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No próximo domingo, 14, comemoramos o 
Dia das Mães. Não entro no mérito se a data do 
segundo domingo de maio tem os seus aspec-
tos comerciais, quero aqui destacar a importân-
cia de reunir a família e agradecer pela vida de 
quem gerou a nossa vida.

Já fazia algum tempo que estava pensando 
em escrever sobre o valor das mães. Por um 
momento até pensei em mudar de assunto. 
Quando estava iniciando a coluna de hoje, um 
grande amigo disse que gostaria de saber e ler 
minha opinião sobre a audiência de Lula com 
o juiz Sérgio Moro. No entanto, a política está 
cansativa e desgastada, por isso resolvi escrever 
sobre pessoas mais importantes: as mães. Elas 
possuem sentimentos e ações sempre verdadei-
ras.

Sou suspeito para falar sobre mãe, afinal 
de contas, sou privilegiado por ter duas mães. 
Uma por ter gerado e outra por “criar” e cuidar 
até hoje. Ambas possuem o meu respeito, amor 
e admiração.

O tempo passa e começamos a valorizar as 
coisas simples da vida. Minha esposa se tornou 
mãe e de um ano para cá tenho acompanhado 
mais de perto a rotina da maternidade.

Nesta época em que se discute a reforma 
trabalhista, de maneira descontraída entendo 
de uma vez por todas porque ser mãe nunca foi 
considerado um trabalho. As obrigações traba-
lhistas seriam impagáveis. Imagina o custo de 
uma mãe com horas extras, Descanso Semanal 
Remunerado, Férias e 13º Salário.

E por falar em horas extras, quantas noites 
em claro e mal dormidas já enfrentaram essas 
mulheres que se dedicam quase que exclusiva-
mente a maternidade, e o pior, isso continuará 
pelo resto da vida. Quando os filhos são bebês: o 
choro. Depois de jovens as preocupações quan-
to ao horário de voltar, quem são os amigos e 
diversas situações que tiram o sono das mães.

Aos finais de semana, nada de Descanso Se-
manal Remunerado, sempre as mães preparam 
aquela comida especial aos filhos.

Quanto às férias, nunca conseguem descan-
sar. Sempre se preocupam. Precisam saber das 
tarefas dos filhos e diversas preocupações que 
só a cabeça de uma mãe tem. Falar de salário e 
13º está fora de cogitação, as mães fazem tudo 
por amor.

E vamos além. Mãe sabe das coisas. Talvez 
seja por causa das experiências já vividas, ins-
piração, amor ou todas essas coisas juntas. No 
caso da minha mãe entendo que é a fé e con-
fiança em Deus que fazem a diferença na vida 
dos filhos. Só sei que quando não damos aten-
ção ao conselho dela, cedo ou tarde, escutamos 
aquela fulminante frase, bem conhecida dos fi-
lhos, "Eu não te avisei?"

Fora tudo isso, quanto ficaria as horas de 
atendimento psicológico que de maneira parti-
cular as mães disponibilizam aos filhos. No me-
lhor divã que existe. No colo com carinho e um 
abraço que perdoa.

É, a dívida com as mães é impagável. Ne-
nhum filho conseguiria saldar esse débito. Além 
de nos conhecer elas são movidas pelo melhor 
combustível do mundo: o amor. Ame, valorize, 
abrace e faça tudo por sua mãe enquanto existe 
vida. 
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Duas situações pontuais ocorridas esta semana 
me levaram a refletir sobre a credibilidade das re-
des sociais. Como instrumento de diversão, lazer 
e reencontros, não deixam de ter algum valor. Mas 
quando extrapola esta esfera, o sinal de alerta deve 
ser aceso.

  A primeira situação que quero aqui relatar sur-
giu após uma pessoa conhecida em nossa comuni-
dade ter postado uma foto em que aparentemente 
estaria tomando soro em um hospital. Tal evento se 
dera à noite. Já na manhã de quinta-feira (11) vários 
comentários na página desta pessoa no Facebook 
surgiram em tom de despedida. Um clima de luto 
tomou conta da rede e tudo, na verdade, não passara 
de uma brincadeira de profundo mau gosto. 

Particularmente não tenho conta no Facebook.  
Sigo o Instagran (@alexfernandesfrança), por achar 
que a privacidade, neste espaço, é um pouco mais 
respeitada e isso considero bom. Com efeito, a ex-
posição demasiada em uma rede social acaba per-
dendo a real essência.  

Outro caso envolto em calúnias e difamações 
contra políticos e um empresário da cidade causa 
náuseas pela forma vil e baixa como foi arquitetada. 
O senhor “Antonio Esperança”, pseudônimo do co-
varde que se escondeu sob o manto da obscuridade 
e anonimato, vem sendo desmascarado. Diz o ve-
lho ditado que “a esperança é a última que morre”. 
Paradoxalmente à alcunha do caluniador anônimo, 
caminha a esperança da sociedade e dos difamados 
que a justiça será feita. 

Um quebra cabeças começou a ser desmontado. 
A primeira peça do jogo de dominó foi tocada. Exis-
tirão as peças subsequentes ou o caso se encerrará 
no entorno de um único Antonio?  Ironia utilizar 
sobrenome Esperança. Em tempos que a sociedade 
tem agido sob total repulsa a condutas e atitudes 
reprováveis, este, que sugere ser um qualificativo se 
desconstrói na medida em que seus propósitos vis 
são alçados. 

As pessoas estão cegas ao mundo que as cerca a 
triste narrativa a seguir ilustra bem isso. Enquanto 
uma idosa de 70 anos, de nome Yolanda era atacada 
por um cão da raça Pitbull, os transeuntes, ao invés 
de ajudar a pobre senhora, trataram logo de ligar 
as câmeras de seus smartphones e registrar a triste 
cena. Graças a um senhor que pegou um pedaço de 
madeira e passou então a desferir golpes contra o 
animal, foi possível salvá-la. A vida está relativizada. 
O importante, segundo esta geração, é sair bem na 
foto em busca de ficar bem na rede e obter inúmeras 
curtidas de quem está longe. Infelizmente parte das 
pessoas perdeu a real essência da vida que envolve  
os valores Cristãos, éticos e morais. Por coisas insig-
nificantes deixam à mercê da sorte seus semelhantes 
que perto estão.

O cognominado Antonio Esperança e eventuais 
comparsas terá (ão) que se explicar. O jovem de nos-
sa cidade, muito embora tenha sido divulgada sua 
morte, definitivamente, não morreu. Pelo que sei, 
está bem, diga-se de passagem. A Dona Yolanda, 
hospitalizada que está, carece das nossas orações 
e de todo o apoio possível. Desconecte-se mais do 
virtual e seja bem vindo ao mundo real, afinal de 
contas, é aqui que vivemos!

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

Até onde vai a credibilidade 
das redes sociais?

“Sei que a internet democratiza, dando acesso 
a todos para se expressar. Mas a democracia 
também libera a idiotia. Deviam inventar um 

"antispam" para bobagens” -  Arnaldo Jabor

A IMPORTÂNCIA DA 
TRANSPARÊNCIA E DA 

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Não podemos negar a importância do Estado 
em nossas vidas, pois a ausência dele gera 
o caos. Por isso, como cidadãos, pagamos 

nossos tributos para que o Estado possa atuar em 
nosso favor, promovendo a justiça, a educação, a 
saúde, a segurança pública, a infraestrutura, entre 
outros deveres econômicos e sociais.

A Constituição de 1988, por muitos chamada 
de “Constituição Cidadã”, trouxe em seu bojo di-
versos princípios consagrados com o intuito de 
promover a dignidade da pessoa humana e a igual-
dade entre as pessoas e para dar efetividade a esses 
princípios, instituiu meios para que a democracia 
seja participativa, ou seja, para que haja o controle 
social através da participação popular.

Entre os princípios que norteiam a Adminis-
tração Pública, destacamos a exigência da publi-
cidade dos atos praticados pelos gestores públicos, 
ou seja, a total transparência dos atos públicos. E 
essa transparência é de fundamental importância, 
já que o Estado lida com o dinheiro público, ou 
seja, o nosso dinheiro, arduamente conquistado 
com o suor do nosso trabalho e transferido para o 
Estado, em forma de tributos, para que seja rever-
tido em favor do bem comum.

Existe uma lei específica, Lei 12.527/2011, que 
trata sobre a transparência dos atos públicos, sen-
do que o art. 8º, determina que é dever de todo 
órgão público promover a divulgação, em local de 
fácil acesso, das informações de interesse coletivo 
ou geral por eles produzidos ou custodiados e o 
seu parágrafo segundo completa que para tal fim 
deverão utilizar todos os meios legítimos que dis-
puserem e facilitarem o conhecimento da infor-
mação, inclusive obrigando a divulgação em sítios 
oficiais da internet, como por exemplo o Portal da 
Transparência.

Os instrumentos legais nos foram dados, sendo 
nossa a responsabilidade de exercer nossos direi-
tos e exigir do Estado o cumprimento de suas obri-
gações e a forma mais eficaz é através da partici-
pação popular. A transparência aliada ao controle 
social, asseguram uma gestão pública de qualidade 
na aplicação de recursos públicos.

É por isso que devemos exercer nossa cidadania 
de forma consciente e comprometida, pois quanto 
mais participativa for a sociedade nos assuntos de 
seu interesse, mas consolidada será a democracia 
e mais voltada para o bem comum será a gestão 
pública, pois a participação popular norteará suas 
decisões e atos. 

Para isso é fundamental o diálogo entre a socie-
dade e o gestor público. Também é fundamental a 
fiscalização dos seus atos, através dos Conselhos 
Municipais, Associações de Bairros e outros meios.

O Observatório Social de Nova Esperança 
(ONESP) vem atender essa necessidade em nosso 
Município e merece ser acolhido por todos como 
uma grande conquista. E para que ele se torne 
cada vez mais forte e efetivo, precisamos que a so-
ciedade dele participe, na forma de voluntariado, 
com profissionais de todos os setores. Precisamos 
nos conscientizar da importância da nossa parti-
cipação nessa engrenagem, pois todos somos res-
ponsáveis.

“Entre os princípios que norteiam a 
Administração Pública, destacamos 
a exigência da publicidade dos atos 
praticados pelos gestores públicos, 
ou seja, a total transparência dos 

atos públicos”
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Opinião do Blog
Lula, Justiça e Política: acu-

sações sem provas, contratos sem 
assinaturas!

A presença de Lula em Curi-
tiba, quarta feira última, dia 10 de 
maio, para se defender das diver-
sas acusações contra ele feitas pela 
Lava Jato e Ministério Público Fe-
deral como tráfico de influência, 
lavagem de dinheiro, organização 
criminosa, corrupção ativa e passi-
va, caso do  apartamento triple no 
Guarujá, etc, etc., acabou se trans-
formando no que muita gente já es-
perava: muitas acusações, disse que 
disse, sem provas cabais das denún-
cias, etc. Até um juiz puniu o Ins-
tituto Lula a pedido do Ministério 
Público Federal que não existiu tal 
pedido.  Chegaram até a usar con-
tratos sem assinaturas, assim como 
Power Point como denúncia. Que 
absurdo! Lula afirma que não tem 
triplex. Por que não ir atrás do re-
gistro de imóveis em Guarujá e ver 
de quem é o tal triplex?  Moro disse 
que Lula estava se estendendo nas 
respostas que não podiam passar 
de um tempo mínimo.  Lula alegava 
que estava dando respostas curtas 
de acusações  contra ele  há  anos. 
Tudo quanto é acusação, estavam 
aparecendo muitas falhas, segundo 
juristas, sem provas. Enfim, de um 
lado, os contrários ao ex presidente 
Lula, que segundo a Polícia Militar 
do Paraná não passou de 100 pes-
soas; por outro lado, os defensores 
de Lula que tomaram toda a Praça 
Santos Andrade na capital para-
naense, tinha uma estimativa da 
Polícia Militar  em 5.000 pessoas. 
Para os organizadores, quase 30 mil 
pessoas. Após os depoimentos, Lula 
fez um discurso para os militantes 
e adeptos do partido que estará se 
preparando para a sua volta em 
2018 como candidato a Presidente 
do Brasil. Foi muito ovacionado!  
Qual será o final disso tudo? Nin-
guém arrisca  a dizer nada!  Na opi-
nião dessa coluna, existe algumas 
irregularidades, mas  o povo bra-
sileiro está percebendo que há um 

movimento político com apoio de 
setores da justiça, fazendo de tudo 
para que Lula não seja candidato 
a presidente em 2018, com amplas 
possibilidades de vitória, segundo 
pesquisa do Datafolha.  Afinal, cada 
cabeça é uma sentença!

Auto-hemoterapia: não há  
consenso  sobre esse tratamento!

