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De acordo com a Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, 
o imóvel único da família, no qual a mesma reside, não 
pode ser penhorado.

Segundo exegese do art. 1º desta Lei: “O imóvel resi-
dencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é im-
penhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida 
civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, 
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam 
seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses pre-
vistas nesta lei.”.

No entanto a terceira turma do STJ em decisão esten-
deu entendimento  para a expressão  ‘o bem de família’, 
que não poderá ser penhorado. No caso em questão, foi 
decidido que os imóveis onde o devedor mora com sua es-
posa e outro no qual vivem as filhas, nascidas de relação 
extraconjugal não poderão ser penhorados, ampliando a 
proteção.

No caso específico desta separação dos membros da fa-
mília, para efeitos de impenhorabilidade de bem, surgiram 
dois núcleos; um composto pelos cônjuges e outra pelas 
filhas de um deles, por isso a justificativa.

O conceito de impenhorabilidade dos bens de família, 
não se destina a proteger a família somente, mas vai para 
além disso, ao proteger o direito fundamental à moradia, 
com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 

Isto porque o objetivo desta lei não é proteger o deve-
dor contra suas dívidas, tornando seus bens impenhorá-
veis, pois isso nem seria justo, mas antes, busca garantir a 
proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo.

Mas para que o sujeito tenha direito a permanecer com 
a propriedade e posse de seu único imóvel, há a necessida-
de de provar que esse imóvel é realmente utilizado como 
residência. 

Já no caso de locação do próprio imóvel para terceiros, 
ele será impenhorável desde que a renda da locação seja 
revertida para o sustento ou moradia da família, conforme 
entendimento pacífico do STJ.

As únicas exceções para penhora do imóvel em que a 
família reside, se tiver somente aquele, será quando a dívi-
da for relativa ao próprio imóvel como por exemplo, numa 
hipoteca, financiamento, IPTU ou falta de pagamento do 
condomínio. 

Ainda será possível a penhora no caso de pagamento 
de pensão alimentícia e para saldar dívida advindas de tra-
balhadores domésticos que trabalharam em sua residência.

Há ainda aqueles que entendem que ele poderá ser pe-
nhorado no caso em que o imóvel foi dado como a garantia 
de uma dívida, desde que esta dívida esteja escrita e assi-
nada.

O artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.009/90, diz que 
são impenhoráveis os móveis que guarnecem a residência 
do casal, considerando como tais, aqueles que sejam essen-
ciais e indispensáveis à própria sobrevivência da família. 

Neste sentido, não podem ser penhoradas as camas 
para uso do casal e filhos, o guarda-roupa de uso da famí-
lia, o fogão, a geladeira, a televisão, roupas, sapatos, mesas 
e cadeiras, a máquina de lavar roupa e outros itens básicos, 
considerados essenciais.

A exceção será para os móveis essenciais que tenham 
duplicidade, sendo que um poderá ser penhorado, deven-
do a penhora poderá recair sobre o bem de maior valor.

Importante ressaltar que a impenhorabilidade do bem 
de família não pode prevalecer sobre o crédito de natureza 
alimentar, como o de natureza trabalhista e o pagamento 
de pensão alimentícia. 

Neste caso, estes bens a princípio impenhoráveis, po-
derão ser objeto de  penhora para satisfazer débitos destas 
natureza.

A impenhorabilidade 
do imóvel de família 
e suas peculiaridades

A maioria dos políticos brasileiros conseguiu 
ganhar uma espécie de aversão popular. Foi o 
tempo em que as pessoas pediam para tirar foto 
ao lado de político. Óbvio que há raras exceções 
como o deputado federal, Jair Bolsonaro (PSC-RJ) 
que esteve na semana passada em Londrina (25 de 
maio) e Maringá (26) e arrastou uma multidão de 
fãs, público em sua grande maioria formado por 
jovens que gritavam o seu nome como um ídolo 
“pop star”.

Com os reveses no mundo político que in-
cluem as delações premiadas que tem revelado es-
quemas que desviaram milhões e milhões de reais, 
alguns políticos já se autointitulam apenas como 
gestores. Existe ainda um grupo que defende que 
o Brasil não precisa de gestores, mas sim, expe-
rientes políticos angariando recursos e apoio para 
aprovar medidas e ajustes necessários, sejam essas 
na esfera municipal, através do apoio da Câmara, 
estadual na Assembleia ou federal no Congresso 
Nacional (Câmara e Senado).

Porém a realidade é outra. É impossível sepa-
rar a figura do gestor para o político. A relação 
política e gestão é intrínseca. O bom gestor con-
segue apoio político que por consequência poderá 
gerar conquistas para a população que representa. 
Já o político, amplia contatos e faz gestão para não 
perder apoio. Parece confuso, mas na prática gera 
resultados.

Quem explica bem o assunto é o professor Sér-
gio Lazzarini, PhD em Administração e comenta-
rista de vários veículos de imprensa quando diz, 
“todo bom gestor em organizações complexas 
deve ser político, assim como todo bom político 
deve entender que os recursos públicos são limi-
tados e devem ser alocados com critério e inteli-
gência. Em outras palavras, tem que ser um bom 
gestor”.

No caso concreto, o prefeito de Nova Espe-
rança, Moacir Olivatti, tem feito o perfil gestor e 
político. Como político já cadastrou o município 
em mais de R$ 27 milhões de projetos e emen-
das, conquistou R$ 1 milhão a fundo perdido para 
execução de galerias pluviais no Conjunto Cida-
de Alta, Jardim Shangri-lá e Parque Industrial. A 
prefeitura irá ainda financiar R$ 1,5 milhão para 
compra de equipamentos, agilizando ainda mais 
as obras de pavimentação e manutenção de estra-
das. A cidade ainda foi contemplada com a alça 
lateral desde o Parque Industrial até a Estrada Jan-
gada no projeto de duplicação da BR-376, o que 
corresponde a aproximadamente R$ 7 milhões.

Inovando, Olivatti irá criar o Ecoponto, uma 
solução eficiente para diminuir o estoque de lixo 
e entulhos depositados em calçadas, ruas, praças e 
terrenos baldios. Um trabalho ambiental que con-
tará com o apoio e parceria da Cocamare.

 Como gestor, Moacir tem se preocupado com 
o alto índice de inadimplência, atualmente Nova 
Esperança possui R$ 10 milhões a receber entre 
IPTU, ISS, alvará, licença sanitária, contribuição 
de melhorias e demais taxas. O não pagamento 
destes tributos em dia prejudica principalmente 
as pessoas que mais necessitam do poder público. 
Quando pago, fomenta a economia local e repre-
senta melhorias na cidade.

Ainda na função de gestor, desde o início do 
mandato, várias licitações foram canceladas por 
suspeita de irregularidades, o que pode implicar 
no atraso ou falta momentânea de alguns mate-
riais. Um exemplo claro é a paralisação das obras 
do Hospital Municipal.

Diante disso, a boa política precisa de gestão 
e vice-versa. As duas características aliadas serão 
nas próximas eleições o perfil escolhido pelos elei-
tores cansados de apenas políticos.
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"Não tenha medo de errar, pois você aprenderá 
a não cometer duas vezes o mesmo erro".

Franklin Roosevelt (1882 – 1945), estadista e 
líder político americano.

***

Gestor ou político?

Faça o download da edição completa 
no site jornalnoroeste.com

DESDE MAIO DE 1995

***

Semana passada foi divulgado por este órgão de 
imprensa que a Policia Civil havia concluído as in-
vestigações do caso Antonio Esperança, perfil falso 
criado com o intuído de ofender, desgastar frente 
à opinião pública e desqualificar algumas  pessoas 
ligadas a um  determinado grupo político.  

Após a apreensão dos equipamentos eletrôni-
cos utilizados nas postagens difamatórias a Polí-
cia conseguiu recuperar arquivos que haviam sido 
apagados incluindo diálogos e trocas de emails 
comprometedores. Segundo o delegado, existe a 
possibilidade de que terceiros possam estar envol-
vidos, fornecendo materiais e elaborando os con-
teúdos postados. 

Particularmente eu, assim como muitas pessoas 
com quem conversei, acreditamos que possam 
haver terceiros  agindo  por detrás do manto da 
obscuridade e anonimato, enquanto o “único” An-
tonio Esperança segue pagando o pato. Com efei-
to, advogados já começaram a ser contatados por 
aqueles que foram caluniados e ofendidos. 

O “Antonio Esperança” oficial segue negando, 
muito embora, as evidências apresentadas pela 
investigação da PC sejam muito contundentes e 
robustas. Os diálogos mantidos que foram recupe-
rados e que, segundo a Polícia nos repassou, inte-
grariam o Inquérito Policial finalizado e entregue 
à Justiça para as medidas cabíveis que passam pelo 
oferecimento de denúncia por parte do Ministério 
Público. Por motivo de sigilo, embora o nome do 
suposto autor  já tenha ganhado as ruas, ainda não 
pôde ser oficialmente divulgado.

