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ECONOMIA

PÁG. 6

Sicredi 
apresenta 
resultado 

do terceiro 
trimestre

FLORAÍ

PÁG. 5

Executivo e 
Legislativo do 

município unidos 
pelos servidores 

municipais

IMPRESSO

PÁG. 9

Governador 
Alckmin 

recebe jornais 
do interior do 

Brasil

NOVA ESPERANÇA

PÁG. 4

279 alunos disseram não 
ao mundo das drogas na 

última terça-feira

POLÍTICA: Deputado Jonas Guimarães visita, na tar-
de desta sexta-feira (10), entidades, amigos e lideranças 
de Alto Paraná.  A partir das 18 horas estará na Feira do 
Produtor, conversando com  amigos e correligionários.

Investigações de jovem 
assassinado avançam 
e delegado diz: “prisão 

dos suspeitos é 
questão de dias”

Polícia Civil espera apresentar autor 
de homicídio dentre os próximos dias. 
O caso ganhou grande repercussão na 
comunidade. “Já identificamos alguns 

nomes e estamos trabalhando para reunir 
as provas e elucidar o crime”, informou o 
delegado Dr. Leandro Farnese Teixeira.

HOMICÍDIO

PÁG. 3

TIÃO MEDEIROS: 
Representante de Nova 
Esperança na Assembleia 
Legislativa, o deputado 
estadual Tião Medeiros 
(PTB) tem demostrado em 
sua atuação e preocupação 
com o desenvolvimento 
do município. O deputado 
tem trabalhado em diversas 
áreas para proporcionar o 
crescimento da cidade.
PÁG. 8
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DESDE MAIO DE 1995

"Mais perigoso do que 
cavalo na estrada é um 

burro no volante". 

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

Na semana passada, Bruna Atanazio, de 22 anos, 
vendedora de picolé na cidade de Jales, interior de 
São Paulo ganhou repercussão no noticiário nacio-
nal devido um desabafo feito na internet.

A jovem que foi debochada enquanto trabalha-
va resolveu postar na rede social a sua indignação 
e até ontem, (09) tinha 242.000 curtidas e 5,4 mil 
comentários.

Bruna contou que na sexta-feira, 27 de outubro 
foi vítima de risadinhas e deboche de duas meninas 
que passavam por ela em uma motocicleta. “Con-
fesso que fiquei mal, com muita vergonha… e que 
nos primeiros cinco minutos quase voltei correndo 
pra casa”, escreveu. “Seja vocês quem for gostaria 
de dizer que no fim do dia eu tinha meus 74 reais 
muito suado e honesto, sem precisar fazer qualquer 
tipo de coisa errada (…) não ligo pra sua opinião só 
quero saber do dinheiro no meu bolso, por isso tô 
aqui postando essa foto e tenho muito orgulho de 
ser trabalhadora.#MeninaDoPicolé#DinheiroHone
stoSempre”.

A “menina do picolé” trabalha há um ano como 
vendedora e costuma faturar por dia entre 35 e 90 
reais, dependendo do tempo. Após a repercussão 
do caso, tem sido parada na rua com frequência 
para conversar sobre o seu relato. “Hoje recebi um 
monte de mensagem perguntando onde eu estou, 
de gente querendo comprar sorvete”, disse.

A própria vendedora ainda reconhece que o tra-
balho de vender sorvete na rua é árduo, pois fica 
exposta ao sol e às vezes passa horas sem conseguir 
vender, mas gosta do que faz. Em sua página no Fa-
cebook, a jovem recebeu manifestações de apoio. 
“Quando vejo uma ministra que ganha 33 mil ao 
mês dizer que seu trabalho é escravo e perco a es-
perança nos brasileiros, vem a Bruna para restaurar 
minha fé de que ainda há esperança”, postou Alis-
son Cordeiro. Ele se referia a ministra dos Direitos 
Humanos, Luislinda Valois, que havia pedido para 
acumular seus vencimentos no Ministério com sua 
aposentadoria como desembargadora para receber 
R$ 61 mil mensais, acima do teto constitucional de 
R$ 33,7 mil, em razão da repercussão negativa, ela 
acabou desistindo do pedido.

E quanto a trufa no semáforo? Na quarta-feira, 
08, aguardava o semáforo na avenida 19 de dezem-
bro em Maringá quando uma simpática vendedora 
ofereceu uma trufa. Lembro que havia três sabo-
res. Escolhi de brigadeiro. Com sorriso no rosto e 
muito bom humor, tive a oportunidade de trocar 
rápidas palavras. Fiquei sabendo que vendia trufas 
para ajudar seu esposo a realizar um sonho que é a 
conclusão da Faculdade de Teologia. “Ele está no 
último ano, eu também fazia faculdade, mas tran-
quei para ele terminar”, disse. De imediato, elogiei 
a coragem dela.

Os dois casos, são exemplos de mulheres des-
temidas. Em tempos de políticos que escondem 
falcatruas e utilizam o injustificável para provar 
inocência, os bons exemplos ainda existem. A me-
nina do picolé afirma que tem muito orgulho de ser 
trabalhadora, a vendedora de trufa por sua vez, de-
monstra satisfação em ajudar o marido a concluir a 
faculdade.

Nos últimos três anos, segundo a Receita Fede-
ral as declarações de saída definitiva do País saltou 
para 81% na comparação com o mesmo período 
anterior (2011 a 2013) a turbulência econômica, 
sendo a classe média a maior parte do êxodo em 
busca de uma oportunidade de vida melhor fora do 
Brasil, motivadas pela desilusão com a situação po-
lítica e a taxa de desemprego elevada.

Com muitas pessoas deixando o país, desacredi-
tas, exemplos da vendedora de trufas e da menina 
do picolé despertam o sentimento que o melhor do 
Brasil é realmente o brasileiro.

“E também que todo o homem coma e beba, e 
goze do bem de todo o seu trabalho; isto é um 

dom de Deus”. Eclesiastes 3:13 - Bíblia Sagrada

"Garantam justiça para os fracos e para os 
órfãos; mantenham os direitos dos necessitados 

e dos oprimidos"(Salmos 82:3)."Com retidão 
julgará os necessitados, com justiça tomará 
decisões em favor dos pobres"(Isaías 11:4).

***

***

A trufa no semáforo 
e o picolé de Jales

A Administração Pública tem sua margem de 
atuação dentro dos princípios constitucionais, 
sendo que este é um dos primeiros meios de con-
trole dos atos da administração.

O princípio da Legalidade, por exemplo, de-
termina que o Poder Público deve agir de acordo 
com a lei, dentro de seus limites, pois enquanto 
o cidadão pode fazer tudo o que lei não proíbe, 
o agente público só pode fazer o que a lei deter-
mina.

Além deste princípio, a Constituição  abarca 
outros remédios específicos contra a ilegalidade 
administrativa, como a ação popular, habeas cor-
pus, habeas datas, mandado de segurança e man-
dado de injunção.

Paralelo a isso, existe o controle Legislativo, di-
retamente com auxílio do Tribunal de Contas e no 
controle da própria Administração.

Pelo princípio da impessoalidade, o Agente 
público só pode agir visando o bem-comum, ja-
mais eu seu próprio benefício, sendo que isto se 
aplica também ao destinatário, pois a administra-
ção deve  proceder de forma a não favorecer ou 
prejudicar determinadas pessoas.

A finalidade do controle dos poderes é assegu-
rar a ação de forma que se respeitem os interesses 
coletivos. 

Por isso, quando o agente vai além das suas 
competências, age com abuso de poder  ou ile-
galidade e estará sujeito às sanções previstas na 
Constituição.

 A Administração Pública deve ter seus atos 
pautados pela legalidade e moralidade e publici-
dade, sendo os princípios e a norma meios pelos 
quais devem ser seguidas as atividades do admi-
nistrador público.

Quanto ao princípio da moralidade na admi-
nistração, tem o mesmo o condão de frear o poder 
discricionário dos administradores públicos, de-
vendo estes em suas condutas perante a adminis-
tração, agir segundo os padrões estabelecidos pela 
coletividade, visando o interesse público.

 À administração pública cabe zelar pela ob-
servância dos princípios para que sua atuação 
não seja eivada de vícios. Assim, até mesmo na 
administração dos servidores públicos, deve ser 
observado o referente princípio, independente de 
esta ser por concurso ou mesmo por nomeação 
por cargo em comissão ou confiança.

Caso um ato seja declarado imoral, deverá ser 
considerado inválido, e se for ilegal, ele será nulo 
de pleno direito.

Deve-se priorizar a ética, disponibilizando 
sempre que possível a publicidade dos atos públi-
cos, primando sempre pela eficácia na realização 
das atividades com finalidade administrativa vol-
tadas aos bem-comum.

O Direito Administrativo 
e a Ética na 

Administração Pública

“Ao desembarcar, viu Jesus 
uma grande multidão e 

compadeceu-se deles, porque 
eram como ovelhas que não têm 
pastor. E passou a ensinar-lhes 

muitas coisas.” Marcos 6.34

Jesus, o Pastor Divino

ARTIGO

Rev. Azael Araújo 

Marcos 6. 30-44 nos apresenta a narrativa de 
um dos milagres do Senhor Jesus que mais me 
fascina. Nessas poucas linhas das Escrituras, en-
contramos uma exuberante demonstração do po-
der e da misericórdia de Cristo. 

O poder criador atuou multiplicando alimento 
para saciar a fome de uma multidão. E nessa oca-
sião também expõe o coração amoroso de Jesus, 
afinal, ele e seus apóstolos precisavam descansar 
(v.31), mas Cristo compadeceu-se daquele povo. 
A fome [da alma] não espera.   

Curiosamente, poder e compaixão não são a 
grande lição dessa narrativa. O que mais me emo-
ciona nessa passagem bíblica é que aquela situa-
ção foi a grande oportunidade para Jesus se mani-
festar como o Pastor Divino prometido na Antiga 
Aliança (Por exemplo, Ezequiel 34.1-6, 11-15,23, 
24). 