Há mais de 2.500 anos os chi-
neses já usavam essa técnica mile-
nar para combater inúmeras doen-
ças, mas até hoje ainda não há um 
consenso sobre a sua eficácia. Uma 
leitora de nossa coluna,  através do 
whatsApp,  pediu a  nossa opinião  
sobre esse assunto. Então  decidimos 
dar maiores esclarecimentos sobre  a 
matéria e consequentemente, a nos-
sa opinião. O que é auto-hemotera-
pia? Trata-se de um procedimento 
dentro da saúde em que se usa em 
retirar semanalmente uma peque-
na quantidade de sangue  venoso 
(de 5ml a 20ml) de uma pessoa e 
injetá-lo na mesma pessoa, logo em 
seguida, através de múltiplas apli-
cações nas partes musculares como 
nádegas, braços, coxas, abdome, 
etc. Para os adeptos dessa técnica, 
quando se injeta algo no músculo e 
o organismo recebe como um cor-
po estranho, os macrófagos, células 
importantes do sistema imunológi-
co (defesa) do organismo, tendem 
a aumentar para combater o corpo 
estranho injetado. É o princípio de 
funcionamento das vacinas. Com 
isso, aumentaria as defesas orgâni-
cas para ajudar no combate a uma 
determinada doença. Os defensores 
dessa técnica tem muitos depoi-
mentos de paciente favoráveis a cura 
ou mesmo a melhora de sua doen-
ça. Lembra que há muito "charla-
tanismo" ou mesmo "modernismo" 
nesses casos pois costumam cobrar 
valores altíssimos para tal tipo de 
procedimento, como mil reais, por 
exemplo, por sessão. Mas ainda os 
seus adeptos pedem que os pacien-
te continuem com o seu tratamento 
médico habitual. Para os contrários 
dessa técnica, que inclui os Conse-

lhos Estaduais de Medicina, Conse-
lho Federal de Medicina, Ministério 
da Saúde, Organização Mundial de 
Saúde, Anvisa ( Agência Nacional 
da Vigilância Sanitária ), Revistas 
Científicas Nacionais e Internacio-
nais, Sociedade Brasileira de He-
matologia, etc., não há na literatura 
médica qualquer valor científico 
sobre esse procedimento, no qual o 
paciente ainda corre risco de efeitos 
colaterais como tromboembolismo, 
infecções generalizadas e levá-lo a 
morte. Não há lógica um paciente 
com câncer, por exemplo, retirar 
sangue dele e injetar nele, o próprio 
sangue, sem qualquer tratamento, 
dizendo que vai curá-lo ou melho-
ra as sua condições.  Mas ai  vem 
aqueles casos, sem valor científico, 
do paciente que toma urina de ca-
valo para tratar certo tipo de doença 
ou que passa fezes de vaca no rosto 
para melhorar a pele e juram que 
tais procedimentos curaram a sua 
doença. Na minha opinião, eu fico 
com o grupo dos contrários, pois 
não tem valor científico a auto-he-
moterapia, mas respeito as opiniões, 
principalmente aquelas em que o 
paciente não tendo mais esperança  
na cura de sua doença,  apela para 
esse tipo de conduta. Não esquecen-
do também que se um profissional 
aplicar a auto-hemoterapia, ele po-
derá ser processado, com ou sem  
complicações, por não ter apoio 
científico para tal conduta.-

Coisas do Cotidiano
• Domingo próximo, dia 14 de 

maio, comemora-se o Dia das Mães 
que, na realidade, são todos os dias. 
Um abraço à vocês mães, que "tem a 
força dos deuses e não sabem";

• E no dia 13 de maio, comemo-
ra-se mais um ano da abolição da 
escravatura no Brasil ocorrido em 
13 de maio de 1888. Muitos anos se 
passaram, muita coisa mudou,  mas 
o racismo ainda se faz presente  e é 
uma  mancha na história do Brasil;

• 80, é o numero de mães da 
Ivaitinga que compareceu ao jantar 
em homenagem a elas, terça feira, 9 
de maio, no Salão Paroquial daque-
le Distrito.  Em nome da Secretaria 
Municipal de Saúde falou a Enfer-
meira Carol, chefe do Programa 
Saúde da Família. Em seguida , o Dr. 
Juarez de Oliveira  e a Psicóloga  Va-
nessa Amadeu fizeram as suas res-
pectivas saudações sobre o evento. 
Parabéns à aquela comunidade que 
não mede esforços para a realização 
de eventos com sucesso no Distrito;

• E o meu Coritiba, é campeão 
paranaense pela 38º vez. Seria bom 
se inventasse outro tipo de cam-
peonato, pois já estamos cansados 
de levantar  títulos no paranaense. 
Agora, no que se refere ao campeo-
nato brasileiro, o time precisa de 
reforços, senão estaremos sempre 
na agonia de  cai ou não cai para a 
segunda divisão;

• Espaço - Cultura - Maringá, 
70 anos. Uma das melhores cidades 
do Brasil para se viver, conforme 
vários rankings de instituições es-
pecializadas, com uma população 
superior a 400 mil habitantes, tem 
parte desse vertiginoso crescimento 
demográfico a migração de pessoas 
que vieram seduzidas pelos bons 
indicadores sociais da Cidade Can-
ção. Com uma população flutuante 
altíssima (cerca de 800 mil pessoas), 
Maringá é destaque no Paraná pela 
sua excelente localização ( Noroeste 
do Estado), arborizada, cidade bem 
traçada, largas ruas e  avenidas, com 
um comércio fortíssimo, excelente 
qualidade de vida, ensino educacio-
nal qualificado em todos os níveis, 
ensino superior um dos melhores 
do país, meios de comunicações e 
transportes de boa qualidade, ex-
posições das mais variadas, enfim, 
uma cidade hospitaleira que é o 
orgulho dos paranaenses. Parabéns 
Maringá!;

• Emmanuel Macron, 39, acaba 
de ser eleito (65% dos votos) como 
o mais jovem presidente da história 
da França. 7ª economia do mundo, 
Macron terá inúmeros problemas 
para administrar o país, a come-
çar pelo desemprego crescente e os 
constantes atos de terrorismo que 
assolam o país. Sua jovem esposa, 
Brigite Tropneux, também quer 
participar da administração  do 
país;

• O que é Cognitivo?  É uma 
expressão que está relacionada com 
o processo de adquirir cultura, co-
nhecimento. Por aí, podemos ver 

que a cognição envolve pensamento, 
linguagem, percepção, memória, ra-
ciocínio, enfim, tudo o que faz parte 
do desenvolvimento intelectual;

• Dinheiro do brasileiro está 
sendo gasto pelo presidente golpista 
Michel Temer para a compra de de-
putados federais  afim de votarem a 
favor das reformas. Que vergonha!

• Que absurdo! Na Chechê-
nia, polícia orienta pais a matarem 
filhos gays para "limpar a honra". 
Pode uma coisa dessa?;

• Através de portaria do Mi-
nistério da Saúde, mães ganham o 
direito de amamentarem os seus fi-
lhos  onde quiserem;

• Morre o ator Nelson Xavier, 75 
anos, que sempre era chamado para 
fazer o papel de lampião. No fim 
deste mês, será lançado um filme 
com o ator de nome "Comeback, 
um matador nunca se aposenta";

Fundação de templos religio-
sos, partidos políticos e sindi-
catos: negócios interessantes no 
Brasil!

Se há negócios interessantes no 
Brasil é a criação de templos reli-
giosos, partidos políticos e funda-
ção de sindicatos. Há pouco tempo, 
comentamos nesta coluna, o exage-
rado número de templos religiosos 
que são criados no Brasil numa 
proporção diária. Evidentemente 
que há exceções nesse contexto.  As 
leis brasileiras não criam qualquer 
obstáculo a criação de  um templo 
religioso por sermos um país que 
não abraça qualquer tipo de culto 
religioso, pois somos uma nação 
laica. Quantos aos partido políticos, 
o problema é bem mais sério por-
que quem paga as despesas partidá-
ria é o povo. Hoje, temos no Brasil, 
35 partidos políticos e mais de 50 
pedidos para a criação de outros 
tantos. Motivo: o governo federal 
distribui uma grana violenta para os 
partidos políticos que podem gastar 
como quiserem. Quem tira muito 

proveito disso são os caciques pre-
sidentes, responsáveis pela distri-
buição da vultuosa  grana. Quando 
a fundação de sindicatos  no Brasil, 
a situação é a mesma que os par-
tidos políticos. Hoje existem 10 
mil sindicatos no país,(enquanto 
na Argentina tem somente 100) , 
que recebem um bom dinheiro do 
imposto fiscal do governo federal. 
Só que agora está sendo discutido 
e votado no Congresso Nacional, 
uma Lei que proíbe o governo fe-
deral de fazer tal ajuda e os sindi-
catos, se quiserem sobreviver, terão 
que  cobrar mensalidades de seus 
associados. Como a Constituição 
não obriga ninguém a ser associa-
do a sindicatos ou clubes, muitos 
sindicatos poderão desaparecer e 
com eles muitos parlamentares que 
se elegem as custas deles. Até sin-
dicatos atuantes poderão ter muita 
dificuldade de se manterem.-

Hoje, já somos mais de  14  
milhões de desempregados no 
Brasil!

O crescimento da taxa de de-
semprego no Brasil assusta a po-
pulação brasileira conforme dados 
divulgados no último dia 28 de 
março pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística ( IBGE) e 
não são nada animadores. Ao con-
trário, os números são dramáticos 
e preocupantes. No último trimes-
tre de janeiro, fevereiro e março, o 
percentual de brasileiros desem-
pregados bateu o recorde atingindo 
13,7%. Em números absolutos che-
ga a 14,2 milhões de pessoas de-
sempregadas. E a julgar pelo fraco 
desempenho da economia aliada 
ao fraquíssimo presidente golpista 
Michel Temer, não há nada que nos 
mostre que esses valores possam 
cair, mas sim, aumentar ainda mais 
o desemprego. Teremos que con-
tinuar a conviver com o fantasma 
da demissão e os problemas sociais 
que resultam dessa situação. 

ENTRELINHAS
*** Ao ser atacada por um cachorro pitbull enquanto caminhava, uma senhora teve  o seu rosto totalmente  desfigurado 
pelo animal e faz levantar novamente a questão de se manter preso, acorrentado ou não,  o seu cachorro, independente de 
ser bravo ou não, até porque ninguém sabe qual a reação do animal naquele momento. Dentro de minha profissão, estou 
sempre vendo fatos dessa natureza, mesmo por cachorros ditos dóceis, principalmente  quem tem  criança que tem o hábito  
de puxar o rabo ou mexer com o cachorro enquanto está se alimentando. Fica mais uma vez, o alerta geral É lamentável o 
fato ocorrido!***Aumenta o número de buracos no asfalto da Rodovia Júlio Zacharias, que liga Nova Esperança ao Barão de 
Lucena. Seria importante o DER fazer os reparos logo antes que o trecho volte a ser intransitável como já aconteceu outras 
vezes.*** "Não importando quais sejam as dificuldades que enfrentarmos, se nos mantivermos fortes e invencíveis no 
coração, conseguiremos vencer todos os desafios. As pessoas que vivem com vigoroso otimismo não serão derrotadas.  
Elas com certeza  vencerão no final". (Daisaku Ikeda, nascido em 1.928, Tókio, Japão, é líder mundial budista, presidente 
da Soka Gakkai, entidade budista presente em mais de 170 países.  Filósofo, poeta, pacifista, sendo referência mundial e 
membro da ONU para a divulgação da importância da educação e cultura para a paz mundial ).

Polícia apreende aparelhos eletrônicos 
usados nas postagens difamatórias do perfil 

falso no Facebook “Antonio Esperança” 
Nas primeiras análises em um dos celulares apreendidos, 

foram recuperados alguns arquivos que haviam sido 
apagados. “Fotos tiradas pelo celular e que foram postadas no 

perfil falso apontam para a autoria do suspeito”, explicou o 
delegado. Conduzido à delegacia, o suposto autor nega tudo.A Polícia Civil de 

Nova Esperança 
cumpriu, na ma-

nhã de quinta-feira (11) 
três mandados de busca e 
apreensão no Jardim San-
to Antônio,  na residência 
de um homem suspeito de 
ser o autor das postagens 
difamatórias no perfil falso 
criado na rede social Face-
book, onde, naquele espa-
ço, sob o manto do anoni-
mato, atacava políticos e 
um empresárioda cidade. 
No momento em que a re-
portagem esteve na delega-
cia, o suspeito, cujo nome, 
por motivo de sigilo das 
investigações, ainda não 
pode ser divulgado, presta-
va os esclarecimentos que 
serão incorporados ao in-
quérito que apura o caso.

De acordo com o de-
legado que conduz as in-
vestigações, Dr. Leandro 
Farnese Teixeira “apreen-
demos todos os aparelhos 
usados para alimentar o 
perfil falso. O suspeito não 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

ficará preso, haja vista não 
ter sido pego em flagrante. 
Ele nega que tenha sido o 
responsável pelas posta-
gens e acessos. Foi efetuada 
a quebra de sigilo dos da-
dos e a operadora do Face-
book informou os IPs, que 
foram mais de 300 acessos 
no período investigado. Os 
números de acessos são di-
ferentes, pois os IPs são di-
nâmicos ou seja, cada vez 
que a pessoa liga e desliga 
o roteador é gerado um nú-
mero novo, porém todos 
estes  acessos remeteram a 
um único local que é a casa 
deste senhor. Logo nas pri-
meiras análises já encon-
tramos os rastros de fotos 
apagadas que foram usadas 
nos posts. Conseguimos 
recuperar tais imagens”, ex-
plicou o delegado. 

As suspeitas e as provas 

apresentadas, segundo o 
delegado, “são muito con-
tundentes contra ele. Não 
houve quaisquer acessos 
fora”, salientou.