Sr. Antonio Esperança e possíveis comparsas 
nas difamações; aos olhos dos homens algumas 
coisas podem passar encobertas e a limitação hu-
mana propicia isto. Muito embora as investigações 
tenham prosperado e  em breve os supostos auto-
res, denunciados, mesmo que a Justiça terrena tar-
de,  aos olhos de Deus nada passará encoberto. 

Dotado de atributos como Onisciência (conhe-
ce todas as coisas), Onipotência (tem todo poder) e 
Onipresença (está em todos os lugares), Deus tem 
acompanhado suas ações, reprovado suas atitudes 
e um dia, caso você não se arrependa e busque re-
parar junto às famílias os danos morais e psicológi-
cos causados, pagará caro no Tribunal Divino. 

As Escrituras Sagradas, pródiga em seus ensi-
nos e valores assim dizem: “Mas os filhos dele não 
andaram em seus caminhos. Eles se tornaram ga-
nanciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justi-
ça” - 1 Samuel 8:3. 

Tal como nos tempos bíblicos, a ganância hu-
mana, a inveja, perversão e maledicência tem nor-
teado muitas vidas que não temem a Justiça, tanto 
a da terra quanto a divina.

Para o (os) Antonio (s) Esperança (s) deixo o 
seguinte verso da Bíblia que está em 2 Crônicas 
7:14: “E se o meu povo, que se chama pelo meu 
nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face 
e se converter dos seus maus caminhos, então eu 
ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sa-
rarei a sua terra.” 

O dano causado, de uma forma ou de outra terá 
que ser pago. Seja na área cível quanto criminal. 
Em ambas estas Varas da Justiça terrena, o prejuízo 
moral terá que ser reparado. 

Já no tocante à “Vara Espiritual”, contrate um 
bom advogado. “Caros filhinhos, estas palavras 
vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, 
alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus 
Cristo, o Justo” - 1 João 2-1. 

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.

Há esperança para o 
Antonio Esperança?

“Reputação é o que as pessoas pensam ao meu 
respeito. Caráter é o que eu sou quando ninguém 

está me olhando”. D. L. Moody (1837-1899) "Se teu orgulho te mata, o 
meu não me deixa ir ao teu 

enterro". (autor desconhecido)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 02 de junho de 2017

GERAL - 3JORNAL NOROESTE

Opinião do Blog
Digitar e atender celular enquan-

to dirige, são grandes  causas de aci-
dentes de trânsitos!

Mais de 1,3 milhão de acidentes 
de trânsitos são ocasionados anual-
mente  no Brasil  em consequência de 
atender  celular ou fazer digitação. O 
movimento de esticar o membro supe-
rior, pegar o celular, dar uma olhadela, 
digitar a senha, olha para frente, volta 
a olhar o celular, solta um pouquinho 
o volante, começa a digitar, olha para 
frente de novo e já não deu mais tempo 
para frear. É assim que está acontecen-
do inúmeros acidentes de trânsitos no 
Brasil e no  mundo. De acordo com o  
órgão de segurança Dpvat,  inúmeros 
pagamentos de seguros por morte ou 
invalidez, cerca de 1,3 milhão por ano, 
estão relacionados com o uso do celu-
lar, Este número poderá ser bem maior 
porque inúmeros pequenos acidentes 
são resolvidos entre as partes. Segundo 
a Polícia Rodoviária Federal, são apli-
cados cerca de 10.500 multas anuais  
no país pelo uso  de celulares  quando 
se está dirigindo. E segundo o Obser-
vatório Nacional de Segurança Viária, 
98% dos acidentes de trânsitos são 
consequências de erro ou  negligência 
humana. Quem digita no celular en-
quanto dirige, tem 23 x mais chances 
de cometer acidentes. A multa  para 
quem usa celular dirigindo é de R$85 
mais  perda de 4 pontos na Carteira de 
Habilitação.

Pressão alta: doença silenciosa 
que atinge 33% da população brasi-
leira!

Uma doença sem cura e silencio-
sa, a pressão alta, ou hipertensão, afeta 
33% da população brasileira, mas esse 
numero poderá aumentar  se  levarmos 
em conta as pessoas que são hiperten-
sas mas não foram diagnosticadas. Es-
tudos comprovam que 60% das doen-
ças cardiovasculares são relacionadas à 
hipertensão. Grade parte da população 
sabe que é hipertensa mas não leva o 
tratamento a sério, sempre levantando 
uma desculpa. Hipertensão é o aumen-
to  da pressão exercida pelo sangue nos 
vasos sanguíneos.  Se após três medi-
ções seguidas  feitas por profissionais 
e bom equipamento marcar 140/90 ou 
14/9, a pessoa tem pressão alta. Con-
dições para aferir uma pressão arte-
rial: a) Posição sentada; b) Ambiente 
calmo. c) Esvaziar a bexiga antes de 
aferir; d) Repouso de 5 a 10 minutos 
antes de aferi-la; e) Não ter ingerido 
bebida alcoólica, café, alimentos, 
não ter fumado, 30 minutos antes 
da aferição;f) Relaxar bem; g) Não 
falar durante a aferição.  O hiperten-

so tem mais risco de sofrer Infarto do 
Miocárdio, Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), Insuficiência Renal, Glaucoma ( 
hipertensão interna do olho que poderá 
levá-lo a perda da visão). A hipertensão 
é uma das doenças crônicas que mais 
aumentam no mundo, tendo como 
Causas e Fatores de riscos: o sedenta-
rismo, a obesidade, o estresse, tabagis-
mo, bebidas alcoólicas, colesterol alto, o 
consumo de alimentos industrializados 
pelo excesso de sal, tendências fami-
liares, insuficiência renal, maus hábi-
tos alimentares,  tudo contribui direta 
ou indiretamente para esse aumento. 
Atinge mais os idosos, negros (pelos 
mecanismos de reterem mais água e 
sal ), mulheres na menopausa, filhos 
de pais hipertensos e diabéticos, Vale a 
pena lembrar que 90% das hipertensões 
não tem causa definida. Sintomas - Do-
res no peito, tonturas, dor de cabeça, 
zumbido no ouvido, nucalgias,  astenia, 
vômitos,  visão embaçada, sangramen-
to nasal. As gestantes também poderão 
apresentar hipertensão ( pré eclampsia 
e eclampsia). Tratamento - Apesar de 
não ter cura, mas com dieta, alimen-
tação saudável, exercícios físicos ae-
róbicos de longa duração e contínuos, 
de baixa intensidade (natação, corrida, 
caminhada, bicicleta), medicamentos 
(com orientação médica), controle do 
peso,  o indivíduo  poderá levar uma 
vida  normal.  Medidas Preventivas - 
1) Faça dieta alimentar equilibrada em 
gordura, açúcar e sal; 2) Mantenha o 
seu peso ideal; 3) Redução do consumo 
de álcool; 4) Não fumar; 5) Maior con-
sumo de frutas e vegetais; 6) Praticar 
exercícios físicos pelos menos 40 minu-
tos 3 x por semana; 7) Mais atenção ao 
lazer para evitar estresse; 8) Eliminar a 
obesidade; 9) Se tiver outros fatores de 
riscos como o diabetes, por exemplo, 
procure manter a doença sob controle; 
10) É importante tomar a medicação 
conforme prescrição médica. Lembre-
-se: quem cuida de sua pressão arterial 
é você!-

E as exóticas unhas de Florence 
Griffith-Joyner estão de volta!

