a Pro-
motoria de Justiça ressalta 
que o sacrifício dos animais 

por motivo de abandono é 
uma prática ilegal, contrá-
ria às normas de proteção 
animal. Foi proposto ainda 
que os profissionais da área 
veterinária que atendem no 
hospital adotem a eutanásia 
apenas em casos excepcio-
nais, dentro do previsto por 
resolução do Conselho Fede-
ral de Medicina Veterinária. 
O MPPR também sustenta 
os pedidos no Código Esta-
dual de Proteção aos Animais 
(Lei nº 14.037/2003) e em ex-
pedientes internacionais de 
proteção ambiental, como a 
Declaração Universal dos Di-
reitos dos Animais, da Unes-
co. 

Comunicação MPPR

Candidatos do Siste-
ma de Seleção Uni-
ficada (SiSU) que 

aguardavam a nova cha-
mada para matrícula na 
Universidade Estadual do 
Paraná (Unespar) já podem 
consultar o edital publica-
do em www.unespar.edu.
br/matriculas. Os convo-
cados devem apresentar a 
documentação na próxima 
terça-feira (6) em todos os 
campi ou enviar pelos Cor-
reios.

Quem for aos campi é 
necessário atentar-se aos 
horários de atendimento. 
Nos campi de Apucarana, 
Campo Mourão, Curitiba I 
(Embap), Curitiba II (FAP), 

Paranaguá e Paranavaí o se-
tor de Controle Acadêmico 
receberá os aprovados das 9 
às 11 horas e das 14 às 16 
horas. Enquanto no cam-
pus de União da Vitória a 
matrícula será das 14 às 16 
horas e das 19 às 21 horas.

Conforme explica o di-
retor de Registros Acadê-
micos, Angelo Marcotti, o 
edital detalha todo o pro-
cedimento de matrícula. 
“Quem enviar pelos Cor-
reios deve comprovar que 
reside em cidade ou Esta-
do diferentes dos campi da 
universidade. O que vai va-
ler é a data de postagem e a 
correspondência precisa ser 
via AR ou Sedex”, reforça.

AULAS
Os calouros dos campi 

de Apucarana, Curitiba II 
(FAP), Paranavaí e União 
da Vitória, ao efetuarem a 
matrícula já podem iniciar 
as aulas, pois está em vigor 
o calendário acadêmico do 
ano letivo de 2018. Os de-
mais devem aguardar o co-
meço das aulas no dia 19 de 
março nos campi de Curiti-
ba I (Embap) e de Parana-
guá e no dia 20 de março no 
campus de Campo Mourão.

Cássio Henrique Ceniz
Assessoria de Imprensa
Unespar 

 Foto: Arnaldo Alves/ANPr

Governador Beto Richa durante lançamento do programa Escola Conectada, para ampliar o uso 
de recursos tecnológicos nos colégios da rede pública estadual, e assinatura de convênios com 
Apaes para destinar recursos para melhoria na infraestrutura das instituições. 

quações de acessibilidade, 
rede elétrica, drenagem pai-
sagismo, comunicação visual, 

climatização, sonorização, 
detecção de fogo e alarme de 
incêndio. O projeto arquite-

tônico da obra foi doado pela 
montadora alemã Volkswa-
gen.

Educação
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Social
Osvaldo Vidual

José Roberto Fotografia

Marlene Aparecida Fernandes Soares e João Rodrigues Soares Junior, 
ela de Taquaritinga (SP), ele de Catanduva (SP), que contraíram bodas em Osvaldo 
Cruz (SP), chegaram em Nova Esperança, no distrito de Barão de Lucena em 1971 

onde moram até hoje, sendo agricultores. Eles comemoraram com as bênçãos 
de Deus suas bodas de ouro, durante cerimônia religiosa na capela da Bela Vista, 

com recepção na Asserne, para familiares e amigos. O feliz casal são avós das 
meninas Beatriz e Ana Clara. A eles, votos de muitas felicidades e saúde plena.  

Formada em administração de empresas, 
Gisele Lazarini Pasquini comemorou 
idade nova rodeada pelo carinho da irmã 

Tatiane, familiares, amigos e colaboradores. 
A ela os parabéns deste colunista.

Top de nossa sociedade, a bela, culta e sempre 
jovem Nelcy Kelm Mateus, ao lado de seu esposo, 
Aylton de Deus Mateus, ex vice-prefeito e diretor 

do Escritório Santa Terezinha de Contabilidade. O 
casal que tão bem representa nossa sociedade, é o 

destaque da coluna desta semana.

Marcando presença jovem e bonita nos 
eventos sociais de Nova Esperança e região, 

o jovem casal de namorados, Isadora 
Siroti e Marcus Negrão Praxedes, ele, 
sócio proprietário da Tabacaria Praxedes. 

Recebendo os 
cumprimentos de 

familiares, amigos e 
de toda a torcida do 
Palmeiras, o querido 

amigo Demerval 
Cardia, comemorou 
idade nova, sempre 
bem acompanhado 

de sua elegante e 
bela Ediza. 