 A Polícia não descarta a 
possibilidade de que tercei-
ros possam estar envolvi-
dos, fornecendo materiais 
e elaborando os conteúdos 
postados: “vamos periciar 
os equipamentos eletrôni-
cos dele, no sentido de con-
ferir os arquivos, materiais 
formulados, conteúdo e 
diálogos, enfim, tudo o que 
for possível faremos para 
robustecer as provas que 
apontem para a autoria do 
crime”, explicou Farnese.

DANOS À SOCIEDA-
DE

Estão de posse da Polí-
cia Civil 03 notebooks, 01 
CPU de computador, 04 

aparelhos de celulares e 
dois pendrives. “Uma vez 
comprovada a autoria, a 
pessoa vai responder por 
03 crimes contra a honra. 
Outra consequência dano-
sa à sociedade diz respeito 
ao tempo que a Polícia aca-
ba tendo que se empenhar 
na elucidação do caso. O 
objetivo era claramente 
desgastar politicamente 
o ex-prefeito, vice, atual 
prefeito, dois vereadores, 
o governador do estado e 
um empresário da cidade”, 
finalizou Dr. Leandro Far-
nese Teixeira.

 As pessoas que foram 
caluniadas e tiveram seus 
nomes citados pelo referi-
do “Antonio Esperança” já 
haviam registrado queixa e 
acompanham o desenrolar 
do caso para as posteriores 
medidas cabíveis.

Alex Fernandes França

Notebooks, celulares, pendrives 
e a CPU de um computador foram 
apreendidos na casa do suspeito e 
serão periciados pela Polícia Civil

Perfil falso difamatório denominado 
“Antônio Esperança” era usado para 

atacar políticos e um empresário da cidade
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Comunidade Santo Antônio do Bairro Bela Vista 
promove almoço comunitário no próximo domingo

Associação Sul Cruzeirense da Melhor 
Idade – ASCMEI retorna às atividades

Além de ser um evento comemorativo ao Dia das Mães, o almoço servirá também 
para arrecadar fundos para o término da Construção do Salão Comunitário

A Comunidade católi-
ca Santo Antônio do 
Bairro Bela Vista pro-

moverá, no próximo domingo 
(14) um grandioso almoço e 
em seguida um show de prê-
mios. A renda aferida servi-
rá para terminar de pagar as 
despesas da recém-construída 
capela e também para ajudar 
na conclusão do Salão Comu-
nitário. Os organizadores co-
locaram à venda 800 convites 
que poderão ser adquiridos 
antecipadamente ou até na 
hora do almoço.  

Os almoços na Comunida-
de Santo Antônio já viraram 
tradição e são sempre muito 
concorridos.  O apetitoso car-
dápio inclui: arroz temperado 
e branco, creme de milho, fa-
rofa, mandioca, saladas varia-
das além de churrasco de boi e 
porco. O preço por pessoa é de 
R$20,00 sendo que as bebidas 
serão cobradas à parte. Logo 
na sequencia, após o almoço, 
previsto para as 13h30min. 
haverá o tradicional Show de 
Prêmios, cujas cartelas estão 
sendo comercializadas ao pre-
ço de R$10,00 com prêmios 

Nesta última sexta-
-feira dia 05 de 
maio a ASCMEI - 

Associação Sul Cruzeirense 
da Melhor Idade Retornou 
suas Atividades com o Gru-
po da Terceira Idade.

Comissão e Voluntários 
agradecem a presença de 
todos os participantes que 
compareceram em massa - 
todos com muita alegria e 
descontração.

A ASCMEI é composta 
por 182 idosos, todos cadas-
trados.

As reuniões acontecem 
a cada quinze dias, onde é 
realizados bingos de prê-
mios e também uma vez ao 
mês é servido um delicioso 
jantar, onde o cardápio é 
montado pelo participantes.

Nas terças e quintas fei-
ras e oferecidas ao grupo 
atividade física.

Também é realizados 
passeios religiosos e la-
zer, viagens, apresentações 
artísticas, comemoração 
de datas especiais, pales-
tras educativas, realização 
de casamentos de bodas, 
participação no concurso 
Miss Melhor Idade Regio-
nal onde no ano de 2012 e 
2015 as representantes da 
ASCMEI conquistaram o 
titulo de Miss Melhor Ida-
de Regional e o grupo deu 
dobradinha de Torcida mais 
animada.

A ASCMEI é mantida 
com apoio da Prefeitura e 
Câmara Municipal de Cru-
zeiro do Sul, promoções e 
doações do grupo e da co-
munidade.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

MINIMALISMO: UM 
ESTILO DE VIDA

A nova tendência na moda em estilo de vida 
hoje é o Minimalismo. O que é minima-
lismo? Até que ponto é saudável adotar 

esse novo estilo de vida? Quais os benefícios que 
isso pode trazer em sua vida e como se tornar 
um minimalista ideal? O minimalismo é um 
novo estilo de vida que vem fazendo sucesso em 
diversos países ganhando adeptos no Brasil tam-
bém. Ele defende a ideia de viver com o mínimo 
de bens materiais possíveis, com o mínimo de 
“coisas”, valorizando o necessário. É interessan-
te, mas talvez não se aplica para a maioria das 
pessoas, mesmo assim existem soluções práticas 
e saudáveis para que qualquer pessoa possa ado-
tar um pouco desse hábito, valorizando mais ou-
tros aspectos da vida, e além de tudo sua carteira 
agradece!

Viver com menos e com menor consumo se-
ria o ideal. Valorizar somente bens materiais que 
denotam status é a realidade entre as pessoas, 
principalmente entre os mais jovens: ter aquele 
aparelho celular tão sonhado, ou aquela roupa 
de marca, um sapato de cada cor, uma bolsa de 
cada modelo... As pessoas estão tentando reali-
zar seus sonhos e vontades baseando-se apenas 
no material, isso não é saudável. Neste aspecto 
o minimalista ganha pontos, pois ele considera 
ter apenas o que precisa para viver. Alguns radi-
calizam e realmente se desapegam de suas vidas 
materiais para ter apenas o que pode carregar, o 
que seria impossível se você tiver uma família 
com marido ou esposa e filhos. 

No entanto, ter em si um ideal minimalista 
é saudável. Retirar da sua casa, da sua vida e da 
vida de sua família tudo aquilo que não é neces-
sário, tudo o que não se usa mais (ou que nunca 
vai usar!) pode abrir espaço para novas energias. 
Consumir conscientemente comprando e ensi-
nando seus filhos a comprar o que realmente é 
necessário e não o que “a moda pede”, pensan-
do melhor antes de adquirir algo faz você ter a 
oportunidade de valorizar outros aspectos da 
vida e investir melhor em ter qualidade de vida 
ao invés de quantidade de coisas. 

Reflita sobre tudo o que você possui, sobre 
cada gaveta do seu armário e faça o exercício de 
possuir o que você precisa para viver bem. Ad-
quirir apenas o que é preciso para ter conforto, 
saúde e bem estar. Pensar antes de comprar coi-
sas que talvez fiquem guardadas em cima do ar-
mário porque não tem mais espaço na sua casa. 
Para ser minimalista não é necessário radicali-
zar, ter um ideal minimalista significa consumir 
conscientemente e ter o que você precisa para 
viver bem! Menos coisas para limpar, organizar, 
guardar e manter! Simplifique!

totalizando R$5.000,00 em 
dinheiro. Crianças de até 08 
anos de idade acompanhadas 
não pagam. 

NOVA IGREJA
A nova igreja, construída 

pela Comunidade Santo An-
tonio do Bairro Bela Vista está 
mudando o aspecto daquela 
localidade. O lugarejo, que 
por muitos anos foi conhecido 
por possuir uma competitiva 
equipe de futebol varzeano, 
seja nas categorias “terceiri-
nho”, aspirantes ou titulares 
era reduto certo aos domin-

gos à tarde para as amistosas 
(só no nome) partidas. 

 A “venda” da Bela Vista, 
tradicional mercearia em que 
de tudo se tem um pouco, 
toda em madeira de lei, pin-
tada na cor azul, também é 
tradição de décadas no local, 
que resiste ao tempo. É por ali 
que passam, via rodovia Júlio 
Zacharias, os moradores dos 
distritos de Ivaitinga e Barão 
de Lucena, além, é claro, dos 
que habitam na região do 
Bairro Santa Terezinha. Ain-
da sobre a venda, foi funda-
da em 1954 e em 10 de maio 

de 1977, os irmãos Bernardi 
assumiram a direção do es-
tabelecimento comercial, ou 
seja, prestes a completar 40 
anos atrás daquele balcão de 
peroba, madeira de lei abun-
dante em tempos de outrora 
em nossas verdejantes matas. 
A “igrejinha” já está quase 
pronta. Últimos detalhes es-
tão sendo alinhados. Dentre 
os próximos dias será reinau-
gurada. Falta o Salão ser con-
cluído.  Mais conforto, toda 
em alvenaria, mas sem perder 
o glamour que o Bairro pede, 
afinal, Bela Vista é seu nome.

Alex Fernandes França

Comunidade Santo Antônio – Bairro Bela Vista
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"Ser humilde com os superiores 
é obrigação, com os colegas 
é cortesia, com os inferiores é 
nobreza". (Benjamin Franklin)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

Projeto do Deputado Anibelli Neto 
que cria a Região Metropolitana de 

Paranavaí é aprovado na CCJ da 
Assembleia Legislativa do Paraná

Na tarde de terça-feira 
(09), foi aprovado na 
Comissão de Cons-

tituição e Justiça da Assem-
bleia Legislativa do Paraná o 
Projeto de Lei Complementar 
3/2015, de autoria do Depu-
tado Anibelli Neto, que tem 
como objetivo a Criação da 
Região Metropolitana de Pa-
ranavaí, que será a quinta re-
gião metropolitana do Paraná 
e vai integrar os municípios 
de Paranavaí, Santo Antonio 
do Caiuá, Inajá, São João do 
Caiuá, Alto Paraná, Cruzeiro 
do Sul, Tamboara, São Carlos 
do Ivaí, Nova Aliança do Ivaí, 
Paraíso do Norte, Mirador, 
Amaporã, Planaltina do Pa-
raná, Guairaça e Terra Rica.

O Projeto teve como Rela-
tor o Deputado Luiz Claudio 
Romanelli, que exarou pare-
cer reconhecendo a legalida-

de e constitucionalidade da 
iniciativa. O Deputado Felipe 
Francischini encaminhou seu 
voto contrário à aprovação, 
alegando que nem todos os 
critérios técnicos para a im-
plantação da Região Metro-
politana são atendidos. Ani-
belli, na condição de autor 
da proposição, compareceu à 
reunião para defende-la e ale-
gou que os critérios técnicos 
de implantação se referem 
a uma discussão alusiva ao 
mérito da questão, que deve 
ser amplamente discutida nas 
demais comissões da Assem-
bleia e no seu Plenário, sendo 
a iniciativa do processo legis-
lativo garantida ao parlamen-
tar.

Situada em uma área es-
tratégica do Estado, Para-
navaí tem se destacado em 
crescimento na região nos 

últimos tempos e esta me-
dida trará um crescimento 
ordenado e planejado junto 

com as cidades vizinhas, ga-
rantido o progresso mútuo 
da região.

Idosa atacada por Pitbull 
segue na UTI em estado grave 

A semana em Nova Es-
perança foi iniciada 
com um triste caso. 

Uma senhora de 70 anos foi 
atacada por um cão da raça 
Pitbull, enquanto caminhava 
pela avenida Maringá, próxi-
ma à região da Vila Silveira. 
O evento ocorreu na segun-
da-feira (08) por volta das 15 
horas.

As informações da Polícia 
dão conta de que o cachor-
ro pertence a uma idosa de 
82 anos e que esta, ao abrir 
o portão no instante em que 
chegava em sua residência, 
foi surpreendida pela fuga do 
animal que assustou a vítima, 
Yolanda José de Oliveira que 
ao tentar correr, acabou sen-
do alcançada pelo animal em 
fúria. 

O cão acabou atacando 
na região da face e membros 
superiores que ficaram mui-
to feridos. Ao ver a cena, um 
morador daquela localidade 
pegou um pedaço de madei-
ra e passou então a desferir 
golpes no Pittbull para que 
ele largasse a idosa. Logo 
após entrou em ação a equipe 
do Samu que, acionada, com-
pareceu ao local e adotou os 
procedimentos, entubando a 
vítima a ministrando os me-
dicamentos apropriados na 
estabilização dos ferimentos. 
D. Iolanda passou por uma 
cirurgia no rosto e, até o fe-
chamento desta edição, per-
manecia em estado grave na 
UTI do Hospital Universitá-
rio de Maringá para onde foi 
encaminhada de helicóptero. 