Outro dia, num papo informal en-
tre minha esposa e filha, o assunto era 
sobre unhas e cílios postiços, quando 
eu me lembrei da super campeã ameri-
cana de corrida de velocidade, Florence 
Griffith-Joyner, recordista mundial das 
provas dos 100 e 200 metros. Além de 
uma super atleta que era, Florence gos-
tava demais de aparecer, uma super exi-
bicionista,  com roupas extravagantes e 
cheias de estilos em suas participações 
nas diferentes provas. Usava uma perna 
de uma calça de um cor ou estampada, 
que ia até a canela, e a outra perna,  era 

um short curto, de outra cor, totalmen-
te diferente. Usava também um "top" 
curtíssimo, expondo todo o seu ab-
dome em tábua e sua excelente forma 
física. . Se maquiava, penteava, enfim,  
todo um ritual para a sua corrida. E o 
que tem a ver Florence com as unhas? 
É que suas unhas eram postiças ou não, 
super coloridas, com os mais diferentes 
desenhos e imagens. Seu sucesso nas 
medalhas era também na sua maneira 
de vestir. Na época, os críticos  agre-
diam  a atleta pela sua postura, pela ex-
travagância em vestir.  Pois é, o tempo 
passou, Florence morreu com 38 anos e 
até hoje os seus recordes de 10s49 para 
100 metros e 21s34 para 200 metros 
para mulheres ainda não foram batidos 
e que já duram cerca de 30 anos, e as 
suas unhas coloridas, postiças ou não,  
são por demais usadas pelas mulheres 
de todo o mundo nos dias de hoje, sen-
do que até a tecnologia está copiando os 
estilos de unhas de Florence para fazer 
adesivos de unhas com sensores, bate-
rias e circuitos permitindo  o usuário 
acessar celular. As mulheres de todo o 
mundo e a tecnologia agradecem a sua  
ideia, Dolorez Florence Griffith-Joyner, 
carinhosamente chamada de Flo-Jo  
(1959-1998 ).-

Coisas do Cotidiano
• Espaço - Cultura - Acene  (As-

sociação Cultural e Esportiva de Nova 
Esperança), realizou sábado último, 28 
de maio, em seu  salão de festas, uma 
excelente noite festiva, com a presença 
do famoso grupo de danças típicas do 
Japão. Yosakoi Soran, do Departamen-
to Cultural da Acema, de Maringá. Pela 
qualidade deste grupo que nos propor-
cionou um espetáculo de rara beleza, 
será um dos destaques do Festival de 
Danças de Joinville(SC), considerado 
um dos melhores da América.  Após 
o show, foi servido aos presentes que 
lotaram as suas dependências, um jan-
tar à base da Culinária Japonesa como 
gohan, tempurá, sushi, sachimi de sal-
mão, onigiri, hossonaki,  yakisoba, ya-
kimeshe, harumaki, etc. País com mais 
de 1500 anos de tradição, formado 
por um arquipélago com mais de seis 
mil ilhas, muitas delas  montanhosas 
e vulcânicas, , o Japão é um exemplo 
para o mundo pois apesar de ter sido 
um campo experimental para os Esta-
dos Unidos soltarem as suas bombas 
atômicas em agosto de 1945 sobre as 
cidades de  Hiroshima e Nagasaki du-
rante a Segunda Guerra Mundial, onde 
morreram milhares de pessoas e outros 
tantos descendentes sofrem até hoje 
por alteração genética, soube se rein-
ventar e pela disciplina, inteligência e 
garra de seu povo, transformar numa 
das maiores potências do mundo em 
cultura, educação, economia, esporte, 
indústrias  e tecnologia. Cerca de 1.6 
milhão de nikkeis ( japoneses e seus 
descendentes) residem no Brasil, sendo 
o país que mais habita japoneses fora 
do Japão.  Celulares, computadores, te-
levisores, aparelhos de sons, máquinas 
fotográficas e filmadoras, rádios, auto-
motivos, agricultura, fabrica de navios, 
indústria leve e pesada, etc., são apenas 
alguns exemplos da capacidade tecno-
lógica desse povo querido e que deu e 

continua dando grande contribuição 
em todos os campos para o desenvol-
vimento da humanidade. Parabéns 
a toda a diretoria e colaboradores da 
Acene pelo jantar festivo e pela  beleza 
do  reformado salão de festas, que num 
passado. foi palco de grandes  aconteci-
mentos sociais de Nova Esperança.

• A nomeação de Torquato Jardim 
como novo Ministro da Justiça,  mostra 
que Temer não quer mesmo sair e que 
já se fala em pedir vistas ao processo no 
próximo dia 06 de junho no TSE, assim 
como trocar o Diretor da Polícia Fe-
deral e também trabalhar no STF para 
tirar o ministro Fachin de suas funções 
junto a Lava Jato. Até o Procurador 
Geral da República, Rodrigo Janot, po-
derá dançar nessa história.  Somando 
tudo isso, é golpe em cima de golpe e a 
mediocridade do nosso Congresso Na-
cional com os seus quase 80% de par-
lamentares envolvidos em falcatruas, 
apoiam todas essas decisões. E o país 
vai de mal a pior!

• Em tempo: Temer vai depor por 
escrito na Polícia Federal, mas não quer 
qualquer pergunta sobre a conversa do 
áudio entre ele e Joesley Baptista da JBS. 
Se não for sobre o áudio, falará sobre o 
que?

• A atriz Isis Valverde, a Ritinha , 
está em alta  com a novela das 20hs, da 
Globo, "A Força do  Querer",  e agora 
com o filme em cartaz nos cinemas do 
país,"Amor.com";

• Como é que pode o sujeito ser 
tão banana e medíocre como Osmar 
Serraglio, que está sendo usado como 
joguete pelo grupo de Temer que, após 
afastá-lo do Ministério da Justiça  por 
incompetência, queria jogá-lo no Mi-
nistério da Transparência,  onde os fun-
cionários de lá estão fazendo manifes-
tações para não aceitá-lo por ser muito 
ladrão e corrupto. Ainda bem que ele 
não aceitou e o seu substituto na Câ-
mara Federal, Rodrigo  Rocha Loures, 
perderá o foro privilegiado e cairá nas 
mãos de Sérgio Moro, Lava Jato  e  Polí-
cia Federal. Como pode meu Deus, um 
sujeito que é deputado federal ser tão 
medíocre e ridicularizado deste jeito?

• Risco de frieiras no inverno - O 
uso de botas,  calçados fechados e meias  
no inverno. podem aquecer os pés além 
de  suor entre os dedos, favorecendo o 
aparecimento  de frieiras por fungos. É 
importante que se use pó secante entre 
os dedos, assim como sempre que pu-
der, descansar os pés com chinelos ou 

sandálias para que  tomem um sol ou 
uma boa ventilação. Sempre que lavar 
os pés, enxugue-os bem, principalmen-
te entre os dedos;

• Você sabe o que é Bromance? É 
uma palavra originária da mistura de 
romance com brother( irmão em in-
glês) significando uma relação muito 
íntima entre dois homens, sem no en-
tanto, pelo menos inicialmente, haver 
uma relação sexual entre ambos. É o 
que a imprensa internacional está "fofo-
cando" existir entre o presidente francês 
Emannuel Macron e o jovem primeiro 
ministro canadense Justin Trudeau. Os 
dois foram vistos em conversações e 
com leves toques físicos na Sicilia, Itá-
lia, por ocasião de uma reunião entre o 
Grupo G7;

• Você sabia que 83% dos depu-
tados federais são patrões e votaram a 
favor da lei da terceirização?

• Joesley Baptista, da JBS, disse na 
delação premiada que Aécio recebeu 
100 milhões de reais do grupo para a 
sua campanha presidencial em 2014. É 
um bandido esse tal de Aécio "Never". 
Aécio e o Temer foram os articuladores 
para tirar Serraglio do Ministério da 
Justiça e colocar o atual ministro, Tor-
quato Jardim. Aécio disse que Serraglio 
não vale nada. É um merd..............;

• Cracolândia - A enfermeira Liz 
Evans, de Vancouver, Canadá, em en-
trevista a Folha de São Paulo, mostrou 
um trabalho feito naquela cidade com 
drogados de rua, com apoio das au-
toridades e da comunidade, criou-se  
um rede de atendimento aos drogados 
onde serviam seringas, salas de uso 
seguro, moradias, alimentação, empre-
gos, palestras sobre drogas,etc. Com 
esse trabalho,  conseguiram diminuir e 
muito a criminalidade, a desordem na 
cidade, e que muitos dos antigos droga-
dos passaram a exercer funções sociais 
importantes. Ela quis dar esta sugestão 
ao prefeito Dória e ao governador Ge-
raldo Alckmin que não demonstraram 
qualquer interesse no assunto; 

• Você sabia que os japoneses fo-
ram os povos que mais comiam peixes? 
Hoje, eles estão substituindo o peixe 
pela carne vermelha, principalmente 
os jovens, trazendo um  sério proble-
mas para as várias indústrias de pescas 
do país.  A influência americana com 
os seus lanches no país, sendo mais 
fácil e rápido nos preparos, dominou 
o mercado. Até as  escolas fornecem 
merendas à base de carne vermelha, di-

minuindo sobremaneira o consumo de 
peixes, uma das tradições do país.