A cena é muito interessante e singular. Aquelas 
muitas pessoas, que eram “como ovelhas que não 
têm pastor” (v.34), receberam a ordem para que 
se “assentassem sobre a relva verde” (v.39). Preste 
atenção, querido leitor, porque essa informação 
não é acidental. O autor sagrado quer que volte-
mos nossas mentes para o Salmo 23 e nos lembre-
mos de que o Pastor de Israel faz o seu rebanho 
deitar sobre os pastos verdejantes (veja também 
Salmo 78.19). Sim, a intenção da narrativa é nos 
mostrar que o Pastor Divino havia chegado. Ele 
estava ali com eles, finalmente. Deus é fiel!

Como Jesus demonstra isso? Para respon-
dermos, basta observar qual foi a primeira coisa 
que ele fez. Se você pensou que foi “o milagre da 
multiplicação”, então, você cometeu um pequeno 
lapso. Na verdade, o Senhor Jesus imediatamente 
doutrinou aquela multidão. A Bíblia diz que ele 
“passou a ensinar-lhes muitas coisas.” (v.34). 

É notável que antes da multiplicação dos pães 
e peixes, vem o verdadeiro alimento: a Palavra de 
Deus - alimento para o coração. É assim que Ele 
pastoreia seu rebanho: com palavras de vida eter-
na. 

O Pastor Jesus Cristo ministrou a Palavra de 
Deus para o povo, porque o que as pessoas ver-
dadeiramente precisam é do pão da vida. É assim 
que ele ajunta suas ovelhas num grande rebanho. 
É pela Palavra de Deus que ele consola, purifica, 
sara e fortalece as ovelhas dele.

Querido(a) amigo(a), não viva como uma ove-
lha que não tem pastor. Sem ele nada você pode 
fazer! Uma ovelha sem o Pastor divino não pode 
achar alimento, caminho verdadeiro, perdão e se-
gurança eterna. 

Jesus nos dá graciosamente todas essas coisas. 
Ele é o próprio Pão da vida (Sl 23.2; Jo 6.35). Ele é 
o Caminho (e também a verdade e a vida - Jo 14.6; 
Sl 23.3). Ele veio para dar a vida dele pelas ovelhas 
e para salvá-las dos pecados delas (Jo 10.11). Ele 
é a segurança absoluta desse rebanho, mesmo nos 
vales da sombra da morte (Sl 23.4; Jo 10.10). 

Jesus Cristo, o Pastor divino, através da sua 
Palavra, está juntando para si um só rebanho em 
todo o mundo – a igreja. Se você ainda não faz 
parte desse povo redimido, o que você está espe-
rando? Arrependa-se dos seus maus caminhos e 
busque Jesus Cristo e encontre nos braços dele 
perdão, amor e compaixão. Que sejam também 
suas as palavras do salmista: “somos o seu povo e 
rebanho do seu pastoreio” (Sl 100.3). 

À sua disposição,
Rev. Azael Araújo 
Pastor da Igreja Presbiteriana de 
Nova Esperança  
Bacharel em Teologia e Mestrando em 
Aconselhamento Bíblico pelo Centro 
Presbiteriano de Pós Graduação 
Andrew Jumper (Mackenzie).  
Contato: azaellino@hotmail.com
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Opinião do Blog
Novas leis trabalhistas entram 

em vigor neste sábado, 11/11/2017
Em qualquer setor das relações 

humanas, as reformas são sempre 
importantes, desde que não haja 
prejuízo para nenhuma das partes. 
Lamentavelmente, nas novas leis  tra-
balhistas que entram em vigor neste 
sábado, 11/11/2017, haverá  penali-
zação para o trabalhador em relação 
a CLT.  Vejamos os principais pontos:

1) Banco de Horas - Agora - 
Negociação com a empresa sendo 
que o prazo para compensar deverá 
ser feito até seis meses. Antes - Você 
poderia compensar  em até um ano 
ou receber, depois de um ano,  em di-
nheiro com acréscimo de 50%;

2) Jornada Parcial - Agora - 30hs 
semanais ou 26hs com acréscimo de 
até 6hs extras. Antes - Até 25hs sema-
nais sem horas extras;

3) Contribuição Sindical - Ago-
ra - Somente se você autorizar. Antes 
- Era obrigatório;

4) Terceirizados - Agora - É 
obrigatório a inclusão de alimenta-
ção, transporte, segurança e aten-
dimento médico. Mas é proibido a 
recontratação de funcionários ter-
ceirizados por 18 meses após a de-
missão. Antes - A empresa poderia  
estender ou não aos terceirizados tais 
benefícios;

5) Autônomos - Agora - Sem 
vínculo empregatício. Antes - Com 
vínculo empregatício;

6) Intervalo de refeições - Agora 
- Acordo com a empresa ou decisão 
coletiva. Antes - Era de uma hora;

7) Acordos Coletivos - Agora - 
A empresa poderá fazer acordo com 
o funcionário podendo sobrepor a 
lei, mesmo que seja menos benéfico 
para o empregado. Jornadas de 12hs/
dia; ou 48hs/semanais incluindo ho-
ras extras ou 220hs/mês. Antes - Não 
podia sobrepor a  CLT, somente se 
fosse para favorecer o  trabalhador;

8) Férias - Agora - Poderá ser 
parcelada em até três vezes, sendo 
que uma parte poderá ser inferior a 
cinco dias corridos e a outra, igual ou 
superior a 14 dias corridos. Antes - 
Parcelamento em duas partes sendo 
que uma não poderia ser inferior a 
dez dias corridos; 

9) Contrato Temporário - Ago-
ra - Até 120 dias prorrogáveis por até 

o prazo inicial. Antes - Até 180 dias e 
prorrogáveis por mais 90 dias;

Muitas manifestações contrá-
rias ao fechamento do Posto de Saú-
de Central

Na última edição do Jornal No-
roeste ( 03/11/2017), comentamos 
em nossa coluna sobre a questão do 
fechamento do Posto de Saúde Cen-
tral de nossa cidade sem nenhuma 
explicação plausível para a comuni-
dade. Domingo último, saí para a mi-
nha caminhada e encontrei inúmeras 
pessoas das mais diferentes camadas 
sociais que queriam uma explicação 
racional o por que o Executivo fechou 
aquele Posto que faz parte da história 
de Nova Esperança. Chegaram até  
comentar que Posto de Saúde  é dife-
rente de Posto de  Gasolina pois não 
visa lucro. Enquanto se abre vários 
postos  nas diferentes regiões em ou-
tras cidades para melhorias da saúde 
populacional, aqui em Nova Esperan-
ça se fecha um posto tão tradicional 
da família novaesperancense, com 
uma área de abrangência populacio-
nal muito grande,  onde praticamente 
toda a comunidade foi vacinada, rece-
beu orientações de saúde, puericultu-
ra, controle de diabetes e hipertensão, 
consultas médicas, pré-natais e outros 
assuntos relacionados a saúde. Sem o 
Posto de Saúde Central, uma grande 
comunidade ficará desamparada. Al-
gumas pessoas ainda deram sugestões 
como uma melhoria substancial do 
Posto citando como exemplo, o Pos-
to de Saúde do Distrito de Iguatemi, 
em Maringá. Conheço aquele Posto e 
concordo perfeitamente com o usuá-
rio que fez tal  observação.  Não sou 
candidato a nada, não estou precisan-
do de cargo político, mas também não 
concordo em hipótese alguma com 
o fechamento daquela Unidade de 
Saúde.  As pessoas também esperam 
que o local seja utilizado para alguma 
coisa importante e logo, antes que se 
transforme em ponto de encontro de 
drogados e bandidos. Nunca esqueça-
mos que " Povo sem história é povo 
fadado ao esquecimento".-

Barack Obama, democratas e 
artistas querem o desarmamento do 
povo americano

Com as sucessivas mortes por 
arma de fogo  que vem acontecen-

do nos Estados Unidos, como a que 
aconteceu recentemente  numa Igreja 
Batista no Texas, onde o atirador ma-
tou 28 pessoas e feriu outras tantas,  
novamente vem a tona a discussão 
sobre o desarmamento da população, 
assunto esse que já foi tema das mais 
variadas discussões sem um deno-
minador comum. O próprio presi-
dente Donald Trump não demonstra 
qualquer interesse no problema, pois 
como se sabe, ele recebeu um apoio 
muito forte da indústria bélica ameri-
cana em sua campanha presidencial. 
Para que você tenha uma ideia, 80% 
do armamento mundial é fabricado 
por indústrias americanas, o que sig-
nifica de antemão que dificilmente 
haverá desarmamento nos Estados 
Unidos. Ora, a ideia dos defensores 
do armamento da população, assim 
como dos Parlamentares Republi-
canos é que os Estados Unidos é um 
país livre e cada um compra quantas 
armas quiser. Já os que querem o de-
sarmamento alegam que deveria ha-
ver normas para a venda de qualquer 
arma, que no fundo não funcionaria 
pois muitos poderiam comprar armas 
para outros.  Aliás, andar armado e 
comer fast-food  são coisas de ame-
ricano. Você vai ao mercado e com-
pra armas das mais variadas, pentes 
de balas para pistolas, pistolas semi-
-automáticas ( e até dispositivo para 
torná-las automática ), garruchas, 
revólveres, fuzis,  etc., sem proble-
ma nenhum, sem solicitar qualquer 
documento. Enquanto isso, fica essa 
discussão, se desarma ou não desar-
ma. Até aqui no Brasil, as indústrias 
de armas  de fogo financiaram inú-
meros deputados eleitos da chamada 
"bancada da bala" e que hoje querem 
acabar com o Estatuto do Desarma-
mento que, depois de sua entrada em 
vigor, reduziu substancialmente as 
mortes  no  país conforme pesquisa.-

Coisas do Cotidiano
• Henrique Meirelles, Ministro 

da Fazenda do governo Michel Temer 
também consta na lista da "Paradise 
Papers" (expõem relação de ricos com 
paraíso fiscal ) com offshore, que sig-
nifica contas abertas em paraísos fis-
cais que são utilizadas para fins ilíci-
tos e crimes de colarinho branco. Tais 
offshores não são fiscalizados por leis 
do país de origem, no caso, o Brasil. 
Ao ser questionado sobre o assunto, 
Meirelles disse que o dinheiro depo-
sitado lá fora é para ajudar em obras 
sociais. O que você achou da resposta 
de Meirelles, um dos postulantes ao 
cargo de Presidente do Brasil? E quem 
também foi denunciado neste mesmo 
esquema, foi  Blairo Maggi, Ministro 
da Agricultura;

• Rodrigo Maia, Presidente da 
Câmara Federal, disse que Michel 
Temer precisa "afagar" os aliados para 

que eles votem a favor da Reforma da 
Previdência. Aliás, essa tem sido a ro-
tina da maioria dos parlamentares do 
Congresso Brasileiro: só votam me-
diante propina!