De acordo com o delega-
do Dr. Leandro Farnese Tei-
xeira, que acompanha o caso, 
“a posse de animais poten-
cialmente perigosos, muitas 
vezes, sem o devido cuidado 
tem gerado inúmeras vítimas 
e uma grande preocupação 
por parte da comunidade em 
geral. Ser dono de um cão im-
plica uma série de responsa-
bilidades que vão muito além 
dos simples cuidados com o 
animal. Enquanto uma par-
te importante de se ter um 
cão tem a ver com zelar pela 
saúde dele e prover o melhor 
ambiente possível para o ani-
mal, também há uma série de 

Procurado pela reportagem, o delegado da 
Polícia Civil Dr. Leandro Farnese Teixeira falou 
sobre o caso e alertou para os cuidados que se 

deve tomar com cães potencialmente perigosos.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

compromissos”, frisou.
A reportagem perguntou 

ao delegado acerca de qual a 
responsabilidade do dono do 
animal. Dr. Leandro explicou: 
“o atual Código Civil Bra-
sileiro prevê, em seu artigo 
936, a responsabilidade civil 
do dono de animais, perigo-
sos ou não, ex vi: “O dono, ou 
detentor, do animal ressarci-
rá o dano por este causado, 
se não provar culpa da vítima 
ou força maiores. Basta, por-
tanto, a existência de nexo de 
causalidade entre o compor-
tamento do animal e o dano 

verificado para que surja o 
dever de indenizar, visto que, 
no caso em exame, adotou-se 
a responsabilidade objetiva – 
sem culpa”. O delegado enfa-
tizou ainda: “ser dono de um 
cão implica uma série de res-
ponsabilidades que vão mui-
to além dos simples cuidados 
com o animal.Enquanto uma 
parte importante de se ter um 
cão tem a ver com zelar pela 
saúde dele e prover o melhor 
ambiente possível para o ani-
mal, também há uma série de 
compromissos”pontuou Far-
nese.

Momento em que D. Yolanda foi socorrida pela equipe do SAMU

“O dono, ou detentor, do ani-
mal ressarcirá o dano por este 
causado, se não provar culpa 
da vítima ou força maiores”, 
explicou o delegado Dr. Lean-
dro Farnese Teixeira

Yolanda José de Oliveira se-
gue internada no HU em Ma-
ringá e seu estado é grave

Cão da raça Pitbull que atacou a idosa

Cães potencialmente perigosos
Cães potencialmente perigosos, é o ter-

mo usado para denominar  alguns cães 
que,segundo as características de sua raça, po-
dem chegar a causar graves lesões ou até mes-
mo a morte de pessoas ou animais.

Em geral, este padrão não determina que 
uma raça seja agressiva, mas sim que ela é forte 
o suficiente para que a sua posse seja regulada.

Os cães potencialmente perigosos mu-
dam dependendo da legislação de cada país. 
Além disso, é importante consultar e se infor-
mar bem para saber se o seu animal pertence 
a alguma das raças de CÃES POTENCIAL-
MENTE PERIGOSOS, pois isso implicará em 
algumas responsabilidades legais sobre a sua 
posse.

Reforma trabalhista de TEMER

***
Gabriel Carneiro de Souza - OAB/PR 74.045

Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. 
Contato: (44) 99700-1248

A reforma trabalhista divide a opinião pública e reflete os interesses 
da elite econômica brasileira. Como forma de justificar a sua aprovação, 
os defensores dessa medida argumentam que é necessária uma moder-
nização da legislação trabalhista, adequando assim o Brasil à realidade 
vivenciada mundialmente. Após receber 296 votos a favor na Câmara dos 
Deputados (eram necessários pelo menos 257) e 177 contrários, a propos-
ta segue agora para a análise do Senado.

No entanto, faz-se necessária a seguinte indagação: será que com essa 
reforma realmente estaremos promovendo a modernização das condições 
de trabalho ou isso é apenas um frágil argumento para uma verdadeira 
precarização de tais condições?  

Muito melhor do que esboçar vários argumentos jurídicos para res-
ponder a temática acima suscitada - o que na verdade será feito mais 
adiante neste artigo - vamos observar  um exemplo de como se deu a evo-
lução da jornada de trabalho a nível global, tendo como parâmetro alguns 
países desenvolvidos :

Países 1980 1988 1992 2000 2003
Austrália 41,1 36,1 35,5 35,6 34,8
Espanha 39,7 37,2 36,8 35,9 35,4
Noruega 35,5 35,8 34,9 35,1 34,6
Canadá 43,3 32,1 30,8 31,6 31,9
Japão 46,8 46,8 44,1 42,7 42,0
Fonte: OIT - Anuário de Estatística do Trabalho 
Conforme o quadro comparativo acima constante, observa-se de for-

ma inequívoca uma tendência global de redução da jornada de trabalho. 
Aliás, merece destaque que o atual modelo de jornada de trabalho no 
Brasil (com limite de 44 horas semanais) é superior ao de todos os países 
listados no referido quadro. 

E vale comparar o Brasil - um país ainda em desenvolvimento - com 
nações tão prósperas? Claro que sim! Ora, visando justamente a moderni-
zação das relações de trabalho, devemos ter como referências países mo-
dernos e desenvolvidos, e não nações com baixo grau de desenvolvimento 
e precárias condições de trabalho. 

A mesma disparidade ocorre em relação ao salário mínimo vigente 
no Brasil, o qual é superado por países como Kuwait, Antígua e Barbuda, 
Taiwan e Bahamas, ocupando a mísera 83º colocação no ranking global .

Isso sem falar na evolução da informalidade no mercado de trabalho 
brasileiro e no elevado grau de desemprego, podendo ser apontadas como 
causas (ou concausas) a extrema burocracia administrativa e a alta car-
ga tributária imposta pelo Estado, imobilizando assim o crescimento do 
mercado interno e a realização de novas contratações. 

Vê-se, portanto, que o objetivo real do governo não está nenhum pou-
co relacionado a modernização da legislação trabalhista, que acaso fosse 
realmente realizada, traria grandes benefícios ao trabalhador, como a re-
dução da atual jornada de trabalho e o aumento do salário mínimo, fatos 
esses longe de serem desejados na dita reforma. 

Mas afinal, o que muda caso seja aprovada a reforma trabalhista? Den-
tre as inúmeras alterações pretendidas, confira alguns pontos importantes 
que vão mudar e terão impacto direto aos trabalhadores:

1. Jornada de trabalho: Atualmente a lei estabelece o limite semanal de 
44 horas, com o máximo de 8 horas diárias. O que pode mudar: a jornada 
diária pode chegar a até 12 horas, e o limite semanal a 48 horas;

2. Horas in itinere: A legislação atual conta como jornada o tempo gas-
to até a chegada no emprego, desde que o transporte seja fornecido pela 
empresa. O que pode mudar: deixa de considerar como jornada o tempo 
gasto no trajeto usando transporte fornecido pela empresa;

3. Gestantes: Não podem trabalhar em ambientes insalubres. O que 
pode mudar: as gestantes poderão trabalhar em locais insalubres desde 
que seja apresentado atestado médico comprovando que o ambiente não 
oferecerá risco à gestante ou à lactante;

4. Gratificação para quem tem cargo de confiança não vai integrar sa-
lário depois de 10 anos: atualmente a gratificação paga para quem está 
em cargo de confiança, que hoje é em torno de 40% do salário básico, é 
incorporada ao salário do empregado, caso este fique no cargo por mais de 
10 anos. A proposta remove essa exigência temporal, não incorporando 
mais a gratificação à remuneração quando o empregado é revertido ao 
cargo anterior;

5. Homologação de rescisão pelo sindicato deixa de ser obrigatória 
para quem tem mais de um ano de casa: não haverá mais necessidade de 
homologação do Termo de Rescisão pelo sindicato ou Ministério Público 
para os empregados que trabalharem por mais de um ano, valendo a assi-
natura firmada somente entre empregado e empregador, deixando assim 
o trabalhador extremamente desprotegido;

6. Demissão em massa não precisará mais ter a concordância do sin-
dicato: as dispensas coletivas, também conhecidas como demissões em 
massa, não precisarão mais da concordância do sindicato, podendo ser 
feitas diretamente pela empresa, da mesma forma que se procederia na 
dispensa individual;

7. Ajuda de custo não vai integrar salário: valores relativos a prêmios, 
importâncias pagas habitualmente sob o título de “ajuda de custo”, diária 
para viagem e abonos, assim como os valores relativos à assistência médi-
ca ou odontológica, não integrarão o salário. Na prática, isso significa que 
grande parte do salário do empregado poderá ser paga por meio dessas 
modalidades, sem incidir nas verbas do INSS e FGTS, facilitando assim 
sobremaneira a realização de fraudes e sonegações de contribuições;

8. Acordos entre patrão e empregado: atualmente, os acordos entre pa-
trões e empregados não podem prevalecer sobre a legislação trabalhista. O 
que pode mudar: o texto estabelece 16 pontos que poderão ser negociados 
entre trabalhadores e empresas, mesmo que haja vedação na CLT.

Resta assim evidente que a reforma trabalhista apresentada consiste 
em flagrante precarização das condições de trabalho, sendo muito distante 
de qualquer tentativa de modernização de tais relações.

Agora, frente a todo este triste contexto, cabe a nós, brasileiros, bata-
lharmos fielmente em favor dos nossos ideais, garantindo a perpetuidade 
de direitos já adquiridos pelo trabalhador, combatendo assim o enorme 
retrocesso pretendido pelo governo. 
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Nova Esperança deve 
receber mais de R$ 3 milhões 
em recursos e financiamento

No início desta sema-
na, o prefeito Moa-
cir Olivatti esteve 

em Curitiba angariando re-
cursos para o município e, 
por meio de emendas par-
lamentares, Nova Esperança 
deve receber mais de R$1,5 
milhões em repasses.

Pela Assembleia Legis-
lativa, junto ao Deputado 
Estadual Suplente Eduardo 
Pasquini e o vereador Brayan 
Pasquini, visitaram o gabi-

nete do Deputado Estadual 
e Presidente da Assembleia 
Legislativa, Ademar Traia-
no, conquistando R$200 mil 
para recape. Em visita ao Se-
cretário de Saúde do Estado 
do Paraná, Michele Caputo, 
foi destinado ao município 
um micro-ônibus para trans-
porte de pacientes e R$230 
mil em emendas para com-
pras de equipamentos para o 
NISS e Hospital Municipal. 
O Deputado Estadual Tião 

Medeiros também empe-
nhou uma verba de R$300 
mil para recape de ruas.

Destinado a construção 
de galerias do Bairro Cida-
de Alta, Jardim Shangri-lá e 
parte do Parque Industrial, 
foi disponibilizada através 
do Governo Estadual por 
meio do Chefe da Casa Civil 
Valdir Rossoni, uma emen-
da de R$1 milhão a fundo 
perdido. Além disso, a pre-
feitura conseguiu aprovação 

de financiamento através 
do Paranacidade (SEDU) 
no valor de R$1,5 milhões 
para compra de equipamen-
tos, como picador de galhos, 
varredora coletora rebocável 
de lixo, caminhão truck 4x4, 
escavadeira hidráulica e ca-
minhão coletor de lixo.

Na próxima semana o 
prefeito Moacir Olivatti, 
deve participar da Marcha à 
Brasília em defesa dos muni-
cípios.
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Presidente Castelo Branco apresenta 
projetos ao governo estadual e conquista 
R$ 500 mil para recapeamento asfáltico

Colégio Estadual Costa Monteiro abre as 
portas à comunidade para inauguração 

da obra de Arte: O Semeador

Comitiva formada pela prefeita Gisele Faccin, juntamente com o 
presidente da Câmara, Airton de Souza e vereadores Alan Troleis, 

Donizeti da Vila, Junior Fontinhas, Kado e Reizão esteve em 
Curitiba e trouxe boas notícias à população castelo-branquense

Mais 27 municípios es-
tão autorizados a ini-
ciar processo visando 

a obtenção de financiamento 
junto ao Governo do Estado para 
investir em melhorias urbanas. 
São projetos como revitalização 
de ruas e calçadas e construção 
de espaços de esporte e lazer 
para a população. Os recursos 
somam R$ 45,3 milhões. A auto-
rização para início dos trâmites 
foi dada pelo governador Beto 
Richa em encontro com os pre-
feitos, na terça-feira (09), no Pa-
lácio Iguaçu, em Curitiba.

A prefeita de Presidente Cas-
telo Branco, Gisele Faccin (DEM) 
esteve presente na reunião e soli-
citou o valor de R$ 500 mil para 
investimento em infraestrutura. 
“Estamos trabalhando na busca 
e viabilização de recursos para 
obras de infraestrutura relacio-
nadas a asfalto e a rede de esgo-
tamento sanitário, obra que vem 
sendo executada em nossa cida-
de”, explicou a prefeita.

Desde o início deste ano, 257 
municípios foram autorizados a 
iniciar processo de pedidos de 
financiamento para investimen-
tos urbanos. “Temos feito reu-
niões como esta frequentemente. 
A cada dia o governo estreita e 
fortalece a relação com os mu-
nicípios paranaenses”, afirmou o 
governador.

Com a autorização, os proje-
tos das prefeituras passarão por 
avaliação técnica da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
Urbano e do Paranacidade. O 
crédito para as obras é da Fo-
mento Paraná, pela linha Siste-
ma de Financiamento dos Muni-
cípios (SFM).

Richa ressaltou que o apoio 
do Estado para ações nos muni-
cípios paranaenses se dá em inú-
meras áreas, como agricultura, 
saúde, educação, infraestrutu-
ra, esporte. “Já fui prefeito e sei 
das dificuldades dos municípios 
no dia a dia, ainda mais nes-
te momento em que a situação 

De autoria dos professores, 
Zenilda Alves Zanata e 
Vaudenir Pereira Dias, o 

Colégio Estadual Costa Monteiro 
recebeu na manhã de quinta-feira, 
11 de maio, o Prefeito Municipal 
Moacir Olivatti, vice-prefeito Rafael 
Kreling, vereador Maurício Gaona, 
representantes do Núcleo Regional 
de Educação, direção,  professores, 

funcionários e alunos para inaugu-
ração do mural: O Semeador.