Pontos de taxis e de ônibus: ne-
cessidades prementes na cidade

Num bate papo informal com o 
prefeito Moacir Olivatti, ele me dis-
se que o município vai receber uma 
verba para reforma da nossa Estação 
Rodoviária que, na realidade, seria 
bem melhor se fosse construída uma 
nova rodoviária em um outro local, e 
o prédio da rodoviária atual,  poderia 
ser usado para um mercado municipal. 
Mas compreendemos também, que a 
situação financeira da prefeitura não 
é das melhores, não somente de nos-
sa cidade mas praticamente de todo o 
país. Dentro deste contexto, qualquer 
melhoria é bem  vinda. Aproveitando 
a conversa, eu disse à ele o por que não 
incluir a construção de um ponto de 
taxi junto da Rodoviária? Vários pre-
feitos já passaram e prometeram tal 
construção, mas ficaram só na base 
da conversa. . Que tal um ponto de 
taxi não somente na rodoviária mas 
também ali na calçada da Praça Mel-
lo Palheta?   Protegeria  os usuários de 
tomarem chuva, sol, vento, enquanto 
esperassem por um taxi. Uma cobertu-
ra, laterais e fundo de acrílico, banco, 
sistema de abastecimento de energia 
em equipamentos eletrônicos, etc., se-
ria o ideal. Os acrílicos poderiam ser 
alugados pela prefeitura para propa-
gandas comerciais, locais de eventos, 
etc. Comentei ainda com o prefeito 
que ele poderia entrar em contato com 
as empresas de transportes rodoviários 
de passageiros que passam pela cidade, 
pedindo ajuda para a construção de 
pontos de ônibus modernos, ilumina-
dos,  com  placa indicando os horários 
dos ônibus, tomadas para carregado-
res de celulares, etc. Os atuais pontos 
existentes estão  velhos demais, não 
oferecendo qualquer segurança aos 
usuários, assim como há necessidade 
de se acompanhar a modernização. 
Cianorte, por exemplo, já está cons-
truindo as famosas estações tubos no 
centro da cidade, semelhantes as es-
tações transparentes de Curitiba. Tá 
ficando muito bonito. Evidentemente 
que não estamos querendo competir 
com Cianorte, mas poderemos melho-
rar e muito  os nossos pontos de taxis 
e de ônibus. Prefeito Moacir gostou 
demais das ideias e pretende colocá-las 
em prática já!

ENTRELINHAS
***Ao que parece, Michel Temer somente deixará a presidência da República, em primeiro de janeiro de 2019, quando 
entregará o poder para o novo presidente eleito em outubro de 2014. Muitas manobras, muita gente mamando, recebendo 
grossas propinas para que Temer permaneça no cargo. Até a imprensa está dividida. O Ministro da Justiça foi substituído 
para dar maior suporte ao presidente. Como nosso Congresso é constituído por 80% de parlamentares envolvidos em 
falcatruas, portanto, não vale nada,  fica até difícil arranjar um candidato  para as  eleições indiretas, segundo  o que prevê a 
Constituição  atual. O novo ministro já foi claro que praticamente atuará como advogado de defesa de Temer e se necessário 
for, trocará o  Diretor da Polícia Federal e, consequentemente  o ministro Fachin e até Janot. Com isso, a Lava Jato perderá 
as suas atividades e todos serão dispensados de seus afazeres pois não terão mais o que fazer.***Para que houvesse eleições 
diretas, teria que ser mudado a Constituição já, o que seria muito difícil.***Ministro de STF e do TSE Gilmar Mendes já 
disse que pedir vistas ao processo para a cassação da chapa Dilma-Temer faz parte do direito. Isto significa que praticamente 
a chapa  não será julgada no dia  6 de junho.*** John Fitzgerald Kennedy, ex presidente dos Estados Unidos da América, um 
dos maiores estadistas que o mundo já conheceu, se estivesse vivo, estaria comemorando 100 anos no dia 29 de maio último. 
"A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham  para o passado ou para o presente, irão com certeza, perder o 
futuro." ( John F. Kennedy - 1917-1963).

Homem é preso em Presidente 
Castelo Branco suspeito de integrar 

quadrilha de roubo a banco
O indivíduo, que reside em Presidente Castelo Branco também 
é acusado por tráfico de drogas, roubo circunstanciado, posse 

irregular de munição além do uso de documento falso.

Um homem de 27 anos 
foi preso, após perse-
guição policial, apon-

tado como sendo um dos in-
tegrantes da quadrilha que, 
na segunda-feira (29) rendeu, 
com pistolas, os funcionários 
de uma agência bancária do 
Sicredi, localizada na  sede da 
Cocamar em Maringá.  

Usando capacetes de se-
gurança, comumente usado 
por operários em obras, 04 
elementos, trajando unifor-
mes azuis, quebraram os vi-
dros e adentraram a agência, 
ameaçaram os funcionários, 
fazendo-os reféns. Estima-
-se que estes levaram cerca 
de R$80 mil. Passados apro-
ximadamente 15 minutos, o 
veículo usado na fuga, um 
Volkswagen Fox, cor prata, foi 
encontrado incendiado nas 
margens da PR 323, entre Pai-
çandu e Maringá. Um outro 
carro,  Polo hatch, deu apoio 
aos envolvidos.  

Após o ocorrido, a PC foi 
informada acerca do endere-
ço do suspeito, morador no 
Jardim Europa em Presidente 
Castelo Branco.

CAMPANA
Segundo o delegado Dr. 

Leandro Farnese Teixeira, que 
lavrou o Boletim de Ocorrên-
cia, “após trocas de equipes 
que montaram campana nas 
proximidades da casa do acu-
sado, esperando o momento 
em que ele chegaria, ao que 
foi visualizado ele adentrando 
seu quintal com uma motoci-
cleta Yamaha XT 660/R. Logo 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

em seguida a equipe policial 
deu voz de prisão. Perguntado 
o seu nome, o mesmo acabou 
mentindo, estando inclusive 
com uma carteira de identida-
de falsa e fez o mesmo quando 
questionado se havia algo ilíci-
to em sua residência. ”, expli-
cou o delegado. 

Foram encontrados na casa 
do acusado, porção de maco-
nha, munições de revolver 
além de objetos que podem 
ter ligação com o roubo ocor-
rido no dia anterior como por 
exemplo uma camiseta azul 
com o timbre da Cocamar, 
Cooperativa esta em que  se 
situa a agencia Sicredi.

A PRISÃO 
Na tarde desta terça-feira 

(30) Lucas Eduardo Carneiro 
foi preso, sendo apresentado à 
autoridade policial de plantão 
em Nova Esperança para as 
providências legais. A espo-
sa do acusado, de 17 anos e o 
filhinho recém-nascido acom-
panharam o momento da pri-
são e seguiram até a delegacia. 

O acusado declarou, no que 
seu “artigo é o 33” e que não 
faz roubos. “33 na gíria signi-
fica: traficante. A gíria atrelada 
ao número é devido ao artigo 
33 da lei penal 11.434/06 que 
se refere á tráfico de drogas”, 

O veículo utilizado no roubo foi incendiado minutos após 
o ocorrido

Morador em Presidente Castelo Branco, o 
homem foi preso suspeito na participação do 
roubo ao Banco Sicredi de Maringá

explicou o delegado Dr. Lean-
dro. Em seguida, o acusado foi 
levado à Maringá, onde, con-

tra si, já haviam sido expedi-
dos 04 mandados de busca e 
apreensão.
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Alex Fernandes França
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Diretoria de Desporto e 
Cultura promove Campeonato 

Municipal de Futebol Suíço

Mais um evento es-
portivo promete 
movimentar a ci-

dade de Alto Paraná nas pró-
ximas semanas. O Campeo-
nato Municipal de Futebol 
Suíço promovido pela Dire-
toria de Desporto e Cultura, 
que vem se destacando neste 
primeiro semestre da nova 
administração.

“Estamos com muita ex-
pectativa em relação a este 
campeonato. As equipes es-
tão equilibradas e tivemos há 
pouco tempo o Campeona-
to Municipal de Futsal, com 
partidas muito disputadas, 

portanto, os times não terão 
moleza pela frente,” ressaltou 
o Diretor de Desporto e Cul-
tura, Thiago Ereno Abe.

A competição teve início 
no último sábado (27), sen-
do a segunda rodada amanhã 
(03). Os times participantes 
são: Farinheira Ortiz, Clu-
be dos 10, Beldan/Açougue 
Costelão, Juventus, Siri Cas-
cudo, Contacto Móveis/Rose 
Sports , Chelsea, Geasa F.C, 
Tabacaria Morais, Infemac 
Móveis, Auto Escola Alto Pa-
raná, Nova Geração, Orlan-
do Construções e Raça Jo-
vem, totalizando 14 equipes.

Banco Central divulga novas 
normas para crédito rotativo

As medidas atendem a Resolução 4.549, que 
estabelece novas regras para o pagamento do 
saldo devedor da fatura de cartões de crédito.

A Resolução 4.549 do 
Banco Central levou 
as instituições fi-

nanceiras a readequarem as 
taxas de juros cobradas nas 
operações com cartão de cré-
dito. A Resolução – que teve 
início no mês de abril - tem o 
objetivo de reduzir o endivi-
damento dos consumidores, 
decorrente do uso indiscri-
minado cartão de crédito e, 
consequentemente, a ina-
dimplência e a restrição nos 
órgãos de proteção ao crédi-
to.