Pingos e Respingos International 
News from Brazil

• American Family (Adan, Emily 
and daughters) missing in Amazon ri-
ver pirate attack are found safe;

• 22% of Brazilians live in poverty, 
according to study. A new metric being 
used by the World Bank to measure 
the number of people who live below 
the poverty line has raised from 8,9 
million to 45,5 million the number of 
Brazilians considered to be poor – or to 
1/5th of the total population;

• The manufactures of a new 
brand of luxury black toilet paper in 
Brazil have been accused of racism for 
using the slogan “Black is Beautiful” as 
part of advertising campaign starring 
Marina Ruy Barbosa, a famous white, 
red-haired, blue-eyed actress;

• Brazil registers record number of 
violent crimes in 2016. It was registe-
red more than 61.000 violent deaths 
in 2016 a growth of 3.8% compared 
to 2015, and the highest level in the 
country´s history, according to the 
Brazilian Public Secutity Forum´s 
yearbook.

• Words of the week: growth/ad-
vertising/starring/brand

• “And in the end, it´s not the 
years in your life that count. It´s the 
life in your years”. (Abraham Lincoln, 
was the 16th President of the United 
States of America – 1809-1865).

Enxaqueca, uma dor de cabeça 
pulsante!

Esta coluna tem ouvido diversos 
profissionais da saúde para escrever 
sobre o assunto uma vez que quando 
se fala em doença, o tema   é exten-
so. Desta vez quem nos deu a ideia  
do tema  Enxaqueca, foi a colega de 
trabalho,  Enfermeira e Professora de 
Enfermagem Carla Jussiene da Silva, 
da UPA - Zona SUL, Maringá. Obri-
gado Carla pela sugestão.

Enxaqueca, mais comum do que 
muitas pessoas imaginam, a enxa-
queca atinge cerca de 20% das mu-

lheres e de 5% a  10% da população 
masculina, de acordo com a Socieda-
de Brasileira de Cefaleia. São 30 mi-
lhões de brasileiros que sofrem de en-
xaqueca. No mundo, são 860 milhões 
de pessoas.  A doença caracteriza por 
crises frequentes de cefaleia (dores 
de cabeça), oscilando de pessoa para 
pessoa, ou seja, enquanto alguns tem 
crises frequentes por mês, outros 
apresentam um número insignifi-
cante de crises mensalmente. Causas 
- Não se sabe exatamente  quais as 
causas da enxaqueca, mas acredita-se 
que seja por disfunções neuroquími-
cas  persistentes da córtex ( camada 
mais externa do cérebro ) e de outras 
estruturas cerebrais. A enxaqueca co-
meça quando as células nervosas, já 
em estado de excitabilidade, reagem 
a algum estímulo (principalmente  
externo), enviando impulsos para os 
vasos sanguíneos causando uma con-
tração ( período da aura), seguida de 
dilatação ( expansão ) e libertação de 
prostaglandina, serotonina e outras 
substancias inflamatórias que cau-
sam a dor. É uma doença genética do 
cérebro com tendência familiar, que 
se torna mais sensível a uma vasta 
gama de estímulos. Fatores desenca-
deantes - Estresse, jejum prolongado, 
sono prolongado, traumas crania-
nos,  ingestão de certos alimentos 
como queijos amarelos envelhecidos, 
chocolate,chá, refrigerante, adoçan-
tes (naturais e artificiais), frutas cítri-
cas, frituras, carnes processadas,  co-
midas gordurosas e lácteas, privação 
da cafeína, nos indivíduos que con-
somem grandes quantidades de café 
em determinados dias e em outros 
não, exposição a ruídos altos, odo-
res fortes ou temperaturas elevadas, 
mudanças súbitas de pressão atmos-
férica como no pouso de um avião, 
mudanças climáticas, queda dos ní-
veis de hormônios que ocorrem antes 
da menstruação, anticoncepcionais,  
claridade excessiva, álcool.  Sinto-
mas - Há dois tipos de enxaqueca: 
com aura e sem aura. A aura significa 
uma série de fatores que nas crises de 
enxaqueca aparecem antes da dor de 
cabeça. Ex, flashes de luz, distúrbios 
visuais, etc. Apenas  20% das pessoas 
que tem enxaqueca vem acompanha-

da de aura. O paciente ainda pode 
apresentar dores pulsantes na cabe-
ça (frontal ou lateral), geralmente 
unilateral, vermelhidão nos olhos, 
lacrimejamento, acompanhadas de 
náuseas e  vômitos ou não, intolerân-
cia à luz ( fotofobia), aos ruídos (fo-
nofobia) e aos odores (osmofobia ). 
A dor de enxaqueca se acentua com 
os exercícios físicos, movimentação 
da cabeça, crises que podem durar 
de 4 a 72 horas. Em criança dura 
menos tempo.  A partir de 72 hs com 
enxaqueca, chamamos de estado en-
xaquecoso. Diagnóstico -  O diagnós-
tico de enxaqueca é clinico. Uma boa 
história do paciente ajudará e muito 
no diagnóstico. Mas muitas vezes 
com auxílio de laboratório, imagens 
ou outros recursos, se necessário, 
poderão nos ajudar no diagnósti-
co da doença. Tratamento - Há no 
mercado inúmeros medicamentos 
tanto para o tratamento da enxa-
queca preventiva como a enxaqueca 
aguda.   Os  topiramatos são usados 
em grande escala na enxaqueca pre-
ventiva. O botox também está sendo 
muito usado no tratamento da enxa-
queca crônica.  Nas formas agudas 
há diversos analgésicos que poderão 
ser usados conforme a orientação 
médica. Muitas vezes há necessidade  
também do uso de um antidepressi-
vo. Mas existem outras terapias alter-
nativas que podem, se não curar, pelo 
menos amenizar as dores e dar uma 
melhor qualidade vida aos pacientes.
Por exemplo: Ambiente escuro, Mas-
soterapia ( massagens ), Homeopatia 
(tratar o indivíduo como um todo e 
não somente da dor de cabeça ), Acu-
puntura ( muito comum hoje em dia 
), Psicoterapia, Ioga, Dieta antien-
xaqueca ( uma boa dieta alimentar, 
além de uma melhor qualidade de 
vida, ajuda a evitar as crises de en-
xaqueca e fazer o paciente levar uma 
vida mais tranquila. Morango, nozes, 
castanha do Pará, escarola, acerola, 
lentilha, uvas passas, abóbora, pão 
integral, grelhados, , salada light, sa-
lada de salmão,  folhas verdes varia-
das, berinjela,), Plantas que ajudam 
no alívio da enxaqueca como gengi-
bre, hortelã, tanaceto ,erva cidreira, 
capim-limão, camomila.

ENTRELINHAS
***Pegou mal a declaração do ministro do STF ao dizer que Lula não deveria ser candidato por estar 
denunciado em primeira instância.***Após 2 anos do rompimento da barragem do Fundão em Mariana (MG), 
considerado um dos maiores desastres ambientais do mundo, criou um drama social  de escala impensável.  
Vítimas indignadas esperam até agora para  serem indenizadas. Enquanto isso, passam necessidades, muitas 
com depressão, etc. Vale a pena lembrar que muitas empresas de mineração em Minas, elegeram parlamentares 
em Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro para defenderem os  interesses dessas empresas.***O ator José  Mayer, 
da Globo, aquele do assédio sexual, está em momento difícil para o seu retorno na emissora pois nenhuma 
mulher da Globo quer contracenar com ele.***"Nada vale mais que o dia de hoje. Você não pode reviver o 
ontem. O amanhã ainda está além do seu alcance." ( Johann Wolfgang Von Goethe , poeta, cientista, filósofo, 
escritor alemão 1749-1832 ).

Homicídio
A Polícia averigua se houve 

eventual participação 
de uma terceira pessoa 

naquela ocorrência

Investigações de jovem assassinado 
avançam e delegado diz: “prisão 
dos suspeitos é questão de dias”

Na manhã de 02 de 
novembro, o jovem 
Fabiano Montezo-

li Vieira, de apenas 21 anos 
foi brutalmente assassinado 
a tiros quando estava nas 
proximidades de sua resi-
dência, na Vila Regina em 
Nova Esperança. Logo após 
o ocorrido, o caso passou a 
ter grande repercussão na 
comunidade, circulando ra-
pidamente as imagens via 
redes sociais.  De lá para cá a 
Polícia Civil vem trabalhan-
do incessantemente na iden-
tificação dos autores. 

Segundo o delegado que 
está conduzindo o Inquérito 
Polcial, Dr. Leandro Farnese 
Teixeira, “temos indícios de 
que a pessoa era conhecida 
do Fabiano, pois este chegou 
a cumprimentar seu algoz e 
perguntou como ele  estava.  
O autor efetuou os disparos 

Polícia Civil espera apresentar autor de homicídio dentre os próximos 
dias. O caso ganhou grande repercussão na comunidade. “Já 

identificamos alguns nomes e estamos trabalhando para reunir as provas 
e elucidar o crime”, informou o delegado Dr. Leandro Farnese Teixeira.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

com uma pistola e  tudo in-
dica que seja 9mm. É possível 
que a vitima estaria devendo 
ao traficante.  Alguma coisa 
parece ter feito errado que 
motivou o grupo do trafico 
tramar sua morte”, relatou 
Farnese. 

A Polícia Civil trabalha 
na hipótese de que o autor e 
possíveis envolvidos sejam 
moradores da cidade de Nova 
Esperança. “O grupo que tra-
balha com trafico aqui tem 
apoio de fora, já que aqui o 
trafico é de proporção bem 
menor em relação a outras 
localidades ou seja, é um 
grupo pequeno que atua lo-
calmente. Já identificamos al-
guns nomes e estamos traba-
lhando para reunir as provas 

e elucidar o crime”, relatou o 
delegado.