O Semeador – é um abstrato fi-
gurativo, escultura sobre cimento. 
Arte contemporânea se aproxima 
da vida, nela tudo pode ser incor-
porado, o expectador é provocado e 
convidado às mais variadas reflexões 
sobre a arte e sobre a vida. A arte se 
integra à própria vida. Por meio da  

experiência artística o ser humano 
desenvolve sua imaginação e cria-
ção, aprendendo a conviver com 
seus semelhantes, respeitando as 
diferenças e sabendo modificar sua 
realidade. A arte dá e encontra for-
ma e significado como instrumento 
de vida na busca do entendimento 
de quem somos, onde estamos e o 
que fazemos no mundo.

REGIÃO

NOVA ESPERANÇA

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Prefeita Gisele entregou ao governador Beto Richa recursos 
para investimento em infraestrutura. Na foto: Valdir Rossoni 
(Casa Civil), vereador Kado, prefeita Gisele, governador Beto 
Richa, deputado Tiago Amaral, vereadores Reizão e Alan Tro-
leis

Deputado Tiago Amaral, prefeita Gisele e o secretário chefe da 
Casa Civil, Valdir Rossini

Prefeita e vereadores ainda participaram de au-
diência na Secretaria da Segurança Pública e 

Administração Penitenciária do Paraná- SESP/
PR confirmando a conquista de uma nova via-
tura, o aumento do efetivo policial e a reforma 
do prédio do destacamento da Polícia Militar

econômica do País derrubou a 
arrecadação das administrações 
públicas”, disse ele. 

Gisele assegurou junto ao go-
verno o recurso na ordem de R$ 
500 mil para investimento em re-
capeamento asfáltico.

SEGURANÇA PÚBLICA
A prefeita Gisele, juntamente 

com os vereadores tiverem em 
audiência na Secretaria da Segu-
rança Pública e Administração 
Penitenciária do Paraná- SESP/
PR, onde acompanhados pelo 
deputado estadual, Tiago Ama-
ral trataram sobre investimentos 
na área de segurança pública.

“Estamos trabalhando pela 
segurança pública. Solicitamos 
ao diretor-geral da Sesp, Dr. 
Francisco Batista da Costa, a im-
plantação de sistemas de moni-
toramento por câmeras para re-
forço na segurança. Além disso, 
junto ao deputado Tiago Amaral 
tratamos sobre o andamento de 
importantes ações para a segu-
rança da população em Presi-
dente Castelo Branco, como a 
destinação de uma nova viatura, 
o aumento do efetivo policial e 
a reforma do prédio do desta-
camento da Polícia Militar. “O 
governo fez todo o planejamento 
para ter esses recursos disponí-
veis aos municípios. Os inves-
timentos vão melhorar muito 
o desenvolvimento de nossa ci-
dade”, finalizou a prefeita Gisele 
Faccin.
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Seguindo a premissa de que o “brasileiro deixa tudo para última 
hora”, as lojas funcionarão até às 16 horas deste sábado (13), véspera 
do Dia das mães, com expectativa de bom movimento em vendas. A 

data serve como termômetro de consumo para o restante do ano.

NOVA ESPERANÇA

Os comerciantes de 
Nova Esperança es-
tão se preparando 

para o movimento do Dia 
das Mães, que é considerada 
a segunda data de maiores 
vendas do ano, ficando atrás 
tão somente do Natal. Exis-
te certo otimismo de que as 
vendas sejam melhores em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. Os empre-
sários avaliam que se houver 
uma confirmação das expec-
tativas positivas, os investi-
mentos visando o segundo 
semestres passam a ter mais 
garantias de retorno.

 A queda nas temperatu-
ras também se configura em 
um importante fator para 
que as vendas no comércio 
se aqueçam. O dia das mães 
será no próximo domingo 
(14). Geralmente a popu-
lação procura nas vésperas 
para comprar os presen-
tes, hábito de deixar para a 
última hora que se tornou 
bastante comum. É comum 
no Dia das Mães os filhos 
fazerem surpresas às suas 
mães, dando presentes E 
organizando atividades que 
demonstrem amor e carinho 
por ela. 

As estimativas apontam 
que os compradores devem 
desembolsar entre R$ 150,00 
e 170,00. Entre os produtos 
mais procurados estão os 
calçados, roupas e perfumes 
que representam 30% das 
vendas. 

Para o gerente de uma 
tradicional loja de calçados 
de Nova Esperança, a tempe-
ratura influencia diretamen-
te no movimento. As vitri-
nes exibem botas e calçados 
que remetem ao frio. “Já li-
quidamos nosso estoque de 
verão e agora o que temos a 
oferecer são calçados de in-
verno”, ressaltou. Ele lembra 
que neste mesmo período 
do ano passado a loja estava 
cheia. No entanto, sabe que 
os filhos não decepcionam 
as amadas mamães. “Para 
as mães eles investem mais 
em presente do que para os 
pais”, compara.

No Brasil o primeiro Dia 
das Mães foi promovido pela 
Associação Cristã de Moços 
de Porto Alegre, no dia 12 
de maio de 1918. Mas foi só 
em 1932 que o presidente 
Getúlio Vargas oficializou o 
segundo domingo de maio 
como Dia das Mães no Bra-
sil.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O comércio de Nova Esperança vai atender em horário especial neste sábado (13), véspera do Dia das Mães

Alex Fernandes França

Fotos: Fernando Razente

Você já escolheu o presente para o Dia das Mães?

“Já comprei o presente da minha 
mãe. Falta ainda comprar o da mi-
nha esposa. Antes do sábado es-
pero comprar. Não vou deixar para 
a última hora, pois poderá não dar 
tempo” – Moisés Pires de Alencar

“Temos que dar pelo menos uma 
lembrancinha no Dia das Mães. Ain-
da não comprei e nem estipulei o 
valor do presente. Vou deixar para 
o sábado” – Marcos Vinícius Ne-
grão Praxedes

“Ainda não comprei o presente, mas 
com certeza vou presentear tanto mi-
nha mãe quanto minha avó. O valor do 
presente será em torno de R$100,00 a 
R$150,00, mas a data não poderá passar 
em branco” – Juliana Fagundes Dias

“Vou presentear, porém vou deixar pra 
comprar o presente no final de sema-
na. O brasileiro sempre acaba deixando 
para a última hora. Não vamos deixar a 
data passar em branco” – Priscila de 
Souza

“Com certeza vamos presentear, 
pois ela merece. Vou presentear 
minha mãe. Como está corrido 
durante a semana, sobrará o sába-
do para a gente ir às compras”-
-Rogério Barbosa da Silva

“Vou presentear minha mãe e 
a esposa, muito embora as irmãs 
também mereçam um presen-
te. Ainda não comprei, mas até 
sábado escolherei o presente”- 
Paulo Sérgio

“Muito embora minha mãe já seja 
falecida, estou pensando em dar um 
presente para minha esposa. Na sex-
ta-feira vou sair no comércio e pesqui-
sar algo que esteja de acordo com o 
meu poder aquisitivo” – Carlos Leal

“Estou estudando a possibilida-
de, embora não tenha a tradição 
de presentear. Mas de repente 
posso comprar algo para pre-
sentear minha esposa”- Jorge 
Endo

Cidadania colaborativa
O fortalecimento da de-

mocracia e a recuperação da 
credibilidade da classe política, 
tão desgastada nos dias atuais, 
exigem maior proximidade e 
interação entre poder público 
e sociedade. Neste quesito a 
transparência de informações 
ganha uma enorme importân-

cia e precisa ser aprimorada 
cada vez mais para incentivar a 
cidadania colaborativa.

 Levantamento recente da 
Open Knowledge Foundation 
(OKFN) apontou que o Brasil 
está em oitavo lugar no ran-
king mundial de Dados Aber-
tos. Esse resultado é um reflexo 

do perceptível esforço dos órgãos 
públicos em disponibilizar docu-
mentos, relatórios e dados sobre 
os governos, mas ainda falta uma 
tradução dessas informações para 
que todos consigam compreende-

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

-las e utilizá-las para efeitos com-
parativos, realização de pesquisas 
e criação de novos projetos.

 O acesso aos dados abertos, 
que podem ser usados, reutiliza-
dos e redistribuídos livremente, 
no máximo sendo necessária a 
atribuição da fonte, permite a 
geração de conhecimento e pos-
sibilita uma participação mais 
ativa da população no debate e 
construção das políticas públicas.

 Um exemplo do potencial 
que a melhoria na disponibili-
zação dos dados abertos pode 
trazer para a sociedade aconte-
ceu em abril deste ano, quando 
foi realizado o Hackathon Para-
ná 2017, iniciativa do governo 
do Estado que reuniu diversos 

programadores, hackers, de-
signers e gerentes de projetos 
para desenvolverem ideias 
inovadoras que visam contri-
buir para soluções na gestão 
pública em diferentes áreas.

 O evento contou com en-
gajamento acadêmico, diálogo 
com o poder público e grupos 
multidisciplinares que dis-
cutiram projetos para novos 
programas e plataformas com 
foco nas áreas de sustentabi-
lidade, planejamento urbano 
e segurança pública. Uma ini-
ciativa com plena capacidade 
de expansão e que pode ser 

adaptada para qualquer mu-
nicípio.

 Não há dúvidas que, para 
alcançar uma gestão pública 
mais transparente, precisamos 
avançar na disponibilização 
dos dados para população 
ao mesmo tempo em que os 
tornamos mais compreensí-
veis. Com isso fortalecemos 
a democracia, ampliamos a 
fiscalização, combatemos a 
desinformação e estimulamos 
maior interação entre socieda-
de e poder público em prol de 
ações efetivas, econômicas e 
inovadoras.