 
TAXA MÉDIA - Se-

gundo levantamento da 
Associação Brasileira das 
Empresas de Cartões de Cré-
dito (Abecs), entidade que 
representa o setor, a taxa de 
juros do rotativo do cartão 
de crédito já teve queda de 
39% na primeira semana de 
abril – de 3 a 7 de abril –, em 
comparação com o mesmo 
período de março, chegando 
a 296,3% ao ano, ou 12,2% 
ao mês. Na primeira sema-
na de março, a taxa média 
estava em 486,1% ao ano, ou 
15,9% ao mês. Atualmente o 
crédito rotativo é o que tem 

No ano passado, 
Nova Esperança 
ficou em primei-

ro lugar no Ranking das 
pequenas cidades que 
tem a melhor gestão de 
lixo do país. A conclusão 
veio a partir do Índice 
de Sustentabilidade da 
Limpeza Urbana (ISLU), 
de acordo com a reporta-
gem veiculada no Portal 
Veja.

Para avançar mais um 
passo e firmar compro-
misso com o meio am-
biente, até o final deste 
ano a Prefeitura de Nova 
Esperança deve inaugu-
rar um Ecoponto bem 
estruturado para que de 
forma bastante organi-
zada, as pessoas possam 
depositar gratuitamente, 
em caçambas distintas 
diversos tipos de resí-
duos da construção civil 
até 1m³, móveis velhos, 
pneus, podas de árvores 
e recicláveis. Nada de le-
var lixo comum para o 
Ecoponto! Para cada tipo 
de material, existe uma 
forma correta de descar-
te e é preciso respeitar.

O Ecoponto é uma 
solução eficiente para di-
minuir o estoque de lixo 
e entulhos depositados 
em calçadas, ruas, pra-

ças e terrenos baldios. O 
objetivo é conscientizar 
as pessoas a realizarem 
o descarte correto des-
tes materiais que mui-
tas vezes acabam oca-
sionando problemas de 
saúde, como epidemias 
de dengue, proliferação 
de pragas, entupimento 
de bueiros, poluição de 
mananciais e gastos de-
masiados com limpeza 
pública.

O local terá regras 
e horário de funciona-
mento. A partir da inau-
guração do Ecoponto, 
não será mais tolerado 
o descarte incorreto do 
lixo em locais irregula-
res, cabendo penalidades 
a quem realizar este tipo 
de ação.

O que pode ser leva-
do ao Ecoponto: mate-
riais da construção civil 
até 1m³, sucatas, moveis 
e madeiras velhas, podas 
de árvores e jardins.

O que não pode ser 
levado ao Ecoponto: lixo 
domiciliar (orgânico), 
lixo eletrônico, pilha, ba-
terias, óleo, material hos-
pitalar ou industrial.

ASCOM

Prefeitura comunica 
que as carteirinhas de 
estacionamento pre-
ferencial (idosos, de-
ficientes) estão sendo 
emitidas exclusivamen-
te no DETRAN pelas 
Circunscrições Regio-
nais de Trânsito (CIRE-
TRAN). O cartão de es-

tacionamento só pode 
ser emitido para pes-
soas com idade a partir 
dos 60 anos ou porta-
dores de deficiência fí-
sica. A emissão é feita 
mediante a apresenta-
ção dos documentos 
pessoais e comprovante 
de residência.

O Conselho Mu-
nicipal de Assistên-
cia Social através da 
Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
convidam todos para 
participar da XII Con-
ferência Municipal de 
Assistência Social com 
o tema: “Garantia de 

Direitos no Fortaleci-
mento do SUAS”, no 
dia 6 de junho, as 9 
horas no Centro Pas-
toral Monsenhor B. 
Lauria. Participe desse 
momento democrático 
voltado para discussão 
das propostas da Políti-
ca de Assistência Social.

Você tem sobras de 
óleo de cozinha ou lixo 
eletrônico para descar-
tar? No dia Mundial do 
Meio Ambiente, segun-
da-feira, dia 5 de junho, 
a Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanis-
mo estará recolhendo 

este tipo de material na 
Concha Acústica a par-
tir das 8 horas.

É importante lem-
brar que pilhas e bate-
rias não são conside-
radas lixo eletrônico. 
Ajude a cuidar do meio 
ambiente!

maior taxa de juros, cerca de 
500% ao ano. De acordo com 
a associação, o mês de abril 
ainda é um período de adap-
tação e ajustes para a redução 
da taxa. "A tendência é que os 
juros do rotativo apresentem 
um patamar mais consolida-
do a partir de maio", afirma 
Fernando Chacon, presiden-
te da Abecs.

 Para os associados do Si-
credi, a redução nas taxas é 
ainda maior, chegou a 54,5%. 
Enquanto o mercado cobra-
va em média 15,4% ao mês, 
os associados do Sicredi já 
tinham juros de 11% no ro-
tativo, taxa que cai para até 
7% para os associados que 
optam pelo parcelamento do 
saldo devedor.  

 
OFERTA - A resolução 

prevê que o consumidor 
pode usar o rotativo do car-
tão por apenas 30 dias. Caso 
não quite a fatura integral, 
ele adere automaticamente 

ao parcelamento.
 Todos os associados que 

usarem o rotativo em um 
mês receberão uma oferta no 
mês seguinte para parcelar a 
fatura, com condições me-
lhores do que a do rotativo. O 
Sicredi oferecerá dez opções 
de parcelamento para asso-
ciados pessoa física, de duas 
a 12 parcelas. Para pessoa 
jurídica, há a alternativa de 
12 parcelas. O valor total da 
parcela paga pelo associado 
será composto por: saldo do 
rotativo, mais as compras do 
mês, além de encargos/juros. 
O parcelamento ofertado é o 
do valor total da fatura. "An-
tes da nova regra, o crédito 
rotativo era um produto que 
permitia o associado efetuar 
o pagamento mínimo do 
cartão de crédito e financiar 
a diferença para mais 30 dias. 
No próximo mês, caso ele ti-
vesse a necessidade de pagar 
somente o mínimo, nova-
mente a diferença era finan-

ciada, e assim por diante", é o 
que explica Anderson Nicola 
Smerdel, gerente de desen-
volvimento de negócios em 
Produtos Massificados da Si-
credi União PR/SP.

 Anderson frisa que com 
a nova regra o associado não 
terá problemas em entender 
a fatura do cartão. "Caso o 
associado pague novamente 
o mínimo, uma nova pro-
posta de pagamento parcela-
do será gerada. A vantagem 
é que o associado tem o de-
talhamento das operações 
na fatura e pode controlar 
o pagamento, se organizan-
do melhor financeiramente. 
Vale lembrar que o parcela-
mento está dentro do limite 
do cartão de crédito".

 A medida valerá para to-
dos os tipos de cartão, exce-
to para os cartões de crédito 
consignado que, por envol-
ver desconto nos salários dos 
clientes, tem riscos de ina-
dimplência menores.

ALTO PARANÁ

NOVA ESPERANÇA

Leites arrecadados no 
Campeonato Municipal 
de Futsal são entregues 
a Secretaria de Saúde

Município ganhará 
Ecoponto para 

evitar o descarte 
irregular de lixo

Carteirinhas de 
estacionamento 
preferencial não 

serão mais emitidas 
na Prefeitura

XII Conferência Municipal 
de Assistência Social

Coleta de óleo de 
cozinha e lixo eletrônico

A Diretoria de Desporto e Cultura, através do diretor, 
Thiago Ereno Abe, entregou à Secretaria da Saúde aproxi-
madamente 70 litros de leite, arrecadados durante o Cam-
peonato Municipal de Futsal.

Os leites serão doados as famílias carentes que pos-
suem algum portador de câncer.

A Secretária de Saúde, Sílvia Henrique dos Santos, fri-
sou que: “é muito importante essa parceria entre as secre-
tarias, pessoas assim fazem a diferença, unindo algo pra-
zeroso, como o esporte neste caso, ao necessário, ajudando 
tantas famílias que necessitam”, finalizou Silvia.

Colaborador do Departamento de Desporto e Cultu-
ra, Edílson, Secretária de Saúde, Sílvia Henrique dos 
Santos e o Diretor de Desporto e Cultura, Thiago Ere-
no Abe.
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TUDO COMEÇA 
NO SEU INTERIOR

T udo começa dentro de nós, desde nossa 
paz até as maiores atribulações. 

Quando sentimos paz em nosso inte-
rior, dificilmente alguém ou algo conseguirá nos 
tirar do lugar, a bíblia nos ensina que o Rei Davi 
fazia referência às pessoas que encontram a paz 
dizendo: “São como árvores plantadas à beira de 
águas correntes: Dá fruto no tempo certo e suas 
folhas não murcham”, esse tipo de árvore possui 
um tronco forte simbolizando a autoestima, e ex-
tensos ramos que podem simbolizar nossos rela-
cionamentos com outras pessoas.