SEM ENTENDER A SI-
TUAÇÃO:

Segundo informações ob-
tidas pela reportagem, após 
receber os disparos, a víti-
ma, ainda caindo lamentava 
aquela circunstância e dizia 
não compreender a situação, 
numa clara demonstração de 
que teria sido pega de surpre-
sa. O delegado acredita que o 
autor seria conhecido da víti-
ma e que esta jamais poderia 
imaginar que uma ocasião 
como essa viesse a ocorrer.  

A Polícia averigua se hou-
ve eventual participação de 
uma terceira pessoa naquela 
ocorrência, auxiliando por-

tanto, de alguma forma o 
assassino. . “Nosso objetivo 
é chegar ao mandante. Acre-
ditamos  que o mandante 
não estava presente naquele 
momento e sim  teria sido o  
autor intelectual do crime; 
aquele  que efetivamente de-
terminou a morte. É o que 
estamos investigando”, infor-
mou Dr. Leandro.

Os familiares da vítima 
estão sendo ouvidos  e um 
volume grande de informa-
ções está sendo juntado a este 
Inquérito Policial, que deverá 
ser concluído em breve.  

“Estamos investigando, 
além deste homicídio, outras 
ocorrências na cidade. A Po-
lícia Civil está trabalhando 
incessantemente e o apoio da 

As investigações do homicídio 
avançam e as provas começam a 
robustecer o Inquérito Policial

Jovem Fabiano 
Montezoli Vieira, 21 
anos foi brutalmen-
te assassinado a ti-
ros. O caso ganhou 

grande repercus-
são na comunidade

Alex Fernandes França

comunidade é imprescindível 
para que nossas ações obte-
nham êxito”, finalizou o de-
legado Dr. Leandro Farnese 
Teixeira. 
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Gravidez precoce

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

O relatório "Nações Uni-
das Mundos Distantes: Saú-
de e direitos reprodutivos", 
divulgado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
apontou que o Brasil possui 
a sétima maior taxa de gra-
videz precoce da América do 
Sul. São aproximadamente 65 
gestações para cada mil jo-
vens de 15 a 19 anos, dados 
muito superiores aos apre-
sentados por países desen-
volvidos como França (seis a 
cada mil) e Alemanha (oito a 
cada mil).

Apesar do número refe-
rente à gravidez precoce no 
Brasil ter apresentado di-
minuição nos últimos anos 
(eram 750.537 em 2004 e pas-
sou para 489.975 em 2015), 
ainda é considerado alto e 
contribui para o crescimen-
to da desigualdade social. 
Atualmente um a cada cinco 
bebês nascidos no país é filho 
de mãe adolescente, sendo 
que 66% das gestações não 

foram programadas e mais da 
metade dos casos as mães não 
trabalham e nem estudam.

Essa realidade resulta em 
fatores preocupantes, pois 
além de limitar o desenvolvi-
mento pessoal e profissional 
da adolescente, que encontra 
dificuldades em completar os 
estudos e progredir economi-
camente, também prejudica 
o crescimento saudável das 
crianças.

Mudar esse cenário exi-
ge políticas públicas que não 
apenas ofereçam as orien-
tações necessárias para os 
jovens, mas também que 
promovam uma cultura que 
valorize a educação sexual 
nas famílias. Pesquisa reali-
zada pela empresa Bayer com 
jovens entre 15 a 25 anos re-
velou que 60% dos entrevis-
tados buscam informações 
sobre sexo na internet, 15% 
com amigos e apenas 8% com 
os pais, ou seja, a família tem 
deixado de ser a principal re-

ferência em um assunto ínti-
mo e de extrema relevância.

Além do diálogo no âmbi-
to familiar, é preciso ampliar 
a divulgação de informações 
junto ao público jovem sobre 
doenças sexualmente trans-
missíveis e formas de preven-
ção, como diferentes tipos 
de contraceptivos e como 
usá-los. Outro fator funda-
mental é o fortalecimento de 
programas e estruturas que 
ofereçam suporte e acompa-
nhamento no caso de uma 
gravidez precoce.

Um bom exemplo nesse 
sentido foi o programa Mãe 
Curitibana, implantado em 
1999 na capital paranaense 
e que promoveu um atendi-
mento humanizado no traba-
lho de pré-natal, consultas e 
orientações, minimizando os 
riscos da gestação e reduzin-
do de maneira inédita a taxa 

de mortalidade infantil e ma-
terna na cidade. O programa 
também ampliou o trabalho 
de prevenção por meio da in-
formação, contribuindo para 
uma expressiva queda no nú-
mero de gestantes com me-
nos de 20 anos (de 19,8% em 
1998 para 14,2% em 2010).

A adolescência é um pe-
ríodo de descobertas, mu-
danças emocionais e físicas 
que acontecem de maneira 
rápida e constante. Dessa for-
ma, o diálogo e a informação 
serão sempre as principais 
ferramentas para prepará-los 
aos desafios que estão sur-
gindo em suas vidas, inclusi-
ve em relação ao ato sexual, 
para que conheçam as con-
sequências, formas de pre-
venções e, caso ocorra uma 
gravidez precoce, encontrem 
opções de suporte para en-
frentar essa realidade.

279 alunos disseram não ao mundo 
das drogas na última terça-feira

NOVA ESPERANÇA

Os 279 alunos dos 5º 
anos de 8 escolas 
municipais de Nova 

Esperança disseram "não ao 
mundo das drogas" na noite 
da última terça-feira (07). 
Foi durante a formatura do 
Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à 

Violência realizado pelo 8º 
Batalhão de Polícia Militar 
do Paraná, ministrado pelo 
Soldado Sérgio Dias em 
parceria com a Secretaria 
de Educação e Prefeitura. 
Os alunos assistiram aulas, 
realizaram atividades e re-
ceberam orientações sobre 

como se proteger do uni-
verso das drogas.

O Programa faz parte do 
currículo escolar do último 
ano do ensino fundamen-
tal, onde um policial com-
parece nas escolas durante 
vários encontros com obje-
tivo de oferecer às crianças 

um melhor desenvolvimen-
to das capacidades sociais e 
habilidades, compreensão 
dos perigos e sobre como 
se manterem afastadas das 
drogas e da violência. O 
PROERD busca ajudar a 
criança a desenvolver sua 
autoestima, lidar com o es-

tresse, reconhecer e resistir 
às pressões diretas e indire-
tas, e, não experimentar as 
drogas, bem como, ajudá-
-las a tomar decisões res-
ponsáveis e respeitosas em 
suas vidas.

Todos os alunos fizeram 
uma redação sobre o tema 

e as 8 que se destacaram, 
uma de cada de escola, fo-
ram premiadas com uma 
bicicleta novinha. Os alu-
nos receberam certificados 
de participação e conclusão 
do programa.

ASCOM

Às vésperas da estreia 
do esperado Liga da 
Justiça, que ocorre na 

semana que vem, temos uma 
semana tímida no cinema, 
com apenas uma produção 
louvável, Borg Vs McEn-
roe, e você fica por dentro 
de tudo que é relevante sa-
ber sobre esse filme hoje, na 
Coluna Sétima Arte.

Sem dúvida alguma, os 
anos de 1980 estão na moda! 
Essa afirmação se deve ao 
fato de que muitas produ-
ções lançadas recentemente 
se passam nesse período, 
conferindo glamour e nos-
talgia a essas tramas que es-
tão conquistando o público. 

Pegando carona nessa 
onda nostálgica, o diretor 
dinamarquês Janus Metz 
levou ao cinema uma his-
tória de rivalidade famosa 
no início dos anos de 1980, 
que se passa no Torneio de 
Wimbledon. Interessante 
perceber com esse filme o 

avanço na carreira de Metz, 
pois ele não é um diretor 
de renome, nem tem uma 
grande filmografia para exi-
bir, mas sua obra de maior 
sucesso é justamente um 
documentário que, da mes-
ma forma que o longa que 
se apresenta, também tem 
por base uma história real. 
Premiado ao redor do mun-
do com seu Armadillo, de 
2010, documentário sobre 
os soldados dinamarqueses 
na Guerra do Afeganistão, 
ele conquistou muito pres-
tígio, mas depois disso ele 
dirigiu apenas episódios de 
seriados, alguns relevantes, 
como True Detective, mas 
nada, além disso.

Agora ele volta à cena 
trazendo um filme/biogra-
fia de duas lendas do Tênis 
no melhor estilo Rush – No 
Limite da Emoção (outro 
duelo esportivo, que arre-
batou a muitos por conta da 
relação explosiva e  com 

ares de guerra, protagoniza-
do por Niki Lauda e James 
Hunt na Fórmula 1 nos anos 
de 1970). A diferença entre 
o filme de Metz e Rush – No 
Limite da Emoção está jus-
tamente na direção, afinal, 
Janus Metz está longe de ser 
um Ron Roward, bem por 
isso, não se pode esperar o 
mesmo resultado de Borg Vs 
McEnroe.

Digo isso porque o fil-
me caminha por uma tri-
lha complicada ao longo da 
história do cinema, a dos 
filme/biografia. Hollywood 
gosta de exaltar seus he-
róis de histórias verídicas e 
exagerar suas trajetórias de 
vida. Metz, por não ser um 
diretor tão hollywoodiano 

tinha tudo para fazer desse 
filme uma obra prima, mas 
peca ao reproduzir os mes-
mos erros de muitos outros 
diretores, idealizando dema-
siadamente os protagonistas 
de sua história.

No aspecto técnico o fil-
me tem muita qualidade, a 
edição é bem feita, as cenas 
apresentam uma plasticida-
de exemplar e seu trabalho 
de fotografia reproduz na 
tela os anos 1980 de forma 
bastante plausível, sem exa-
geros, sem sensacionalismo, 
puro. Mas o roteiro, infe-
lizmente, é o “calcanhar de 
Aquiles” dessa produção. Já 
percebeu que ultimamente 
o roteiro sempre tem sido o 
problema de boa parte das 
produções cinematográfi-
cas? Tanto produções in-
dustriais, como as de Holly-
wood, como as produções 
independentes ou europeias 
tem apresentado uma baixa 
qualidade no roteiro. Será 
que estamos passando por 
uma onda de bloqueio cria-
tivo entre esses profissio-
nais? Enfim, uma resposta 
para isso virá apenas com 
tempo.