Dia das Mães deverá aquecer as 
vendas do comércio que vai atender 

em horário especial neste sábado
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ 
- FORO CENTRAL DE MARINGÁ. 4ª VARA CÍVEL DE MARINGÁ – PROJUDI. 
Processo:0006721-03.2017.8.16.0017. Classe Processual: Recuperação Judicial. Assunto Principal: 
Recuperação judicial e Falência. Valor da Causa: R$10.355.043,23. Autor(s): Free Way Comércio de 
Motocicletas Ltda. Réu(s): Este juízo. EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CREDORES, TERCEIROS E 
INTERESSADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FREE WAY COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 
- PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA HABILITAÇÕES OU DIVERGÊNCIAS QUANTO AOS CRÉDITOS 
RELACIONADOS. O Doutor Alberto Luís Marques dos Santos, Mm. Juiz de Direito desta Comarca de 
Maringá - Paraná, na forma de lei. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, 
que perante este Juízo da 4ª Secretaria do Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de 
Maringá-PR tramitam os autos nº 0006721-03.2017.8.16.0017, de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, proposta por 
FREE WAY COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, nos quais o presente edital, expedido conforme o 
contido no artigo nº 52, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, e que será publicado na forma da lei e afixado em lugar 
de costume na sede deste Juízo, tem a finalidade de proceder à INTIMAÇÃO dos  CREDORES E 
EVENTUAIS INTERESSADOS para, no prazo de 15 dias, apresentarem junto à Administradora Judicial 
VALOR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, telefone (44) 3041-4882, www.valorconsultores.com.br, 
contato@valorconsultores.com.br, cujo representante legal é o advogado CLEVERSON MARCEL 
COLOMBO cleverson@valorconsultores.com.br, suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos 
relacionados, no prazo de 15 dias, conforme artigo 7º, §1º, da Lei n. 11.101/2005, ficando, também, 
advertidos do prazo de 30 dias para apresentação de objeção ao plano de recuperação judicial a ser 
apresentado pelo devedor. RESUMO DO PEDIDO INICIAL: A requerente ajuizou pedido de recuperação 
judicial, devidamente instruída com os documentos exigidos pela legislação em vigor apresentando, 
inicialmente, breve síntese histórica da empresa, indicando como principal estabelecimento aquele instalado 
no município de Maringá/PR, no endereço sito à Avenida Colombo n° 2.315, Jardim lnternorte, CEP 87045-
000. A inicial foi emendada, sendo juntados os documentos que comprovam a concentração dos negócios 
na comarca de Maringá (seq. 16). Assim, a requerente cumpriu os requisitos subjetivos e objetivos, previstos 
nos artigos 48 e 51 da Lei n° 11.101/2005, elencando como causas concretas da situação patrimonial e das 
razões da crise econômico-financeira, (i) a retração nas vendas de motocicletas no Brasil de aproximadamente 
12% e 13,98%, no caso das “motocicletas Honda”, no ano de 2015; (ii) a dificuldade no acesso ao crédito 
junto às instituições financeiras por parte dos consumidores, o que forçou a concessionária a assumir parte 
do financiamento de suas próprias vendas, se expondo a situações de instabilidade financeira; (iii) a forte 
elevação dos gastos com o pagamento de juros e demais despesas bancárias, que significou renovações 
dos contratos de operações de créditos, e imposição de novos aumentos de taxas de juros, comprometendo 
a receita operacional líquida. A Requerente iniciou suas atividades em novembro de 2001, se destacando no 
mercado, e mantendo sua posição de liderança regional, demonstrando sua viabilidade das empresas e a 
indispensabilidade da recuperação judicial da empresa, a fim de permitir a manutenção de fonte produtora 
de empregos diretos e indiretos, dos trabalhadores e dos interesses dos credores, de modo a preservar a 
empresa, sua função social e o estímulo à economia. Requer, por meio da tutela de urgência o sobrestamento 
das travas bancárias, em especial a realiza pelo Banco Itaú Unibanco S.A., bem como o deferimento do 
processamento da recuperação judicial para: a) nomear o administrador judicial; b) a intimação do 
representante do Ministério Público, para a intervenção que lhe for própria; c) a expedição de edital a ser 
publicado no órgão oficial; d) a expedição de ofícios aos Cartórios de Protesto e Títulos dessa Comarca, para 
que não haja quaisquer protestos referentes às obrigações cambiais sujeitas aos efeitos da presente ação, 
evitando-se, assim, maiores danos ao crédito já abalado da Requerente, bem como determine o 
sobrestamento dos efeitos daqueles que já foram consumados; e) a expressa determinação para que não 
lhe seja exigido certidões negativas a não ser para participar de concursos públicos e processos licitatórios 
e recebimento de benefícios fiscais (art. 52, inciso l I — Lei 11.101/2005). Foi atribuído à causa o valor de R$ 
10.355.043,23 (dez milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e quarenta e três reais e vinte e três centavos).  
RESUMO DA DECISÃO: Trata-se de pedido de recuperação judicial proposta pela empresa FREE WAY 
COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS, LTDA.. Afirma, em suma, que atua nas principais cidades da região 
noroeste do estado do Paraná, com matriz e sede administrativa localizada na cidade de Maringá-PR e filiais 
nas cidades de Paranavaí, Campo Mourão, Sarandi, Nova Esperança e Cianorte. Sustenta, ainda, que 
desde sua fundação, no ano de 2001, desempenha importante papel socioeconômico, na geração de 
empregos diretos, contribuição ao valor adicionado regional, arrecadação de tributos e no exercício de sua 
função social. Porém, a partir do ano de 2012, diante da crise econômica do país, a empresa começou a dar 
sinais de enfraquecimento e, com a queda progressiva na comercialização de motocicletas, acarretou um 
endividamento que, hoje, alcança a cifra de R$ 13.653.217,76. Ressalta, por fim, a viabilidade superação da 
crise econômico-financeira, pois as vendas voltaram a crescer e, com o alongamento dos prazos, a empresa 
conseguirá regularizar o seu fluxo de caixa, manter o seu quadro funcional e operar em condições de 
viabilidade econômica sustentável para satisfazer todas as obrigações. Pediu, o deferimento do 
processamento da recuperação judicial, com as consequências legais, bem como requereram a antecipação 
dos efeitos da tutela para quebra das chamadas “travas bancárias”. Em análise sumária da inicial e sua 
emenda, bem como dos diversos documentos que a instruem, que juntos somam quase 800 páginas, há 
exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-
financeira (art. 51, I da Lei 11.101/2005); as demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios 
sociais foram juntadas (art. 51, II); há relação nominal dos credores e dos empregados (art. 51, III e IV); as 
certidões foram apresentadas e semelham estar regulares (art. 51, V e VII); foram juntados extratos das 
contas bancárias (art. 51, VII) bem como a relação das ações judiciais em face dos devedores (art. 51, IX) e 
a relação dos bens dos sócios (art. 51, VI). Há prova de que a empresa exerce regularmente suas atividades 
há mais de dois anos e não se valeu anteriormente da recuperação judicial, tampouco foram declarados 
falidos o administrador ou sócio controlador, ou condenados, por crimes previstos na Lei nº 11.101/2005 (art. 
48). Enfim, em exame de cognição não exauriente, verifico que estão presentes os requisitos dos arts. 47, 
48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual defiro o processamento da recuperação judicial na forma do 
art. 52 da Lei nº 11.105/2005. O deferimento, todavia, não inclui os créditos expressamente excluídos por lei, 
dentre os quais está o crédito do credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou 
imóveis, e do arrendador mercantil, por força da previsão do art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005. Do pedido 
de tutela de urgência, alega a empresa que: a) é abusiva a imposição pelos Bancos da denominada “trava 
bancária” sobre recursos próprios da requerente; b) tal retenção impõe severos ônus à empresa em crise 
econômica e contraria o princípio da preservação da empresa; c) ao manter tal prática, o banco poderá 
continuar satisfazendo seu crédito em detrimento dos demais credores; d) tal crédito está sujeito aos efeitos 
da Recuperação Judicial nos termos do caput do Art. 49, da Lei 11.101/2005. Porém, em que pese a 
argumentação da inicial, não é o caso de conceder a tutela de urgência requerida. Primeiramente, é 
importante ressaltar que a recuperação judicial é altamente regulada pela lei, que não é formada por 
cláusulas abertas ou conceitos jurídicos indeterminados, de modo que é quase um sistema hermético, 
fechado à valoração e sujeito às operações de subsunção apenas. A denominada “trava bancária” nada mais 
é que o direito de retenção pelo banco dos créditos recebíveis pela empresa, cedidos fiduciariamente àquele, 
como uma garantia para obtenção de empréstimos bancários. Ou seja, através desse dispositivo, o 
empresário transfere a propriedade dos créditos que vier a receber para o banco que, com base nessa 
propriedade fiduciária, bloqueia os valores recebíveis depositados em uma conta específica, até que os 
valores dos recursos obtidos pelo empresário sejam integralmente quitados. Vê-se, portanto, que tal cláusula 
concede ao Banco, direitos creditórios, considerados espécies de bens móveis, conforme dispõe o art. 83, II 
e III, do Código Civil. Os contratos bancários garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios se 
enquadram na exceção prevista no art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005. Sobre o tema, o Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo pacificou o entendimento a respeito da impossibilidade da liberação das travas 
bancária no curso da recuperação judicial, com a edição da Súmula 62: “Na recuperação judicial, é 
inadmissível a liberação de travas bancárias com penhor de recebíveis e, em consequência, o valor recebido 
em pagamento das garantias deve permanecer em conta vinculada durante o período de suspensão previsto 
no § 4º do art. 6º da referida lei”. Há, porém, uma ressalva a ser feita. Se o contrato de garantia fiduciária não 
estiver registrado na época do pedido da recuperação judicial, o crédito se sujeitará plenamente aos efeitos 
concursais, pois, sem tal registro o crédito fiduciário não seria oponível aos demais credores (art. 1361, § 1º, 
do Código Civil). No presente caso os contratos trazidos juntamente com a inicial foram registrados perante 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Maringá, sendo, portanto, oponíveis aos demais credores 
e não se submetendo à recuperação judicial. Ressalto que, caso haja algum contrato que possua cláusula 
da mesma natureza, porém, sem registro em cartório até a presente data, se submeterá à recuperação 
judicial, devendo o credor receber o seu crédito de acordo com o que ficar estipulado para sua classe. Assim, 
indefiro a tutela de urgência requerida. Anoto, entretanto, que, conforme determina o art. 49, § 5º da LF, os 
valores correspondentes aos créditos recebíveis deverão permanecer em conta vinculada durante o período 
de suspensão que se refere o art. 6º, § 4º da mesma Lei. Com o término da suspensão, os valores serão 
liberados direta e imediatamente ao credor, já que seu crédito não participa da recuperação. Quanto ao 
prosseguimento, nomeio administradora judicial a pessoa jurídica VALOR CONSULTORES ASSOCIADOS 
LTDA., cujo representante legal é o advogado Dr. Cleverson Marcel Colombo, Av. Duque de Caxias, 882, 
sala 210, Ed. New Tower Plaza, Maringá-PR, Cep: 87020-025, (44) 3041-4882, (44) 3041- 4883, endereço 
de email: cleverson@valorconsultores.com.br. Determino a dispensa da apresentação de certidões 
negativas para que a devedora exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou 
para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, devendo acrescer após o nome 
empresarial, a expressão “em Recuperação Judicial”, na forma dos arts. 52, II e 69 da LF. Oficie-se ao 
Registro Público de Empresas determinando a anotação da recuperação judicial no registro correspondente. 
Ordeno a suspensão de todas as ações ou execuções movidas contra os devedores, por 180 dias, na forma 
do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/05, as quais permanecerão no juízo onde se processam, reiniciando o 
andamento depois de decorrido o prazo, independente de pronunciamento deste juízo, exceto se houver 
deliberação em sentido contrário. A suspensão não atinge ações que demandam quantia ilíquida, ações 
fiscais e aquelas relativas aos créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 da Lei nº 11.101/05. 
Quanto às ações trabalhistas observe-se o § 2º do art. 6º. As ações propostas contra os devedores deverão 
ser comunicadas a este Juízo pelo Juiz competente, quando do recebimento da petição inicial e pelos 
devedores, imediatamente após a citação. Determino que os devedores apresentem contas demonstrativas 
mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores (art. 52, 
IV da LF), devendo as contas ser apresentadas até o 10º dia de cada mês, ou primeiro dia útil seguinte, caso 
este recaia em dia não útil, sob a pena já advertida. Intime-se o Ministério Público e a comunique-se por carta 
as Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento 
(art. 52, V, da LF). Expeça-se edital, para publicação no órgão oficial, com as matérias arroladas nos incisos 
I a III do §1º do art. 52 da LF. Intimem-se os requerentes para, no prazo improrrogável de 60 dias a contar da 
publicação desta decisão, apresentarem o plano de recuperação na forma do art. 53, da LF, sob pena de 
convolação em falência. Terão os credores o prazo de 15 dias para apresentarem ao administrador judicial 
suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados (art. 7º § 1º), bem como o prazo de 
30 dias para apresentarem objeção ao plano de recuperação judicial a ser apresentado pela devedora. Após 
45 dias do fim do prazo supra, deve o administrador judicial, com base nas informações, habilitações e 
documentos, expedir edital com relação dos credores e indicando local, horários e prazo comum, em que as 
pessoas indicadas no art. 8º terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação 
(art. 7º § 2º). No prazo de 10 dias podem as pessoas mencionadas no art. 8º apresentar impugnação contra 
a relação dos credores. As impugnações deverão ser autuadas em separado. Intimem-se e cumpra-se, com 
urgência. No que for cabível, cumpra-se as disposições da Portaria 3/2012. Maringá, 6 de abril de 2017. 
ALBERTO MARQUES DOS SANTOS, JUIZ DE DIREITO  RELAÇÃO DE CREDORES: Credores Classe I: 
Comarca de Maringá/PR: ADRIANA APARECIDA PERES, R$ 7.409,14; ALESANDRO PIERO FABBRI, R$ 
28.432,07; ALINE APARECIDA SILVA, R$ 2.786,13; APARECIDA MARIA FRAIS, R$ 5.634,11; ARILDO 
ADRIANO LINO, R$ 6.590,08; CARLOS GUANAES BITTENCOURT, R$ 7.450,32; CAROLINE DE OLIVEIRA 
GOUVEA, R$ 7.160,68; CELSO LIRA JUNIOR, R$ 7.138,41; CLAUDIOMAR DO PRADO, R$ 6.784,73; 
ELVIO JOSE GUELLES, R$ 15.739,14; GRASIELE  SOUZA DOS SANTOS, R$ 8.432,49; INEZ TORRES 
CANDIDO, R$ 4.938,17; JONATAS AMANDO FINGOLO, R$ 18.237,49; JOSILEIA PATRICIA FERIANI, R$ 
4.446,63; JULIO CESAR REBOUCAS, R$ 4.789,78; KAYO CESAR SANTORO URBANO, R$ 4.118,96; 
LIGIA MARIA MOLINA PEDRONI, R$ 1.180,36; LUIZ FERNANDO MACIEL, R$ 5.654,32; LUIZ FERNANDO 
VARGAS, R$ 8.003,41; MARCELO APARECIDO NETTO, R$ 9.672,39; MARCELO GOMES, R$ 6.167,41; 
MARCIA APARECIDA TERAMON, R$ 6.892,86; MARIA ANDREIA PEIXOTO NAKANISHI, R$ 34.664,87; 
MICHEL ORTUNHO ROSA, R$ 10.398,45; ODAIR JOSE CABREIRA, R$ 4.926,75; PAMELA TAINARA DA 
SILVA HENRIQUES, R$ 5.004,07; RENAN RODRIGO FIAUX FERNANDES, R$ 6.405,71; ROBERTO 
CARLOS DE PAULA, R$ 8.158,69; RODRIGO REVALDAVES SILVA, R$ 7.158,48; SANDRA ELIANA DE 
ARAUJO CIOFFI, R$ 9.586,54; SANDRA REGINA DE MELO RODRIGUES MARTOS, R$ 6.024,38; 
SANDRO WILLIAN GONCALVES, R$ 5.491,04; SEBASTIAO DA SILVA REIS, R$ 5.198,49; SIDNEI DOS 
SANTOS MOREIRA, R$ 6.437,00; THIAGO APARECIDO DA SILVA, R$ 6.286,84; WALTER AUGUSTO 
DONATI, R$ 9.749,18; WILLIAMS PEREIRA, R$ 12.189,28; Credores Classe I: Comarca de Paranavaí/PR: 
ADEILTON SOUZA LIMA, R$ 4.223,47; AGNALDO JOSE CAIO, R$ 6.486,13; ALESSANDRO SOARES 
SILVA, R$ 3.287,31; ALEX MAIA DA SILVA BALDO, R$ 5.874,79; BRUNO DE SOUZA GUIMARAES, R$ 
6.082,93; CLAUCIMAR APARECIDO BONOMO, R$ 5.562,83; DANILO AMARAL DOS SANTOS, R$ 
6.809,70; EVALDO VIEIRA LIMA, R$ 7.403,26; GUILHERME HENRIQUE DIAS, R$ 5.752,38; IGOR DA 
SILVA MIRANDA, R$ 4.763,37; JAIR FERREIRA JUNIOR, R$ 5.752,42; JONAINA CERATO, R$ 4.143,90; 
JOSE VASCONCELOS, R$ 10.898,38; LUZIA MARIA DE FREITAS, R$ 4.312,26; MARIA DO CARMO 
SOARES, R$ 4.038,47; MAYKON DOUGLAS DE CARVALHO, R$ 4.444,57; NAYARA KALLIYNE FERREIRA 
DE SOUSA, R$ 5.969,52; OSVALDO TORRES HERNANDES, R$ 1.669,77; RICARDO DE SA DUARTE, R$ 
5.692,70; RINALDO VALDIR MIQUELON, R$ 7.709,06; TIAGO ALVES DE ALMEIDA, R$ 6.604,48; Credores 
Classe I: Comarca de Campo Mourão/PR: ADRIANO ALEX CARDOSO MARQUES, R$ 6.686,82; ANDREIA 
CRISTINA DINIZ, R$ 2.452,45; CARLOS HENRIQUE DOMINGUES NUNES, R$ 2.875,10; EDER 
FREDERICO ILES, R$ 5.724,04; EDIMARA JUVENCIA VALTER, R$ 7.606,40; EUNICE OLIVEIRA 
MONTEIRO, R$ 4.600,65; GLEIDSON FERREIRA DE CASTRO, R$ 5.490,00; HILDA VAZ PARANHA, R$ 
2.869,87; JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, R$ 12.850,31; LUCIANA SIMAO LONKOSKI, R$ 4.230,44; 
LUCINEI MATIAS DA SILVA, R$ 4.048,14; MAIKON BORGES VALLESI, R$ 5.302,78; MARCOS EDIR 
HENRIQUE, R$ 4.550,72; PAULO RICARDO PINTO, R$ 4.527,55; RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA DE 
OLIVEIRA, R$ 4.532,90; RIAN DIEGO BARBOSA, R$ 5.854,89; RODRIGO MESSIAS ROGATO, R$ 
5.541,71; Credores Classe I: Comarca de Sarandi/PR: CARLOS ALBERTO ARAUJO PAES, R$ 5.941,18; 
WILLIAM RODRIGUES NEVES, R$ 5.922,35; Credores Classe I: Comarca de Cianorte/PR: ANDRE 
RICARDO DA SILVA, R$ 5.370,34; ANDRE RICARDO GODOFREDO, R$ 4.143,43; CARINA CAMILA 
CANONICO, R$ 4.565,15; CELSO HENRIQUE SILVA PAULO, R$ 3.696,51; CLAUDECIR PEREIRA DOS 
SANTOS, R$ 8.816,14; CLEVERSON SOARES, R$ 5.391,09; DIEISON CARLOS PASSITO, R$ 2.680,88; 
FABIO JUSCELIO DE LIMA, R$ 4.421,83; GILCIMAR APARECIDO DA SILVA, R$ 5.888,57; LEONILTO 
PAULA GONCALVES, R$ 5.657,85; LOURIVAL DOS SANTOS, R$ 6.656,25; LUCILENE CECILIA DE 
FIGUEIREDO, R$ 5.326,71; MARLI PEREIRA DOS SANTOS, R$ 4.903,37; OSVALDO ANTONIO BRITA, R$ 
3.779,78; RAFAEL VILHA, R$ 21.140,76; RENATO BARROS ROSA, R$ 5.762,56; ROBSON GAMA LOPES, 
R$ 6.450,30; SERGIO ADRIANO DA SILVA, R$ 4.669,79; Credores CLASSE III: ACIPAR LUBRIFICANTES 
LTDA, R$ 18.580,97; ÁGUIA DO BRASIL-EIRELI, R$ 220,80; ANTONIO DONIZETE GOMES, R$ 7.775,00; 
CARAMURU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, R$ 4.024,20; CIAFORT PEC. E ACESS. P/ 
MAQUINAS AGRICOLAS E LTDA - ME, R$ 225,60; COPAPEL COM E REP DE PAPEL LTDA, R$ 1.352,47; 
DIGOS VILA NOVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, R$ 3.894,87; ELVIRA MARCENICHEM 
GEALH, R$ 3.329,80; ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA, R$ 520,00; GIVI DO 
BRASIL LTDA, R$ 731,33; GOLDONI COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, R$ 409,30; IMOBILIARIA 
2001 DE MARINGA LTDA, R$ 9.931,23; IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, R$ 5.792,02; 
JOFRANPE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA - ME, R$ 5.500,00; JOSE ROBERTO DA SILVA, R$ 
11.000,00; MARCELO SCHWAB PARDO, R$ 25.000,00; NOEL BUENO FERREIRA, R$ 11.640,00; 
NOROESTE ACUMULADORES LTDA, R$ 820,50; NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA - EPP, R$ 1.596,63; PROCTON PROTETORES PARA MOTOCICLETAS EIRELI - EPP, R$ 1.301,46; 
RAMON LUIS VOLKART, R$ 3.373.544,86; REOBOTE - FABRICA E COM DE EQUIPAM. LTDA - ME, R$ 
1.238,97; SPEHAR E VELLANGA LTDA - ME, R$ 670,26; STARPLAST DA BAHIA IND. E COM. LTDA, R$ 
6.989,39; STARPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, R$ 12.373,16; TELE MOTOS LTDA - ME, R$ 
18.380,00; THAINA DE OLIVEIRA SILVA, R$ 6.454,00; TRANSREMAR COLETA E REMOÇÃO DE 
RESIDUOS LTDA - EPP, R$ 490,00; VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, R$ 1.435,01; W SUL 
DISTRIBUIÇÕES E IMPORTAÇÃO DE MOTOPEÇAS E BICIPEÇAS LTDA, R$ 10.430,45; BANCO DO 
BRASIL S.A., R$ 961.540,14; BANCO BRASDESCO S.A., R$ 927.233,25; BANCO ITAU UNIBANCO S.A., 
R$ 1.950.305,92; SICOOB METROPOLITANO - MARINGA, R$ 1.033.338,59; CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, R$ 877.024,21; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., R$ 360.267,42; CREDORES CLASSE IV: 
AVANÇO TREINAMENTOS LTDA - ME, R$ 650,00; AGL TURISMO LTDA - ME, R$ 2.518,12; COLIBRI 
PAPEIS LTDA - ME, R$ 417,00; EVOLUTION RACING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP, R$ 862,93; 
G.J. DOS SANTOS-MARINGA E RELOGIOS - EPP, R$ 850,00; GEMOTO EIRELI - EPP, R$ 489,77; 
IRIDIUM COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI - ME -ME, R$ 502,83; JM INDUSTRIA DE MOTOPECAS 
LTDA EPP, R$ 584,00; M M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME, R$ 571,00; M.J. ARADO - MARKETING - 
EIRELI - ME, R$ 2.500,00; MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME, R$ 209,00; RODERLEI 
LOPES LEITE GRAFICA - ME, R$ 980,00; VP DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA - ME, R$ 4.893,22; ZOTTIS 
COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - ME, R$ 1.026,00. Ficam, assim, intimados 
os credores e interessados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, declarem seus créditos, ou, ainda, para 
aqueles acima relacionados apresentem divergências, nos termos do artigo 7º, § 1º da Lei 11.101/2005, 
diretamente à Administradora Judicial. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam 
alegar ignorância, passei o presente edital que será afixado em lugar de costume e publicado na forma da 
lei. Dado e passado, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, em  19 de abril de 2017. Eu, Fábio Mitsuo 
Morimoto, Técnico Judiciário, o digitei e subscrevi; - assinado digitalmente - ALBERTO LUÍS MARQUES 
DOS SANTOS. Juiz de Direito