Quando ele se referia “à beira das águas corren-
te” podemos entender que, se tivermos paz inte-
rior, beberemos do melhor da vida.

É necessário buscar esta PAZ, trabalhar para 
consegui-la e mantê-la decididamente, aconteça o 
que acontecer ao seu redor.

Nascemos para ser livres e não devemos per-
mitir que sentimentos tóxicos preencham nosso 
interior. 

Uma dica para viver em paz é nos concentrar-
mos em coisas realmente importantes, ou seja, 
concentrar nas coisas que multiplicam a nossa 
energia, pois ao contrário, as coisas secundárias 
podem nos roubam a energia necessária para o al-
cance do sucesso.

A felicidade é nossa herança e nosso legado, 
ninguém pode nos tirar, e o primeiro passo para 
alcançar a tal felicidade é nos permitir senti-la. 

Celebre sua vida!

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

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

Finalmente a Warner e a 
DC Comics conseguiram 
emplacar um filme que já 

é sucesso de crítica e caminha 
para um estrondoso sucesso 
de público. Estreou ontem nos 
cinemas o filme da encantado-
ra terceira pessoa da “trindade 
da DC Comics”, Mulher-Ma-
ravilha (as outras duas pessoas 
são Superman e Batman). Esse 
é um filme dirigido e estrelado 
por mulheres, mas destinado 
a todos os públicos, assim, ele 
não impõe nenhum tipo de 
barreira de gênero, pelo con-
trário, agrega e agrada a todos. 
Parece que foi preciso um olhar 
feminino para tirar os perso-
nagens da DC Comics da fase 
sombria que viviam no cinema.

Você leitor assíduo da Colu-
na Sétima Arte deve ter acom-
panhado aqui os comentários 
sobre os últimos lançamentos 
da Warner/DC Comics, que 
movimentavam uma multidão 
de fãs, mas que sofriam inten-
sas críticas por parte da mídia 
especializada. Após um bom 

lançamento de O Homem de 
Aço, de 2013, as sequências 
passaram a ser mal vistas por 
conta da irregularidade apre-
sentada tanto por Batman Vs 
Superman - A Origem Da Justi-
ça quanto pelo confuso Esqua-
drão Suicida, ambos de 2016.

Agora, em 2017, temos 
chegando ao cinema um filme 
original, mas que apresenta al-
gumas características já explo-
radas anteriormente num filme 
da Marvel, Capitão América – 
O Primeiro Vingador, de 2011, 
onde a produtora introduziu 
de maneira sublime seu perso-
nagem atemporal no chamado 
Universo Cinematográfico da 
Marvel. Assim, a DC Comics 
usa de maestria para fazer a 
mesma coisa, criar um filme 
de época, mas completamente 
eficaz em apresentar as origens 
e introduzir esse personagem 
essencial para a Liga da Justiça 
no Universo Cinematográfico 
da DC Comics.

Dirigido por Patty Jenkins 
o filme chegou com uma mis-

são muito difícil, apresentar ao 
mundo do cinema essa heroí-
na que tem mais de 76 anos de 
existência, que é um ícone in-
contestável da cultura pop, em-
baixadora honorária da ONU 
e, talvez, a maior personagem 
feminina da 9ª Arte (Histó-
rias em Quadrinhos). Bem por 
isso, a melhor opção foi apostar, 
como dito anteriormente, num 
formato clássico de história de 
origem, tendo inspirações e re-
ferências claras de aventuras de 
sucesso aclamadas no cinema, 
como por exemplo, os filmes de 
Indiana Jones.

A partir disso você já sabe 
que deve esperar um filme que 
trilha o caminho da aventura e 
fantasia, bem distante do rea-
lismo buscado pelos filmes an-
teriores do Universo DC. Com 

essas características Mulher-
-Maravilha consegue desenvol-
ver uma trama profunda, capaz 
de apresentar a protagonista 
desde a sua mais tenra idade, até 
seu contato com a humanidade 
em meio às mazelas da 1ª Guer-
ra Mundial. Interessante que 
ao fazer isso, o filme não perde 
o bom humor ou seu caráter 
de empoderamento feminino. 
Nesse sentido o filme atende 
muito bem o seu apelo social 
em prol das mulheres do mun-
do, sem nunca atacar, diminuir 
ou ferir o sexo oposto. Tudo 
isso torna Mulher-Maravilha 
um grande filme, tanto para o 
público masculino, quanto o fe-
minino.

Se o longa agrada tanto à 
crítica, uma das grandes res-
ponsáveis por isso é a atriz de 

origem israelense Gal Gadot. 
Após intensas discussões e 
opiniões acirradas sobre qual 
seria a atriz com melhores ca-
racterísticas para interpretar 
uma personagem tão poderosa 
e emblemática, surgiu o nome 
dessa quase desconhecida. Mui-
ta gente ficou desconfiada, pois, 
assumir no cinema o cargo que 
pertenceu à inesquecível Lynda 
Carter na série de TV dos anos 
de 1970, era uma responsabili-
dade muito grande. Mas todas 
as desconfianças caíram por 
terra quando ela protagonizou 
um dos melhores momentos 
de Batman vs Superman: A 
Origem da Justiça, sua aparição 
nesse filme manifestou um ca-
risma e confiança poucas vezes 
encontrados num filme de he-
róis. 

Já faz tempo que esse novo 
gênero do cinema, o de super-
-heróis, carecia de uma repre-
sentante feminina, a Marvel, 
tentou emplacar algumas per-
sonagens fortes, como a Viúva 
Negra, Gamora ou Feiticeira 
Escarlate, mas elas sempre fo-
ram vistas como as coadjuvan-
tes de homens fortes. Agora, a 
DC Comics se faz vanguarda, 
trazendo um filme solo de uma 
autentica heroína e, é claro, o 
público agradece.

Vamos à trama! Diana, a 

princesa das Amazonas, foi 
treinada desde cedo para ser 
uma guerreira imbatível. Ela 
nunca saiu da paradisíaca e mí-
tica ilha de Temiscira, até que 
um piloto da 1ª Guerra Mun-
dial, Steve Trevor, interpretado 
por Chris Pine, se acidenta e 
cai numa praia do local. Diana 
toma conhecimento da guerra 
que se desenrola e de todo o 
terror que ela tem gerado, por 
isso resolve abandonar seu lar 
e ajudar a por fim nesse con-
flito. Lutando para acabar com 
todas as lutas, Diana percebe o 
alcance de seus poderes e sua 
verdadeira missão na Terra.

Por que ver esse filme? 
Porque ele é o primeiro filme 
solo de uma super-heroína, 
que traz uma história ver-
dadeiramente interessante e 
empolgante, mantendo as ca-
racterísticas de cada um dos 
personagens do quadrinho e 
trazendo um ar místico a um 
Universo Cinematográfico 
bastante sombrio da DC Co-
mics. Essa combinação ímpar 
de narrativa simples, muita 
aventura e toque emocional 
concede a Mulher-Maravilha 
uma aparência de filme antigo, 
simples, inocente e instigan-
te. Uma ótima diversão, para 
toda a família nesse fim de se-
mana. Boa Sessão.

PLANTÃODASEMANA

03/06 ATÉ 09/06

José Antônio Costa

Prefeito Moacir Olivatti faz 
explanação sobre assuntos de 

interesse do município

No início da tarde de 
ontem (01), o prefeito 
Moacir Olivatti con-

cedeu uma coletiva aos veí-
culos de imprensa da cidade 
para esclarecer assuntos de in-
teresse da população. A Rádio 
Comunitária Tâmara FM fez a 
transmissão ao vivo da expla-
nação dos assuntos pautados 
por meio do seu programa de 
notícias.

Cinco temas foram abor-
dados e esclarecidos de forma 
clara e sucinta: situação econô-
mica do município, licitações, 
ações tomadas, implantação 
do ecoponto e redes sociais. O 
prefeito começou abordando o 
desgaste do município em re-
lação ao alto índice de inadim-
plência, são aproximadamente 
R$10 milhões que a prefeitura 
tem para receber de IPTU, ISS, 
alvará, licença sanitária, con-
tribuição de melhorias e de-
mais taxas que o contribuinte 
ao deixar de pagar, prejudica a 
todos, principalmente as pes-
soas mais carentes.

Desde o início do ano até 
o momento, várias medidas 
foram tomadas para reduzir 
e enxugar gastos – e de olhos 
bem abertos, a prefeitura tem 
observado cada detalhe para 
economizar. Com isso, mui-

tas licitações foram canceladas 
este ano, muitas por suspeita 
de fraudes, irregularidades ou 
superfaturamento de preços.