Voltando ao roteiro de 
Borg Vs McEnroe, tudo o 
que não se pode fazer o ro-

teiro faz: frases de efeito, 
diálogos com caráter de au-
toajuda, exagero e romantis-
mo na retratação da vida dos 
tenistas, um quase endeusa-
mento das figuras centrais. 
Lamentável, tão pouco plau-
sível que beira o inverossí-
mil. Isso fica muito evidente 
quando se percebe a tenta-
tiva de gerar grandiosidade 
a partir de uma cena banal, 
cotidiana, corriqueira, des-
perdiça-se a oportunidade 
de utilizar o clássico jargão 
“menos é mais”!

Fora isso, o filme é satis-
fatório, pois a interpretação 
da dupla de atores centrais 
praticamente salva o filme.  
O roteiro ruim poderia levá-
-los a atuações caricaturadas 
de seus personagens, mas, 
pelo contrário, eles ten-
tam salvá-los desse destino 
a cada fala. Ponto positivo 
para o ator Sverrir Gunad-
son, que de longe é a gran-
de surpresa do longa, mas o 
polêmico Shia LeBeouf não 
fica para trás, pois ao repre-
sentar McEnroe, está fazen-
do o papel de alguém que é 
muito parecido com ele na 
vida real, explosivo, tem-
peramental e de compor-
tamento duvidoso, o papel 
se encaixou como uma luva 

para LeBeouf.
Vamos à trama! Tudo se 

passa durante a prepara-
ção dos tenistas Björn Borg 
(Sverrir Gudnason) e John 
McEnroe (Shia LaBeouf) 
para a final de Wimble-
don, em 1980. O primeiro, 
de origem sueca, tido como 
técnico e calculista, sofre a 
pressão de defender o título 
do torneio pela quinta vez 
consecutiva, algo inédito até 
então, o outro, norte-ameri-
cano, vai ter que superar o 
próprio temperamento ex-
plosivo para mostrar que é 
capaz de alcançar o patamar 
mais alto do mundo no es-
porte.

Por que ver esse filme? 
Porque mesmo diante dos 
problemas de direção e ro-
teiro, a obra final agrada e 
faz isso principalmente por-
que consegue gerar um cli-
ma de tensão e suspense em 
torno da final do Torneio de 
Wimbledon e das decisões 
particulares de cada prota-
gonista. Com um trabalho 
técnico excelente, o longa 
apresenta um visual que 
vale a pena ser conferido e 
embates esportivos bastante 
empolgantes. Só isso já vale 
a entrada do cinema. Boa 
sessão!
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Futebol & 
Memória

Campeão: Seleção de Nova Esperança
Em pé:  Alvaro; Garcia; Zeca Perez;

Valtinho (In memorian); Marini
Agachados: Demerval; Dede; Luizinho; Heitor; Wilsinho 

Jogos Estudantis de Paranacity 

É IMPORTANTE 
INVESTIR NOS AMIGOS!

Não é bom viver só, é fundamental para 
nosso crescimento pessoal a convivência 
com outras pessoas, mas principalmente 

pessoas na qual nos identificamos ou que contri-
buem e agregam valores em nossa vida.

Estudos apontam que ao formarmos um vín-
culo social, o hormônio oxitocina (responsável 
pelo prazer) é liberado em nossa corrente san-
guínea, reduzindo a ansiedade e melhorando 
nossa concentração e foco. Quando convivemos 
com amigos somos capazes de sermos mais resi-
lientes, aumentando a possibilidade de vivermos 
mais.

Infelizmente nem todas as pessoas investem 
em fazer novas amizades ou preservam boas ami-
zades, é comum ver muitas pessoas que fazem o 
seu mundo girar em torno do seu umbigo, fo-
cando somente no trabalho e em seus próprios 
interesses.  

Quando estamos em grupo de amigos nossa 
criatividade é acionada e podemos criar, inovar 
e produzir muito mais, afinal é correto afirmar 
“duas cabeças pensam melhor do que uma.” 

Quanto mais nos sentimos bem com outras 
pessoas, mais nos sentimos motivados e pode-
mos ser muito mais eficientes no trabalho. 

Com o aumento da tecnologia e o crescimento 
constante das redes sociais, os vínculos de amiza-
des se tornam mais fáceis, porém estão se tornan-
do cada vez mais superficiais, pois do outro lado 
da tela perdemos a conexão física de olhar nos 
olhos e observar o que a outra pessoa verdadei-
ramente está sentindo.

 Para manter um vínculo social é importante 
estarmos presentes não somente de corpo físico, 
mas emocionalmente também, assim podemos 
ser úteis nos momentos bons ou  difíceis.

No dia a dia tanto no trabalho quanto em casa 
nossos amigos podem fazer a diferença entre 
continuarmos sempre com os mesmos resultados 
ou atingirmos um potencial maior em nossos re-
sultados. Quais amigos agregam em sua vida? 

“Coaching” comigo!
Intagram: @paulazbenatti | www.paulabenatti.com.br

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

• Cemitério Municipal: 
Recadastramento e projetos futuros
No limite da capacidade, o Cemitério Municipal 

deve passar por readaptações até que um novo local 
seja construído. O alongamento deve acontecer na área 
que hoje é ocupada pelos campos da AABB por meio 
de permuta com a associação. Hoje, cerca de 8% dos tú-
mulos se encontram em estado de abandono, ou seja, 
desde o sepultamento os jazigos e túmulos nunca mais 
passaram por zelo e manutenção; muitos estão quebra-
dos, abertos e totalmente descuidados. Como medida 
paliativa, a Prefeitura de Nova Esperança pretende rea-
lizar o recadastramento de todos os túmulos até o dia 30 
de novembro de 2017, já que essa medida de atualização 
cadastral não havia sido realizada antes. Os lotes que 
não passarem por recadastramento poderão ser rever-
tidos ao município.

Para efetuar o recadastramento é necessário compa-
recer ao Setor de Tributação que fica na Prefeitura Mu-
nicipal com as cópias dos documentos pessoais, título 
de aforamento perpétuo e certidão de óbito. Os dias e 
horários de atendimento vão de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h e das 13h às 16h. Dúvidas pontuais podem 
ser esclarecidas através dos canais de comunicação e te-
lefone: 44 3252-4545.

• PROJETOS FUTUROS
Na última segunda-feira a Câmara Municipal apro-

vou e o Prefeito Moacir Olivatti sancionou a Lei Com-
plementar Nº 2.597/17 que dispõe sobre a alteração da 
Lei 2.443/14. Com essa alteração, volta-se a instituir a 
concessão de uso perpétuo de sepulturas nos Cemité-
rios Públicos Municipais, a ser executada por meio de 
termo de concessão. A caducidade será declarada nos 
casos de falta de pagamento por dois anos consecutivos 
dos valores decorrentes do sepultamento ou manuten-
ção anual dos jazigos. Essa taxa de manutenção foi ins-
tituída no § 2º, da Lei 2.443/14 com texto: a administra-
ção dos cemitérios públicos deverá cobrar dos titulares 
do direito de uso perpétuo sobre sepulturas uma tarifa 
anual destinada à manutenção e conservação do cemi-
tério. O valor estabelecido por decreto gira em torno de 
R$35,00 (por ano) que serão aplicados em melhorias no 
local: portões eletrônicos, câmeras de segurança, ram-
pas de acessibilidade, calçamento das ruas e outras ma-
nutenções necessárias.

O Sindicato dos Ser-
vidores, Executivo 
e Legislativo reuni-

ram-se para estudar reajustes 
do funcionalismo municipal. 
Há alguns dias o Sindicato 
dos Servidores Municipais de 
Floraí, na pessoa do senhor 
Edson Viotto, protocolou 
junto a administração mu-
nicipal algumas solicitações 
que viriam de encontro ao 
interesse da classe de servi-
dores do município. Entre as 
solicitações, a revisão do pla-
no de carreira dos servidores 
e a possível correção no va-
lor do cartão de alimentação 
que foi implantado em 2013, 
onde mensalmente os fun-
cionários recebem esse apoio 
financeiro. Diante disto, no 
final da tarde desta quarta-
-feira (08), aconteceu a reu-
nião preliminar com verea-
dores, com o prefeito Fausto 
Herradon, a primeira dama 
Adriane Herradon e a vice 
prefeita Edna Contin.

O presidente do sindicato 

expôs aos presentes a neces-
sidade destas revisões sala-
riais e também da alteração 
no valor do vale alimentação. 
O prefeito Fausto, disse que 
está ciente que tais valores 
realmente precisam de serem 
revistos, mas diante da atual 
situação que passa o país e os 
pequenos municípios prin-
cipalmente, tudo está muito 
difícil, pois somos sabedores 
das dificuldades que diversos 
municípios de nosso porte 
tem passado quanto as finan-
ças, mas esta administração 
anda com os pés no chão e 
procura manter suas contas 
totalmente em dia, com a fo-
lha de pagamento sendo rea-
lizada sempre no último dia 
de cada mês. Os vereadores 
pronunciaram se favoráveis 
as solicitações do funciona-
lismo e estão dispostos junto 
com o executivo municipal 
de dar vosso apoio a classe de 
servidores, que estão sempre 
ao lado da administração, a 
trabalhar junto a comunida-

Executivo e legislativo 
Floraiense unidos pelos 
servidores municipais

de.
Após debates, O prefeito 

Fausto e a Vice Edna Contin, 
chegaram a percentuais que a 
gestão está disposta a dispo-
nibilizar e que estão a altura 
dos recursos da municipa-
lidade, e que mandará pro-
posta a Câmara Municipal 
de Floraí, com os índices de 
correção a ambos os pedidos.

O presidente do Sindi-
cato, servidor Edson Viotto, 
agradeceu os senhores ve-
readores pelo compromisso 
assumido junto a classe de 
servidores, para em conjunto 

com o executivo municipal, 
estarem a votar essa matéria 
que favoreça ao quadro de 
funcionários, valorizando-os 
de sobremaneira a estimular 
cada vez mais o funciona-
lismo a desempenhar papel 
dentro da municipalidade, 
para finalizar disse ter perce-
bido dos nobres vereadores a 
preocupação e comprometi-
mento e estar aprovando esse 
projeto de adequação ao pla-
no de carreira e o aumento 
no valor do vale alimentação 
do servidor.