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 dos 
municípios de Nova Esperança, Presidente Castelo Branco e 
Uniflor, para Assembleia Extraordinária que terá como pauta 
“Alteração de endereço da sede do Sindicato”. A Assembleia 
está marcada para o dia 16 de maio de 2017, na Câmara 
Municipal dos Vereadores de Nova Esperança, às 19h, 
primeira chamada e, segunda chamada às 19h30min. Ana 
Paula Sampaio, Presidente do SISMUNE. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA 
AUTO POSTO NIPPON LTDA torna público que recebeu do IAP, a Licença 
de Prévia de ampliação de tancagem em 15 m³ para comércio varejista de 
combustíveis, lavador de veículos de pequeno porte e serviços. Instalada na 
Avenida Santos Dumont, 147; Jardim Shangri-Lá,  
CEP: 87.600-000; Nova Esperança/PR. 
 

 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
AUTO POSTO NIPPON LTDA torna público que irá requerer ao IAP, a 
Licença de Instalação de ampliação de tancagem em 15 m³ para comércio 
varejista de combustíveis, lavador de veículos de pequeno porte e serviços. 
Instalada na Avenida Santos Dumont, 147; Jardim Shangri-Lá,  
CEP: 87.600-000; Nova Esperança/PR. 
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Atenção 
ex alunos e 

profissionais 
da Escola 
Municipal 
Nice Braga

A equipe pedagógica da Escola Municipal 
Nice Braga está desenvolvendo um projeto com 
as turmas dos 5º anos sobre Cidadania e Justi-
ça na Escola, com o objetivo de melhores es-
clarecimentos sobre o exercício da cidadania e 
justiça, visando conhecer a história da institui-
ção através de um ACERVO DE FOTOS de ex-
-alunos e profissionais que atuaram na Escola.

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

Sua parceria e colaboração será muito im-
portante para a realização do projeto.
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APRENDER A VIVER

C ada ser humano sente e vive emoções de 
um jeito único. Sem exceção, passamos por 
diferentes ciclos de vida, ou seja, ciclos de 

alegria, de amor, de dor, de angústias e até o luto. 
O livro de Eclesiastes na Bíblia nos ensina que: 

“tudo tem seu tempo determinado”, e é natural 
passar por transformações, adaptações, aprendiza-
gens, lutas, dores e alegrias.

Nascemos e crescemos, e em todo esse proces-
so, nos transformamos em pessoas com sentimen-
tos e com potencial para vivermos e sermos felizes, 
e não só sobreviver.

Somos responsáveis pela forma com que esco-
lhemos viver nossa vida. Ninguém está capacitado 
para escolher por nós, necessitamos assumir o ris-
co de viver e só nós podemos decidir como deve-
mos fazer isso. 

A parte mais difícil é entendermos que no tra-
jeto de nossas vidas, teremos dificuldades, dores, 
angústias, perdas, mas também, dentro de nós, so-
mos munidos por habilidades emocionais e cog-
nitivas para nos sobrepor e ainda superar aqueles 
momentos que pensamos não saber superar.

O mais saudável em cada etapa da vida é mani-
festar nossas emoções, em lugar de ficarmos amar-
rados a fatos ou circunstâncias e também a pessoas 
que nos afastam de viver uma vida extraordinária.

A diferença entre viver e sobreviver, está no 
controle e no autocontrole que cada um de nós 
dispõe, para se encarregar de mudar a situação 
pela qual estamos atravessando.

“SABEDORIA É SABER ESCOLHER!”

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

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

Temos blockbuster 
clássico chegando ao 
cinema esse fim de 

semana! Alien: Covenant 
estreou ontem dividindo a 
crítica, tal qual fez seu ante-
cessor, Prometheus, e espa-
lhando terror pelo universo, 
mais uma vez.

Desde que dirigiu seu 
primeiro filme com essa 
temática, em 1979, Ridley 
Scott não apenas ajudou a 
construir o gênero Terror 
Espacial, como criou uma 
mitologia completa em tor-
no desse princípio, tornan-
do-se um verdadeiro mes-
tre nessa arte. Interessante 
pensar no desenvolvimento 
dessa franquia. Seguindo os 
passos iniciados por Alien: 
o Oitavo Passageiro, que 
fez história e alavancou Si-
gourney Weaver ao título de 
musa do terror espacial, ti-
vemos Alien: O Resgate, sete 
anos depois, com a mesma 
Sigourney Weaver reviven-
do o papel de Ripley, mas 

na direção James Cameron e 
não mais Scott. Depois veio 
Alien 3, em 1992, com uma 
pegada diferente, nas mãos 
de David Fincher, indicando 
o que seria o tradicional fim 
de uma franquia bem resol-
vida. Mas, não satisfeitos, 
os estúdios investiram nessa 
fábrica de dinheiro, que se 
tornou Alien, mais uma vez 
e resolveram fazer um clo-
ne dois séculos depois dos 
acontecimentos narrados na 
trilogia. Assim Ripley é clo-
nada e com ela vem uma boa 
quantidade de sangue Alien, 
isso ocorreu em Alien: A 
Ressurreição de 1997, sob a 
direção de Jean-Pierre Jeu-
net. Seguindo uma tendên-
cia mundial, Alien ganhou 
uma prequela em 2012 e Ri-
dley Scott resolver retomar 
as redias de sua obra prima 
com Prometheus. Agora, a 
continuação do que vimos 
em Prometheus chega aos 
cinemas com o interessante 
Alien: Covenant.