As obras em execução, 
interrompidas e paralisadas 
também foram colocas em 
pauta. O município tem mui-
tos projetos em andamento, 
bem como, recapeamento de 
ruas e conjuntos, manutenção 
e encascalhamento de estradas 
rurais e conquista de recursos 
para execução de galerias nos 
bairros Cidade Alta, Shangri-
-lá e Parque Industrial – mas 
também possui duas obras pa-

radas, uma delas é a super-cre-
che por falta de repasses do 
Governo Federal e a outra que 
foi interrompida, é a reforma 
do Hospital Municipal, devido 
a irregularidades no contrato 
de licitação.

O prefeito Moacir Olivat-
ti também falou sobre o seu 
compromisso com o meio am-
biente e garantiu que até o fim 
deste ano, um ecoponto bem 
estruturado será implantando 
na cidade – uma solução efi-
ciente para diminuir o estoque 
de lixo e entulhos depositados 
em calçadas, ruas, praças e ter-

renos baldios. Finalizando a 
explanação, deixou claro a sua 
opinião sobre o uso das redes 
sociais, solicitando aos cida-
dãos que a usem para propa-
gar o bem. Na oportunidade, 
também esclareceu a forma 
correta de buscar respostas so-
bre dúvidas pertinentes à ad-
ministração.

A discursiva teve aproxi-
madamente uma hora e foi 
acompanhada por vários veí-
culos de comunicação da ci-
dade.

ASCOM

Prefeito Moacir Olivatti, vice Rafael Kreling, durante coletiva de imprensa no início da tarde de 
ontem, 01 de junho.

COLETIVA DE IMPRENSA
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ESCOLA MUNICIPAL 
NICE BRAGA

ENSINO FUNDAMENTAL I

ESCOLA MUNICIPAL 
ANA RITA DE CÁSSIA

PROJETO: NOROESTE NA EDUCAÇÃO

Direção: Sônia M. Sanches Dias Matias       
Vice-direção: Lucimeire de Freitas Tokumoto

Coordenação: Neusa Aparecida Bonadio Boselli
Professora: Isaura Aparecida Medeiros Santos

Diretora: Ivanilda Almeida dos Santos
Vice-diretora: Marcia Andrea Timidate Moroti

Coordenação: Neide Oliveira de Almeida
Professora: Suzana Dulba de Oliveira Malheiros

Os alunos do 5º Ano “A” da Escola Municipal Nice Braga, sob a orientação da 
professora Isaura Aparecida Medeiros Santos, através dos projetos desenvolvidos na 
escola, tiveram a oportunidade de trabalhar com a interdisciplinaridade, juntando 

os projetos Cidadania e Justiça e Noroeste na Escola, tendo como parceiros: José 
Antônio Costa e Celso Antonio Gonçalves, com o tema Cidadania em ação.

Os alunos da educação especial – D.I. 
“A” da Escola Municipal Ana Rita de Cás-
sia participaram de uma aula divertida, 
produtiva e prazerosa fazendo uso do jor-

nal, com o objetivo de conhecerem a fun-
ção dos jornais, como são organizados, de 
que temas tratam. Os alunos exploraram e 
confeccionaram cartazes em sala de aula.

APOIO

ALUNOS:
Alvaro, Ana Clara, Ana Julia, 
Ana Júlia Yumi, Caroline, 
Felipe, Gabriel, Geovana, 
João Gabriel, Kathryn, Lor-

ena, Luiz Henrique, Márcio, 
Marcos, Maria Clara, Maria 
Eduarda, Matheus, Natália 
Vitória, Nathalia, Rayssa, 
Vitor, Gabrielli, Camila.

ALUNOS:
Eduardo, Henrique, 
Murilo Silva, Murilo 
Perugini, Kaike, João 

Vitor e Valdemir.

Prefeitura fecha quadrimestre 
com saldo positivo de R$ 4 milhões

O resultado foi considerado normal pelo contador 
do município, Delso Rodrigues Gomes, porque, nos 

primeiros meses do ano, há entrada de receitas 
como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e 

repasses de recursos de outras esferas governamentais

NOVA ESPERANÇA

A Prefeitura de Nova 
Esperança apresen-
tou superávit de R$ 

4.052.635,27 no primeiro qua-
drimestre de 2017. O valor foi 
anunciado na Câmara Munici-
pal de Nova Esperança na tarde 
de quarta-feira, (31) durante 
audiência pública de prestação 
de contas quadrimestral. O 
presidente da Câmara, Dirceu 
Trevisan abriu a audiência que 
aconteceu na nova sede provi-
sória do Legislativo Municipal. 
Coube ao secretário da Casa, 
Juarez Rodrigues a prestação 
de contas da Câmara durante a 
reunião aberta.

Nas contas municipais, o re-
sultado foi considerado normal 
pelo contador, Delso Rodrigues 
Gomes, porque, nos primeiros 
meses do ano, há entrada de 
receitas como Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) e 
repasses de recursos de outras 
esferas governamentais, como 
a parcela do Imposto sobre 
Propriedade de Veículo Auto-
motor (IPVA).

De acordo com a prestação 
de contas, de janeiro à abril, o 
valor arrecadado totalizou R$ 
22.593.168,05, sendo que as 
maiores receitas são oriundas 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

do ente federal através do Fundo 
de Participação dos Municípios 
(FPM)  no valor R$ 5.253.313,43, 
seguido do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB) R$ 3.271.576,44. 
Do governo estadual, o Impos-
to de Circulação de Materiais e 
Serviços (ICMS), destinou ao 
município R$ 3.165.278,01, já 
o Imposto sobre a Propriedade 
de Veículo Automotor (IPVA) 
repassou R$ 2.263.310,44. A 
arrecadação municipal com o 
Imposto sobre Serviços de qual-
quer natureza (ISS) somou R$ 
1.041.596,83 e o Imposto Pre-
dial Territorial Urbano (IPTU) 
chegou a R$ 970.472,03. O Im-
posto de Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI) gerou o valor de 
R$ 553.719,79 para os cofres pú-
blicos. Os números representam 
as principais fontes de receitas, 
além de taxas e repasses esta-
duais e federais que totalizaram 
os mais de R$ 22 milhões.

As despesas com pessoal re-

duziram em torno de 6%, em 
relação ao mesmo período do 
ano passado. Também houve 
queda em relação às despesas 
totais liquidadas, represen-
tando 1,88%. Mesmo assim o 
índice de despesa de pessoal 
correspondente ao período de 
maio/2016 a abril/ 2017 está ex-
trapolado e chega a 58,10%. A 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) estabelece 95% do limite 
de 54% da Receita Corrente Lí-
quida (RCL).

De acordo com o contador, 
Delso Rodrigues Gomes, o sal-
do positivo neste quadrimestre 
é reflexo de um melhor período 
de arrecadação na administra-
ção pública. “Esse recurso que 
entra no caixa da prefeitura nos 
primeiros três meses, se dilui a 
partir do mês de maio. O muni-
cípio passa a utilizar o recurso 
que entrou livre para que possa 
honrar os pagamentos a partir 
do mês de maio”.

Além da maioria dos verea-
dores, a audiência pública foi 
acompanhada pela Secretária 
Municipal de Saúde, Jéssica dos 
Santos Pini que também apre-
sentou os relatórios de receitas 
e despesas de sua pasta duran-
te o primeiro quadrimestre de 
2017. Alguns colaboradores do 
município de diversas áreas e 
poucos contribuintes nova-es-
perancenses compareceram ao 
auditório da Câmara.

O contador do município, Delso 
Rodrigues Gomes explicou ainda 
que as despesas com pessoal 
reduziram 6% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

José Antônio Costa
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Magistrada visita municípios da Comarca 
para a formação de Equipe Técnica que 

atuará na área de Proteção Especial
Magistrada visita municípios da Comarca para a formação 
de Equipe Técnica que atuará na área de Proteção Especial

ALTO PARANÁ

Acompanhada por 
duas  estagiárias, a 
Juíza da Comarca de 

Alto Paraná Dra. Rita Luci-
meire Machado Prestes visi-
tou, na tarde de quarta-feira 
(31) os prefeitos de São João 
do Caiuá, José Carlos da Silva 
Maia e de Santo Antonio do 
Caiuá, Osmar Stachovski. Já 
na quinta-feira (01) foi a vez 
de visitar o gabinete do Pre-
feito de Alto Paraná, Miro 
Santana.  Nas oportunidades 
Drª Rita ressaltou sua preo-
cupação na aproximação da 
Justiça nas respectivas locali-
dades por ela alcançada.  