AsCom/Floraí
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COMO SER UM 
OBSERVADOR 

Semana passada informa-
mos nossos leitores, aos quais 
agradecemos a atenção e o in-
teresse por nosso trabalho, a 
respeito do que seja o Obser-
vatório Social do Brasil (OSB) 
e o Observatório Social de 
Nova Esperança (ONESP), 
que é filiado ao OSB e pude-
mos expor qual o nosso foco 
e a nossa motivação.

Sentimos despertar em al-
gumas pessoas o interesse por 
participar desse valioso tra-
balho de controle social, po-
rém, muitas dúvidas existem 
sobre como fazer.

Os integrantes do ONESP 
são pessoas da comunidade, 

de diferentes formações, que 
trabalham como voluntários. 
Além de não ser fornecedor 
do município, pois haveria 
conflito de interesses, um dos 
requisitos fundamentais para 
participar do Observatório 
é que a pessoa seja reconhe-
cidamente idônea na comu-
nidade e apartidária, porém, 
não basta não ter filiação par-
tidária, mas também deve ser 
imparcial em relação à políti-
ca local. Por óbvio que, como 
cidadão, cada um tem sua 
preferência de voto, no entan-
to, não pode envolver paixão 
por um lado ou outro, que 
leve a fazer oposição ou a não 

fiscalizar devidamente os atos 
da administração. Ou seja, o 
único lado que podemos ter é 
com a exigência da observân-
cia dos Princípios que regem 
a Administração Pública e a 
busca pela realização do Bem 
Comum.

Devemos ter em mente 
que quando fiscalizamos a 
Administração Pública mu-
nicipal, seja o Executivo ou o 
Legislativo, salientando que 
essa fiscalização não se refere 
somente aos agentes públicos 
eleitos, mas também ao fun-
cionalismo municipal que é 
quem está na ponta prestando 
os serviços diretamente à po-
pulação e os fornecedores do 
município, não estamos nos 
opondo a eles, mas os auxi-
liando para que cumpram a 
lei, trabalhem com eficiência 
e gastem como qualidade os 
tributos que pagamos, pois 
quando isso acontece, todos 
ganham.

Portanto, somos cidadãos 
comuns que colaboram com a 
Administração Pública, pois, 
fiscalizando, exigindo nossos 
direitos e conscientizando a 

todos para que cumpra seus 
deveres, certamente teremos 
uma cidade melhor.

Mas para que esse traba-
lho faça uma grande diferença 
em nosso município e mude 
nossa realidade, precisamos 
da participação de mais cida-
dãos, não importando sua es-
colaridade ou profissão, desde 
que atendidos os requisitos 
acima. Quando vamos fisca-
lizar uma obra, precisaremos 
de voluntários pedreiros ou 
engenheiros ou arquitetos. 
Quando vamos fiscalizar con-
tas públicas, precisamos de 
um contador ou quem enten-
da de contabilidade. Quando 
fiscalizamos uma licitação de 
remédios precisamos de al-
guém da área farmacêutica e 
assim por diante.

Toda semana, na terça-
-feira, 7h30 da manhã, os 
observadores se reúnem na 
sala do ONESP, gentilmen-
te cedida pela ACINE, para 
traçar metas, avaliar os tra-
balhos de acompanhamento 
das licitações, etc., e o acom-
panhamento das licitações é 
realizado por uma estagiária e 

por observadores que podem 
contribuir dentro de sua área 
de atuação. Como somos to-
dos voluntários, acomodamos 
os trabalhos do Observatório 
dentro da agenda profissional 
e pessoal de cada um e, assim, 
ninguém fica sobrecarregado 
e ao mesmo tempo pode dar 
sua valiosa contribuição.

Portanto, ainda você este-
ja trabalhando, mas se tiver 
algumas horas na semana ou 
no mês para colaborar, pode 
ser um observador. E se você 
está aposentado e quer usar 
parte do seu tempo para fa-
zer algo de bom para a sua 
comunidade, está aqui uma 
excelente oportunidade.

Na quinta-feira dessa se-
mana, nós observadores, 
estivemos em reunião com 
o prefeito, o Secretário de 
Obras, do Meio Ambiente, da 
Administração, a Controla-
dora Interna e mais duas fun-
cionárias, para tratarmos de 
assuntos como transparência, 
limpeza pública, acessibilida-
de, obras públicas e alguns 
outros assuntos. Na ocasião 
fizemos reivindicações para 

melhorias no Portal da Trans-
parência, através do qual 
fazemos boa parte da fiscali-
zação, melhorias nos editais 
de licitação para evitar pos-
síveis fraudes, maior contro-
le dos remédios do hospital, 
facilitação para a fiscalização 
das obras do município, an-
damento da implantação do 
Almoxarifado Central, entre 
outros assuntos de importân-
cia.

Pudemos ouvir explica-
ções sobre os problemas en-
frentados e o planejamento 
para a melhoria da cidade, 
inclusive dos bairros, quando 
também fizemos sugestões. 
Isso é participação, é pensar 
nossa cidade e se importar 
com ela.

Se você se importa, assim 
como nós, venha ser um ob-
servador e entre em contato 
conosco, vindo até nossa sala, 
que fica na sede da ACINE, 
ou através do fone 3252-1226 
ou mandando recado na nos-
sa fanpage: Observatório So-
cial de Nova Esperança. Com 
toda certeza você fará a dife-
rença.

Sicredi apresenta resultado do terceiro trimestre
O ano tem sido de 

bons negócios para 
a Sicredi União PR/

SP. Das 17 metas estipuladas 
para o terceiro trimestre, 12 
foram alcançadas e as outras 
cinco tiveram pelo menos 
93% do resultado cumprido. 
Entre as metas com maiores 
resultados estão as sobras 
líquidas, com 147%, fundos 
de previdência com 139% e 
consórcios com 129%.

A Sicredi União termi-
nou o terceiro trimestre com 

157.935 associados – a meta 
era 155.778. Atualmente são 
78 agências, R$ 3,13 bilhões 
em ativos totais, R$ 1,5 bi-
lhão em operações de crédi-
to e R$ 295 milhões de patri-
mônio líquido.

Os números foram apre-
sentados em 30 de outu-
bro, num evento no Vivaro 
para cerca de 700 pessoas, 
entre diretores, conselhei-
ros, gerentes, membros dos 
comitês Master, Mulher e 
Jovem e coordenadores de 

núcleos, que são os repre-
sentantes dos associados na 
cooperativa. O presidente 
da cooperativa, Wellington 
Ferreira, destacou que em 
média cada associado usa 
2,97 produtos. Esse é um ín-
dice que vem aumentando, 
o que mostra que os associa-
dos estão usando mais pro-
dutos e serviços. “Queremos 
fazer transações econômicas 
e não transações financei-
ras”. Ele destacou ainda que 
o Sicredi é a melhor institui-

ção financeira cooperativa 
para se trabalhar no Brasil, 
segundo a Você S/A.

Os resultados do terceiro 
trimestre agradaram a agri-
cultora de Josefina Brigo, de 
Floresta. “A cooperativa está 
crescendo e isso é motivo de 
muito orgulho”. Ela é asso-
ciada há 12 anos e concentra 
toda a movimentação finan-
ceira na Sicredi.

EXPANSÃO EM 2018
Na semana passada, a 

Sicredi União reuniu conse-
lheiros, gerentes regionais e 
das agências para discutir o 
planejamento estratégico da 
cooperativa para o ano que 
vem. A expectativa é abrir 
dez agências e saltar dos 
atuais 165 mil para 200 mil 
associados.

O grupo também dis-
cutiu metas de negócios, 
como carteira de poupança, 
seguros, consórcios e linhas 
de crédito. A Sicredi, por 
exemplo, planeja encerrar 

2018 com recursos totais de 
R$ 2,8 bilhões (atualmente 
são R$ 2,27 bilhões) e ter R$ 
1,8 bilhão de operações de 
crédito (atualmente é R$ 1,5 
bilhão).

As metas fazem parte do 
plano de crescimento até 
2020, quando a instituição 
deverá ter 110 agências, 32 
a mais do que atualmente, e 
ter 300 mil associados.

 

Textual Comunicação

ESCOLA MUNICIPAL 
TANCREDO NEVES

ESCOLA MUNICIPAL 
TANCREDO NEVES

DIRETORA: Adalzira F. Zambanini Torquato
COORDENADORA PEDAGÓGICA: 
Sidnéia Alves Martins
PROFESSORA: Keli Cristina de Souza Peixoto

DIRETORA: Ivanilda Almeida dos Santos.
VICE-DIRETORA:  Márcia A. Timidate Morotti.
COORDENADORA: Neide Oliveira de Almeida.

PROFESSORA: Adileuza Apª Zanolli Schiroff

A Propaganda é uma estratégia utilizada para promover alguma idéia, 
princípio, doutrina, causa ou prática, com intuito de mexer com emoções, 
opiniões e sentimentos, e motiva a ação a partir deles e como diz o ditado “A 
Propaganda é a alma do negócio”.

Desta forma, no 4º bimestre atendendo aos conteúdos propostos no pla-
nejamento de Língua Portuguesa, foi desenvolvido com os alunos do 5º ano 
“B”, período da tarde, da Escola Municipal Tancredo Neves – Ensino Funda-
mental, atividades de leitura, interpretação e produção de propagandas, reco-
nhecendo a importância das características do gênero em questão, observan-
do a forma da escrita, tamanho da letra, as cores da propaganda e as frases que 
chamam a atenção dos leitores.

Com o desenvolvimento desta atividade, os alunos verificaram que através 
da propaganda as pessoas tomam conhecimento de qualquer tipo de produto, 
e que podem ser divulgados em livros, jornais, revistas, outdoor e/ou meios 
de comunicação como: Rádio, Televisão,  WhatsApp,  Facebook, E-mail, entre 
outros, além de terem conhecimentos de como preservar o meio ambiente e 
ajudar as pessoas por meio da conscientização.