Esse breve retrospecto 
acima, nos permite com-
preender os rumos e as mu-
danças que a franquia sofreu 
ao longo dos seus quase 40 
anos, cada diretor imprimiu 
suma marca nessa história, 
fazendo com o que minima-
lismo do primeiro filme fos-
se substituído, hora por ação 
mais espetaculosa de terror, 
hora por um princípio mais 
tenso enveredando pelo ca-
minho da sexualidade, hora 
simplesmente pelo retorno à 
sua essência, que é bem o que 
acontece com Alien: Cove-
nant, filme ao qual é possível 
perceber muitas referências 
à primeira história, de 1979, 
até mesmo sua protagonista é 
construída segundo os mol-

des de Hellen Ripley.
Alien: Convenant, com 

certeza, foi feito para agra-
dar ao público fiel a franquia 
e não para os críticos, bem 
por isso, temos críticas tão 
divergentes sobre esse filme! 
Tem o grupo que gosta da 
história, mas não gosta do 
elenco, tem o grupo que gos-
ta do elenco, mas não gosta 
dos clichês, tem o grupo que 
entende os clichês como re-
ferência, mas que não gosta 
dos cenários digitais e assim 
segue. Uma discrepância de 
opiniões sobre uma boa his-
tória, fundamentada em um 
bom roteiro e que coloca fim 
em algumas lacunas perpe-
tuadas ao longo dos filmes.

Ridley Scott não é um 
amador, ele sabe o que faz, 
bem por isso, se em Prome-
theus ele caminhou por um 
maniqueísmo quase inocen-
te para introduzir o primeiro 
contato da humanidade com 
o Alien assassino, chamado 
de também de Xenomorfo, 
em Convenant, ele deixa isso 
de lado e se apega à com-
plexidades muito maiores, 
permitindo ao espectador 
se deleitar com um pragma-
tismo bastante envolvente e 
tão comum à nossa raça, a 
humana.

O elenco regido por ele 
confirma esse fato, Michael 
Fassbender retorna ao seu 
papel de androide interpre-
tando David/Walter, que é 
de longe o personagem mais 
interessante e bem construí-
do da trama. Katherine Wa-
terston, ficou com o papel 
de Daniels, a protagonista. 
Além deles o elenco ainda 
conta com James Franco e 
Danny McBride e muitos ou-
tros. Em um filme onde você 
tem uma tripulação ampla, 
conceder espaço para tantos 
coadjuvantes é sempre um 
desafio, muitos estão na tra-
ma apenas para alimentar as 
cenas sanguinárias de ação, 
mesmo assim, a presença de 
cada um é bastante relevante 
para o desenvolvimento das 
relações apresentadas em 
Alien: convenant.

Vamos à trama!  Em via-
gem pela galáxia, a nave co-
lonizadora Covenant tem 
um objetivo claro, chegar ao 
planeta Origae-6, que é habi-
tável e fica bem distante da 
Terra. Um acidente cósmico 
antes de chegar ao seu desti-
no faz com que Walter (Mi-
chael Fassbender), o androi-
de a bordo da espaçonave, 
seja obrigado a despertar os 
17 tripulantes da missão. Em 

meio aos necessários conser-
tos da nave, eles descobrem 
que nas proximidades há um 
planeta desconhecido que 
apresenta as condições ne-
cessárias para abrigar vida 
humana. A tripulação decide 
investigar o  local, conside-
rando até mesmo a possi-
bilidade de deixar de lado 
a viagem até Origae-6 e se 
estabelecer por lá. Só que, 
ao chegar, eles rapidamen-
te descobrem que o planeta 
abriga seres mortais.

Por que ver esse filme? 
Como já comentei acima, 
Alien é um clássico, por isso 
deve ser visto no cinema 
com todo respeito e admira-
ção que a obra merece. Além 
disso, o peso da direção tam-
bém é um ótimo fator para 
justificar a ida ao cinema, 
Ridley Scott é um mestre 
na arte do entretenimento e 
consegue conduzir o expec-
tador não somente com boas 
atuações e cenários deslum-
brantes, mas também com a 
tensão das longas pausas si-
lenciosas a que remete prota-
gonistas e expectadores, que 
na maioria das vezes acabam 
mergulhando profundamen-
te na história e tendo  a sen-
sação de fazer parte da tra-
ma. Boa sessão!

PLANTÃODASEMANA

13/05 ATÉ 19/05

Pauta da 11ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

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

de autoria da Vereadora Maria 
Isabel Cardoso Leal Escobar, 
requer, após ouvido o plenário, 
seja oficiado o senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que em 
conformidade com o artigo 134, 
inciso III (segunda parte) do Re-
gimento Interno, informe por es-
crito a essa casa de leis para fins 
de esclarecimento público, qual 
o valor repassado a partir de Ja-
neiro de 2017 até a presente data, 
para a Santa Casa de Misericór-
dia Nossa Senhora das Graças 
de Nova Esperança, seja por li-
citação, convênio ou outra forma 
de repasse. Encaminhar também 
cópias das notas.

2) Requerimento n°46/2017, 
de autoria da Vereadora Maria 
Isabel Cardoso Leal Escobar, re-
quer, após ouvido o plenário, seja 
oficiado o senhor Prefeito Muni-
cipal, solicitando que em confor-
midade com o artigo 134, inciso 
III (segunda parte) do Regimen-
to Interno, informe por escrito 
a essa casa de leis para fins de 
esclarecimento público, quais as 
medidas adotadas pela Adminis-
tração em relação as alterações 
de acesso às entradas de Nova 
Esperança por parte da Empresa 
Viapar que está fazendo a obra 
da BR 376, pois a mesma muda 
com frequência alguns locais de 
aceso às entradas de nossa cida-
de, causando assim transtornos 
para os usuários e moradores e 
moradores dessas regiões.

-PROJETOS DE LEI EM 2ª 
DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei n° 13/2017, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal, que altera dispositivos da 
lei Municipal nº 2.515, de 23 de 
março de 2016, que dispõe sobre 
a Estrutura Organizacional e dos 
Cargos em Comissão e Funções 
de Confiança na Administração 
Pública Municipal de Nova Es-
perança.

- PROJETOS DE LEI EM 1ª 
DISCUSSÃO

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

- PROJETOS DE LEI DAN-
DO ENTRADA:

1) Projeto de Lei nº 23/2017, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal, que ratifica as alterações 
no Protocolo de Intenções e no 
Estatuto do Consórcio públi-
co Intermunicipal de Gestão da 
AMUSEP – PROAMUSEP, e dá 
outras providências.

2) Projeto de Lei 24/2017, de 
autoria do Executivo Municipal, 
que dispõe sobre a Lei Orçamen-
taria para o exercício de 2018, e 
dá outras providências.

3) Projeto de Lei 25/2017, de 
autoria dos Vereadores Carlos 
Roberto da Silva, Brayan Oliveira 
Pasquini, Dirceu Trevisan, Euri-

des Fernandes, Laércio Mazzo-
catto Salvaterra, Maria Eunice 
Zacharias Zacarias, Maurício 
Alexandre Marin Gaona e Mau-
ro Sabino da Silva, que concede 
Título de Mérito Comunitário de 
Nova Esperança, conforme Lei 
nº 1.319 de 11 de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco.

4) Projeto de Lei 26/2017, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal, que ratifica as alterações 
realizadas no protocolo de In-
tenções do Consórcio Público 
Intermunicipal de Inovação e 
Desenvolvimento do Estado do 
Paraná- CINDESPAR, e dá ou-
tras providências.

- INDICAÇÕES:
1) Indicação n°91/2017 de 

autoria do Vereador Carlos Ro-
berto da Silva, requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando que seja feito o recape 
na Rua Belo Horizonte no Jardim 
Vilage.

2) Indicação n°92/2017 de 
autoria dos Vereadores Maurício 
Alexandre Marin Gaona, Brayan 
Oliveira Pasquini, Maria Euni-
ce Zacharias Zacarias e Laércio 
Mazzocatto Salvaterra, requer, 
após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a seguinte In-
dicação: solicitando que tome as 
devidas providências para fazer 
as galerias pluviais no conjunto 
Habitacional Cidade Alta.

3) Indicação n°93/2017 de 

autoria da Vereadora Maria Eu-
nice Zacharias Zacarias, requer, 
após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a seguinte In-
dicação: solicitando a adequação 
da iluminação pública nas Ruas 
Primo Gazola, Machado de Assis 
e Guarapuava esquina com a rua 
Lemes de Carvalho.

4) Indicação n°94/2017 de 
autoria do Vereador Mauro Sa-
bino da Silva, requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando a administração mu-
nicipal que verifique a possibili-
dade de criar e fazer a manuten-
ção de uma estrada alternativa 
entre o Parque Cidade Alta e a 
Estrada Jangada do lado direito 
da BR 376.

5) Indicação n°95/2017 de 
autoria dos Vereadores Carlos 
Roberto da Silva e Mauro Sabino 
da Silva, requer, após a trami-
tação regimental, que seja en-
caminhado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando a instalação de uma 
ATI anexo a Escola Municipal 
Jorge Faneco na Vila Regina.

6) Indicação n°96/2017 de 
autoria dos Vereadores Carlos 
Roberto da Silva e Mauro Sabino 
da Silva, requer, após a trami-
tação regimental, que seja en-
caminhado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando a construção de ga-
leria de águas pluviais no Jardim 
da Flores.
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Rubens Bueno realiza 
audiências públicas em 

municípios da região noroeste

O deputado federal Ru-
bens Bueno, realiza 
nestes dias 12 e 13 

de maio, na região noroeste 
do Paraná, várias audiências 
públicas com a finalidade de 
prestar contas da sua atuação 
política na legislatura 2016 na 
Câmara dos Deputados.

Já por tradição, esta ação 
é realizada anualmente. É um 
compromisso que Bueno tem 
com seus eleitores, justifican-
do a confiança recebida através 
do voto. Durante o encontro, 
Rubens Bueno apresenta o seu 
trabalho ao longo do ano pas-
sado, como também o plano 
de ação para 2017, além de um 
panorama da atual situação 
política nacional.

“Este é um trabalho que 
realizo desde 1983. O objetivo 
desse encontro é fazer um re-
latório, apresentá-lo à comu-
nidade, abrir o debate sobre a 
conjuntura, e ao final colher 
a matéria prima que preciso 
para continuar o meu trabalho, 
como ideias, reivindicações e 
sugestões. Faço isso há mais de 
trinta anos”, destacou o deputa-

O deputado federal Rubens Bueno estará amanhã, sábado, 
(13) em Nova Esperança na Prefeitura Municipal

do Rubens Bueno.

Confira a agenda do depu-
tado federal Rubens Bueno:

DIA 12
Cruzeiro do Oeste – 9h – 

Câmara Municipal.
Xambrê – 11h – Prefeitura 

Municipal.
Altônia – 14h – Câmara 

Municipal.
São Jorge do Patrocínio – 

15h –  Prefeitura Municipal.
Santa Cruz do Monte Cas-

telo – 18h – Câmara Municipal.
Guairaçá – 20h – Câmara 

Municipal.

DIA 13
Paranavaí – 09h – Câmara 

Municipal.
Alto Paraná – 10h30
Nova Esperança – 12h – 

Prefeitura Municipal.

Durante casamento do Gelson Neto em Maringá no sábado, 15 de abril, 
parte da equipe do Auto Posto Nippon, Cleverson, Aline e Cido registrou 

o momento com Gelson Coelho pai do noivo. #tônonoroeste

Os nova-esperancenses Izak Cardoso, Gabriel 
Costa, Anderson dos Santos, Evandro Perez 
e Wellington Nascimento foram a São Paulo 
acompanhar direto da Arena Corinthians 
a conquista do 28º Campeonato Paulista 
pelo Timão.  A foto dos corintianos de Nova 
Esperança foi postada no site oficial do Sport 
Club Corinthians Paulista por representar várias 
camisas que marcaram época em cada título 
conquistado pelo Corinthians. #tônonoroeste

Equipe campeã do Torneio 
do Trabalhador de Nova 
Esperança, Sucão / TEC 

Peças. #tônonoroeste
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Na quarta feira, 03 de maio, o Prefeito Ademir 
Mulon recebeu em seu gabinete a visita do Ge-
rente Regional da Emater, Antônio Sousa Santos, 
Coordenador Regional da Emater, Carlos Augusto 
Dalducca e o Técnico local da Emater, Edson José 

Líbanori para tratar de assuntos referentes ao Con-
vênio - Prefeitura de Cruzeiro do Sul / Emater.

A empresária Letícia de Santi reinaugurou 
sua loja Felicitá com um coquetel oferecido aos 
amigos e clientes. Na foto ela está com as cola-
boradoras Nati, Carla e Adriana. Letícia é esposa 
do empresário Eduardo de Santi, proprietário 
do Depósito de Santi, materiais para construção.