Após pesquisa sobre a vinda dos negros (afrodes-
cendentes) para o Brasil, os alunos discutiram oral-
mente o que aprenderam e finalizaram com desenhos 
retratando o “Dia da Consciência Negra” que será des-

tacada no próximo dia 20 do corrente mês.
Cada aluno compreendeu a importância dos afro-

descendentes em nossa cultura, seja através dos costu-
mes, ritmos musicais, culinária, religião, etc...

ALUNOS: Adrian Luz Peres
Alysson Kauan Farias da Silva

Daniel Antonio Brassal
Daniel Fernandes Souza

Emanuela Milanez
Graziele Souza Cardoso

Gustavo de Almeida dos Santos
Heloá de Souza Alves

Izabelly Moreira da Silva
João Gabriel dos Santos
Julia Eduarda de Souza

Juliana Aparecida Comini
Julya Gabrielly Costa Santos

Luana Karolyne Napoli Barros
Marcela Victória Santos Brito

Maria Aparecida Souza Cardoso
Maria Fernanda dos Santos de Oliveira

Taynara Vitoria de Oliveira Soares
Vitória Pereira Vieira

Ygor Bomfim Padilha dos Santos

ALUNOS: ABRIEL FERREIRA PESSOA
GABRIEL NATTAN ALVES GUIMARÃES

GUILHERME SOARES SANTOS
HITALO KAUAN CARDOSO DE LIMA
JOÃO PAULO APARECIDO BRUSTELA
JOÃO VITOR DE OLIVEIRA DA SILVA
KAUÃ AUGUSTO DA COSTA SOUZA

KAUÃ RODRIGUES DOSSO
KAYO DA SILVA DE OLIVEIRA

LUCAS FRANCISCO SOARES DA SILVA
LUCAS PALHANO FARIA

MARIANA DA SILVA E SOUZA
MARIANA ESTHERIS FARIAS

MATHEUS TAVARES MONTEZOLLI
RAI FREIRE

RÚBIA DOS SANTOS SILVA
SABRINA MARIA RODRIGUES
TARCISO GAZOLA DA COSTA
THAYNÁ BIAVA DOS SANTOS

GABRIELLY DE SOUZA CANTAGALI
MANOEL RENATO DOS SANTOS VERZA
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Tião Medeiros: trabalhando por Nova Esperança

Representante de Nova Es-
perança na Assembleia 
Legislativa, o deputado 

estadual Tião Medeiros (PTB) 
tem demostrado em sua atuação 
e preocupação com o desenvolvi-
mento do município. O deputado 
tem trabalhado em diversas áreas 
para proporcionar o crescimento 
da cidade.

"Firmamos uma parceria 
importante com a população 
de Nova Esperança e temos tra-
balhado incansavelmente para 
corresponder como o município 
merece. Estamos incluindo Nova 
Esperança nos diversos progra-
mas de investimentos do governo 
do Estado", explica o parlamentar.

Entre os recursos conquis-

tados por Tião Medeiros estão 
a destinação de R$ 2,7 milhões 
para obras de infraestrutura, com 
investimentos em pavimentação, 
galerias pluviais e recape. Serão 
destinados R$ 1 milhão para a 
construção de galerias pluviais 
nos bairros Cidade Alta, Shangri-
-La e Parque Industrial, R$ 1,5 
milhão para pavimentação asfál-

tica na cidade e R$ 230 mil para 
recape.

Por intermédio do deputado, 
Nova Esperança também rece-
beu R$ 120 mil para adquirir uma 
ambulância ou um micro-ônibus 
para que realizar o transporte de 
pacientes sem risco iminente de 
vida. O município vai receber ain-
da duas viaturas da polícia militar.  

Acompanhe o trabalho do Deputado Tião Medeiros: facebook.com/deputadotiaomedeiros

Outra grande obra também 
conquistada por intermédio do 
deputado Tião Medeiros e que be-
neficia o município é a duplicação 
da BR-376, no trecho entre Para-
navaí e Nova Esperança. A dupli-
cação da rodovia já entra na sua 
fase final e beneficia diretamente 
mais de 125 mil pessoas que resi-
dem nos municípios interligados 
de Paranavaí, Alto Paraná e Nova 
Esperança, além de outros 480 mil 
habitantes das cidades da região.

OUTRAS CONQUISTAS
Na área da educação, o depu-

tado indicou os colégios E. E. Cô-
nego Francisco P. X. Lopes e E. E. 
Barão de Lucena para serem con-
templados no programa Escola 
1.000, do governo do Estado. Cada 
colégio recebe R$ 100 mil para in-
vestir em obras de melhoria. 

Tião Medeiros se reuniu ainda 
com o secretário-chefe da Casa Ci-
vil, Valdir Rossoni, e o prefeito de 
Nova Esperança, Moacir Olivatti, 
para apresentar um relatório de 
projetos para a área da saúde do 
município. Entre os investimentos 
na área está a inclusão de Nova Es-
perança na lista de 28 municípios 

da 14° Regional de Saúde que rece-
beram recursos de R$ 4,2 milhões. 
Já o Programa APSUS destinou R$ 
133 mil aos municípios da região. 

Nova Esperança vai receber 
duas viaturas da polícia militar, 
um novo acesso para moradores 
que chegam à cidade pelo trevo 
central da BR-376, além da amplia-
ção de um trecho da via marginal 
na mesma rodovia. Foi destinado 
ainda um veículo, no valor de R$ 
36 mil, para utilização no Centros 
de Referência de Assistência Social 
(Cras), e obras de sinalização viá-
ria na cidade.

O deputado solicitou também, 
junto ao Departamento de Esta-
das e Rodagens (DER), o novo 
recapeamento da estrada Branco 
Mendes, entre Nova Esperança e 
Colorado (PR-463). 

Para Tião Medeiros, o inves-
timento massivo em Nova Espe-
rança é resultado da parceria com 
o governo do Estado. "Estamos 
representando a população da 
cidade na Assembleia e junto ao 
Executivo estadual. É importan-
te para a população ver nosso 
trabalho convertido em obras", 
lembra.

Veja as conquistas do 
deputado Tião Medeiros para 

Nova Esperança em 2017

- R$ 1 milhão para construção de galerias pluviais nos 
bairros Cidade Alta, Shangri-la e Parque Industrial;
- R$ 1,5 milhões para pavimentação;
- R$ 230 mil para recape;
- 2 viaturas da polícia militar.
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Governador Alckmin recebe 
jornais do interior do Brasil

IMPRESSO

A democratização da 
comunicação no 
Brasil e uma melhor 

relação entre entes governa-
mentais e imprensa foram 
os temas debatidos entre os 
presidentes das associações 
estaduais de jornais do inte-
rior brasileiras e o governa-
dor paulista Geraldo Alck-
min (PSDB).

Elizio Siqueira Junior, 
presidente da Associação 
dos Jornais do Interior do 
Paraná (AdjoriPR) e da 
Adjori Brasil, entidade que 
congrega as Adjoris regio-
nais, expressou a intenção 
dos jornais locais em criar 
mecanismos de maior apro-
ximação entre os governan-
tes e a imprensa que atua 
fora das capitais. “Necessi-
tamos de canais fluídicos 
com os quais possamos in-
formar, por meio de nossos 
jornais impressos e portais, 
com rapidez e precisão os 
nossos milhões de leitores. 
Somos os maiores jornais 
dos médios e pequenos mu-
nicípios brasileiros”, argu-
menta Siqueira Junior.

Alckmin, citando frase 
do escritor francês Vitor 

Aproximadamente 70 
milhões de brasilei-
ros, cerca de 35% da 

população nacional, vivem 
em áreas sem a presença de 
um jornal ou de um site de 
notícias local. A conclusão é 
do "Atlas da Notícia", estudo 
realizado pelo Projor (Insti-
tuto para o Desenvolvimento 
de Jornalismo, da Univer-
sidade Estadual de Campi-
nas) e pelo Observatório da 
Imprensa, em parceria com 
a agência Volt Data Lab, pu-
blicado nesta terça-feira (7). 
As informações são de Ra-
phael Hernades na Folha de 
S. Paulo.

O estudo chamou essas 
áreas, mais amplas nas re-
giões Norte e Nordeste do 
Brasil, de "desertos de notí-
cias". O levantamento não 
leva em consideração, no 
entanto, a presença de emis-
soras de rádio e TV nesses 
locais.

"A gente quer futuramen-
te incluir radiodifusão, in-
clusive rádios comunitárias", 
diz Angela Pimenta, presi-
dente do Projor. "Esse não é 
um retrato rígido. Estamos 
olhando de telescópio para 
algumas regiões mais remo-
tas do país."

De acordo com a Associa-
ção Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão, estão 
ativas 9.776 rádios –entre 
comunitárias, educativas e 
comerciais– e 542 emissoras 
de televisão em todo o país.

Para a presidente do 
Projor, há uma dificuldade 
maior ao acesso a informa-
ção nesses "desertos" do que 
há em um grande centro, 
como São Paulo. "Há uma 
correlação entre lugares com 
maior Índice de Desenvolvi-
mento Humano e uma maior 
existência de veículos", diz 
Pimenta.

Hugo – O diâmetro da im-
prensa é o mesmo da civi-
lização –, reafirmou o seu 
apreço pelo jornal do inte-
rior lembrando do jornal de 
sua terra natal – Pindamo-
nhangaba (SP), a Tribuna do 
Norte, um dos mais antigos 
do Brasil ainda em ativida-
de.

Cauê Macris, presidente 
da Assembleia Legislativa 
paulista, presente ao encon-
tro declara: “O encontro foi 
uma excelente oportunidade 
para o governador falar um 
pouco de como vê o futuro 
do País, quais são os desafios 
que precisam ser superados 
e, sobretudo conhecer a for-
ça dos jornais associados à 
Adjori Brasil”.

Siqueira Junior justifica 
o encontro: “O meio jornal 
está passando por um mo-

mento importante e especial. 
Estamos promovendo en-
contros com todos os agen-
tes que podem influenciar o 
desenvolvimento dos jornais 
do interior, o governador 
Geraldo Alckmin, hoje, é 
um dos grandes líderes polí-
ticos do Brasil, sua voz e seu 
estimulo ao jornal regional 
certamente é um exemplo ao 
universo político brasileiro”.

O encontro ocorrido na 
quarta-feira, 1 de novembro, 
foi organizado pela Adjori 
de São Paulo, cujo presi-
dente é Carlos Balladas, e 
dele participaram também 
os presidentes da Adjoris do 
Rio de Janeiro, Paulo Caldei-
ra; de Sergipe, Cláudio Vas-
concelos; de Santa Catarina, 
Miguel Gobbi, o vice-presi-
dentes da Adjori do Espiri-
to Santo, Aécio Rezende e 
do Rio de Janeiro, Pablo de 
Freitas, o secretário executi-
vo da Adjori Brasil, Evaldo 
Vicente, o diretor da Adjori 
São Paulo, Marcelo Sanazar 
e o subsecretário de Comu-
nicação do governo paulista, 
Carlos Graieb.

Adjori Br

O presidente da Adjori 
Brasil, Elízio Siqueira, 
participou juntamente 
com os integrantes 
Adjoris, de um agenda 
com o pré-candidato à 
presidência da república 
Geraldo Alckmin (PSDB).

Na ocasião foram debatidos diversos temas referentes ao fortalecimento dos jornais do interior.

Um em cada três brasileiros vive em áreas 
sem jornais ou sites noticiosos locais

MAPEAMENTO
O relatório mapeou 5.354 

veículos de imprensa distri-
buídos em 1.125 cidades. Eles 
atendem regiões onde vivem 
aproximadamente 130 mi-
lhões de pessoas.

Dessas 1.125 cidades, 426 
contam apenas com um jor-
nal impresso ou online. A 
maior delas é Jaboatão dos 
Guararapes (PE), com 644 
mil habitantes, segundo o 
Censo de 2010 do IBGE.

De acordo com o estudo, 
a maior parte da mídia está 
concentrada nas cidades de 

São Paulo, Rio de Janeiro e 
Brasília. Juntas, elas possuem 
mais de 20% dos veículos do 
país, embora correspondam a 
10% da população brasileira.

As três cidades não-capi-
tais que concentram maior 
número de jornais ou sites 
noticiosos ficam no Estado de 
São Paulo: Campinas e San-
tos, com 30 veículos mapea-
dos em cada. Na sequência 
vem Ribeirão Preto, com 22.

O Estado de São Paulo 
é também o que concentra 
maior número de veículos: 
1.641. Também aparecem en-

tre os três maiores os estados 
do Rio Grande do Sul (600) e 
de Santa Catarina (547).

Ao levar em consideração 
a população, Santa Catarina 
está à frente com 6,8 veículos 
mapeados a cada 100 mil ha-
bitantes –a média no Estado 
de São Paulo é de 4 a cada 100 
mil habitantes.

O relatório cruza dados do 
governo federal, da ANJ (As-
sociação Nacional de Jornais) 
e informações enviadas pela 
comunidade.

News
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Em atendimento a solicitação via Ofício nº 1.241/2017 enviado 
à este veículo de comunicação pelo Poder Judiciário do Estado do 

Paraná – Vara Cível de Nova Esperança, segue publicação do edital:
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Aconteceu no sába-
do dia 04 de no-
vembro, no Giná-

sio de Esportes do Colégio 
Coração de Jesus  em Nova 
Esperança, o Detona Fight, 
o 1º Campeonato de Ar-
tes Marciais com lutas de 
Muaythai e MMA, ama-
dor e profissional. Na qual 
foram realizadas 12 lutas 
amadoras no card prelimi-
nar, tendo lutas masculinas 
e femininas e 5 lutas pro-
fissionais no card princi-
pal, contando com atletas 
da cidade de Nova Espe-
rança, São Paulo e região. 
Primeira vez que a cidade 
sedia um evento como esse 
e foi muito bem aprovado 
por todos que comparece-
ram ao Ginásio do Colégio 
Coração de Jesus, muitos 
nunca tinham visto tal 
evento e aprovaram.

“O Centro de Treina-
mento Aisha Ninja e seus 
organizadores parabeni-
zam todos os atletas ama-
dores que participaram 
dando seu melhor, e pa-
rabenizam os atletas da 
cidade que lutam profis-
sionalmente: Micael Cami-
lotti Vencedor no MMA, 
Irineu Barbieri vencedor 

Na tarde da quinta-
-feira (9), na sede 
da Associação dos 

Municípios do Noroeste do 
Paranaense – AMUNPAR, 
em Paranavaí, ocorreu a 
Audiência Pública propos-
ta pelo Deputado Estadual 
Anibelli Neto para discutir a 
criação da Região Metropo-
litana de Paranavaí. 

O Projeto de Lei de au-
toria do deputado Anibelli 
teve a ele anexado outro pro-
jeto apresentado por outros 
deputados, já passou pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça da Assembleia Legis-
lativa do Paraná e agora tra-
mita pela casa.

 A proposta do evento foi 
esclarecer aos municípios 
que podem integrar a região 
os prós e contras da instala-
ção da Região, um compro-
misso assumido pelo Depu-
tado na ocasião da aprovação 
do projeto na CCJ.  

 A convite do deputa-
do Anibelli a doutora em 
geografia e técnica em pla-
nejamento urbano e habi-
tação, Karla Cristina Batis-
ta de Franca, Conselheira 

1º Detona Fight Championship - 
Campeonato de Artes Marciais

Anibelli Neto esclarece 
vantagens da criação da Região 

Metropolitana de Paranavaí

no Muaythai e a luta prin-
cipal de Boxe valendo dis-
puta de cinturão entre os 
Atletas Reginaldo Rodri-
gues (vencedor) X Luiz 
Dourado que fizeram uma 
linda luta. Agradecemos a 
todos da equipe que se dis-
ponibilizaram a trabalhar 
no Evento e aos apoiadores 
Masters (Jornal Noroeste, 
De Santi, Cozinha D'ORO, 
Ultragás, Supermercado 
Senna, Picoli Auto Cen-
ter JG Vaz, Phytomédica, 
Advocacia Fumagali, Casa 
das Ferragens, Mohamad 
H. Abdallah , Cresol, Sport 
Ação, Dentista para To-

dos, Pizzaria Costenaro), 
que contribuíram para um 
grande espetáculo.... E se 
preparar para o 2º Detona 
Fight para o próximo ano, 

ainda melhor”, finalizaram 
os organizadores,  Profes-
sor Everton Ninja, Andréia 
Fumagalli e Hudson Oli-
veira.

Nacional do Poder Púbico 
Municipal no Conselho das 
Cidades, fez uma explana-
ção detalhada, explicando 
que teve a oportunidade de 
acompanhar a criação do 
Estatuto da Metrópole, e 
que em nosso pais há mais 
de 90 regiões metropolita-
na já instaladas e que cada 
uma tem suas dificuldades 
e problemas e também seus 
avanços, a doutora expli-
cou para os presentes como 
funciona uma região me-
tropolitana e os papeis dos 
municípios presentes, além 
de citar muitos exemplos em 
todo o país de onde foram 
implantadas que trouxeram 
inúmeros benefícios para a 
população, como também 
para as administrações que 
puderam resolver problemas 
de transporte por exemplo e 
recolhimentos de lixo e ater-
ros sanitários. 

Eleito Vice-Presidente 
do PMDB do Paraná 
na chapa do Senador 

Roberto Requião em outubro 
de 2015, o Deputado Anibelli 
Neto levou o trabalho a sério, 
acompanhando e apoiando 
os companheiros da sigla nos 
municípios, onde participou 
de diversas reuniões ajudando 
a organizar e estruturar o par-
tido, tornando o PMDB forte 
e pronto para as próximas elei-
ções.  

O resultado pode ser visto 
nas eleições de 2016, onde o 
PMDB do Paraná ampliou a 
aprovação de seus candidatos 

Deputado Anibelli Neto: Vice-
presidente do PMDB do Paraná

em 20 prefeituras, chegando a 
77 prefeitos eleitos no Paraná, 
o que o tornou o partido que 
mais elegeu prefeitos e prefei-
tas no Estado. Foram 619.390 
votos aos candidatos a Prefeito 
do partido em todo o estado. 

Foram também 465 verea-
dores eleitos pela sigla no Para-
ná, atingindo a meta de 464.631 
votos para candidatos a verea-
dores do partido no Paraná.

Anibelli Neto trabalha para 
que todos aqueles que não fa-
zem parte deste governo este-

jam unidos para darem uma 
alternativa ao povo paranaense.

Assessoria de Imprensa

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A audiência contou com a 
participação de17 prefeitos e 

representantes de municípios da região

Para o deputado Anibel-
li, as maiores conquistas da 
criação de uma Região Me-
tropolitana seriam as liga-
ções telefônicas interurbanas 
que passariam a ser locais, 
programas sociais com van-
tagens, entre eles o Minha 
Casa Minha Vida (mais ba-
rato) e o transporte intermu-
nicipal, por exemplo. Para 
o deputado que assumiu o 
compromisso de realizar a 
audiência com os represen-

tantes dos municípios na 
região, a ocasião serviu para 
um aprendizado sobre as 
vantagens e desvantagens de 
uma Região Metropolitana. 

 O encontro contou com 
17 prefeitos da região, vice-
-prefeitos, vereadores e 
muitos representantes das 
cidades envolvidas e outros 
técnicos que também fize-
ram suas explanações.

Assessoria de Imprensa
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Social
Osvaldo Vidual

Pessuti na 
presidência do BRDE

O e x - g o v e r n a d o r 
Orlando Pessuti 
(PMDB) assume 

a presidência do BRDE na 
próxima terça-feira, 14, 
em Curitiba. A posse será 
na sede do Banco (avenida 
João Gualberto, 570) a par-
tir das 10h30. O Banco Re-
gional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul - contro-
lado pelo Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do 
Sul - se tornou um dos 
principais financiadores do 
setor produtivo e dos mu-
nicípios do Estado. O Para-
ná injetou R$ 200 milhões 
no BRDE, recursos que se 
traduzem em mais investi-
mentos e obras municipais.

FOTO: BRDE

Érika Maram é a 
representante de 
Nova Esperança 
no Miss Paraná 
Plus Size Oficial, 
que acontece em 
18 de novembro 
no Centro de 
Convenções Dr. 
Décio Bacellar, em 
Mandaguari. Todos 
na torcida pela bela 
novaesperancense.

Foto: Michelle Caraçato