Por ocasião das visitas 
um convênio foi firmado, 
envolvendo os municípios 
que compõem a Comarca e o 
Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná para a formação 
de Equipe Técnica que atuará 
na área de Proteção Especial. 
Sobre este tema, drª Rita ex-
plicou: “É a modalidade de 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

atendimento assistencial des-
tinada a famílias e indivíduos 
que se encontram em situa-
ção de risco pessoal e social 
por ocorrência de abandono, 
maus tratos físicos e/ou psí-
quicos, abuso sexual, uso de 
substâncias psicoativas, cum-
primento de medidas sócio-
-educativas, situação de rua, 
situação trabalho infantil, en-
tre outras.

São situações que reque-
rem acompanhamento indivi-
dual e maior flexibilidade nas 
soluções protetivas, compor-
tam encaminhamentos mo-
nitorados, apoios e processos 
que assegurem qualidade na 
atenção protetiva e efetivida-
de na reinserção almejada”, 
frisou. 

Os serviços de proteção 
especial têm estreita interfa-
ce com o sistema de garantia 
de direitos, exigindo muitas 
vezes uma gestão mais com-
plexa e compartilhada com o 

Poder Judiciário, Ministério 
Público e outros órgãos e 
ações do Executivo.

APAC
Pontuou também a pauta 

das reuniões o assunto per-
tinente a APAC - Associação 
de Proteção e Assistência 
aos Condenados na cidade. 
Os municípios da Comarca 
estão comprometidos com 
a iniciativa que promete dar 
bons frutos.  Para quem não 
conhece, a APAC atua como 
entidade auxiliar dos Poderes 
Judiciário e Executivo e está 
amparada na Constituição 
Federal. As atividades de-
sempenhadas pela Associa-
ção estão diretamente ligadas 
à execução e à administração 
da pena, com uma meto-
dologia específica. Entre os 
elementos essenciais deste 
trabalho estão: a participação 
da comunidade; recuperan-
do ajudando o outro recupe-
rando; trabalho; religião; as-
sistência jurídica; assistência 
à saúde; valorização humana; 
família; educador social den-
tre outros.

A Juíza da comarca de Alto Paraná entre o prefeito de São João do Caiuá, Carlos Maia e o vice 
Jourival Felix Carneiro.   A formação de Equipe Técnica que atuará na área de Proteção Especial 
foi tema central da reunião

Lideranças municipais de São João do Caiuá durante reunião que tratou de assuntos de relevante alcance social
A Secretária da Assistência Social Juliana Flor B. Vitturi e a 
Juíza Dra. Rita durante tarde de convênio

Santo Antonio do Caiuá: Drª Rita entre a Procuradora do município Dra. Cleici Terebinto e o pre-
feito Osmar Stachovski

Prefeito de Alto Paraná Miro Santana e dr. Alahir Cardoso de Oliveira, durante visita da Magistra-
da Dra. Rita Machado Lucimeire Prestes ao gabinete

Fotos: Alex Fernandes França
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A opção pelas parcerias

É inegável que os municípios 
brasileiros enfrentam uma das pio-
res crises econômicas da história. 
No início de 2017 a Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM) 
apontou que aproximadamente 
77% das prefeituras do país apre-
sentam déficit em suas contas, sen-
do que quase a metade dos gestores 
anteriores deixou restos a pagar, 
dívidas com fornecedores e alguns 
sequer conseguiram pagar os salá-
rios dos funcionários.

Com dívidas crescentes e ato-
ladas em atribuições, as prefeitu-
ras enfrentam severas dificuldades 
para a realização de investimentos 
estruturais, que exigem recursos 
vultosos para sua construção e gas-
tos constantes com recursos huma-
nos e equipamentos. Dessa forma, 
é necessário o desenvolvimento de 
medidas diferenciadas, planejadas 
e que aumentem a eficiências dos 
serviços públicos sem onerar de-
masiadamente o erário.

Enfrentar essa realidade tem 
exigido cada vez mais que o poder 

público busque o caminho das par-
cerias e convênios com a iniciativa 
privada. Desde chamamentos até 
parceria público-privada (PPP), 
existe uma gama de possibilida-
des ainda pouco exploradas que 
trazem benefícios mútuos e, espe-
cialmente, permitem a melhoria 
estrutural e ampliação dos serviços 
e programas para a população.

Em Curitiba, lançamos na 
semana passada o projeto Selo 
Amigos do Esporte, que tem como 
propósito exatamente aproximar a 
iniciativa privada das ações foca-
das na área esportiva. Mais que um 
reconhecimento as empresas que 
já atuam em conjunto com a Pre-
feitura, o projeto visa apresentar os 
programas, unidades e ações, bem 
como a contrapartida que as em-
presas recebem por apoiar as ações 
municipais.

Este ano, apenas para citar um 
exemplo, a Secretaria Municipal 
do Esporte, Lazer e Juventude 
(Smelj) formalizou uma parceria 
com o Banco Santander, que se 

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

responsabilizou pela instalação 
e manutenção de 35 Estações 
de Ginástica e Alongamento em 
troca de espaço publicitário em 
painéis nas unidades. Essa par-
ceria permitiu que a Prefeitura 
disponibilizasse novas opções 
para a prática de atividade físi-
ca sem custo em seus equipa-
mentos e praças, beneficiando a 
população de maneira descen-
tralizada, e a empresa encon-
trou uma forma diferenciada de 
publicidade vinculada à prática 
de exercícios e estímulo a vida 
saudável.

No caso citei uma implanta-
ção de novo equipamento, mas 
o mesmo poderia ter aconte-
cido com corridas de rua, que 
concentram em um mesmo 
espaço uma enorme quantida-
de de pessoas, naming rights 
em unidades, projetos culturais, 
manutenção de praças e afins. É 

possível encontrar possibilida-
des atraentes para empresas das 
mais diferentes áreas.

Logicamente que, para 
atrair a iniciativa privada e ga-
rantir êxito no desenvolvimento 
da parceria, é essencial que seja 
realizado um estudo e elabo-
ração criteriosa das propostas. 
Projetos bem formulados e den-
tro da realidade local permitem 
o fortalecimento de programas 
e melhorias de infraestrutura 
que antes não sairiam do papel 
por falta de recursos. A gestão 
pública não pode mais pensar 
de maneira isolada, dessa forma 
ampliar o diálogo e promover 
parcerias mutuamente benéfi-
cas com a iniciativa privada sem 
dúvidas é um caminho possível 
para promover os necessários e 
constantes avanços nas políticas 
públicas de forma econômica e 
responsável.

Você está acostumado a ir a eventos ou mesmo 
registrar tudo para colocar nas redes sociais? 
Agora, você tem mais uma chance de mostrar 
para a sua galera os passeios legais que você 
tem realizado ou seu dia a dia colocando sua 

foto gratuitamente no Jornal Noroeste.
Para participar é muito fácil, você só precisa 

escrever #tônoNoroeste, tirar uma foto, dizen-
do onde está e postar no Facebook ou Insta-

gram. As três primeiras fotos da semana serão 
publicadas!!! 

Outono roxo
A variedade ipê- roxo 
uma das mais belas, 
é possível observá-la 
até meados de junho

Tapete roxo formado pelos Ipês encanta os 
que passam pela Praça da Igreja Católica

O logradouro foi brindado pelo  lindo cenário que se formou durante a manhã fria de quinta-feira (01). 

Após a chuva da 
noite de quarta-
-feira (31), quem 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

passou pela Praça D. Pe-
dro II (Igreja Católica) 
foi brindado com um 
lindo visual. As flores de 
um majestoso Ipê roxo 
que caíram da árvore du-
rante toda a madrugada, 

formaram um magnífico 
tapete, cuja bela paisa-
gem foi alvo de vários re-
gistros fotográficos feitos 
pelos transeuntes que, 
mesmo devido à pressa 
para chegar ao trabalho, 

não resistiram e deram 
uma pausa para apreciar 
a paisagem e eternizar o 
momento.

 A variedade ipê- roxo 
uma das mais belas, é 
possível observá-la até 

meados de junho, pe-
ríodo em que as folhas 
caem e a planta concen-
tra energia para a nova 
florada. Pródiga em seus 
ensinos, a natureza nos 
deixa a mensagem de que 

cada estação da vida tem 
a sua beleza e por vezes é 
necessário que as velhas 
flores e folhas se des-
prendam para que as no-
vas, robustas e mais belas 
ocupem seus lugares.

Matheus Laroca registrando o 
dia do seu aniversário de 21 anos. 

#tônonoroeste

Esbanjando simpatia e 
profissionalismo, as colaboradoras do 

Posto São José. #tônonoroeste

Klismaan Cardozo. 
#tônonoroeste
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Biblioteca Municipal Érico Veríssimo oferece mais 
de 26 mil obras em incentivo ao hábito da leitura

Localizada nas instalações da Casa da Cultura, a Biblioteca 
Pública Municipal Érico Veríssimo é um local aprazível para 
a prática da leitura e está disponível a toda a comunidade. 

NOVA ESPERANÇA

ARTIGO

Cultivar o hábito da 
leitura é algo funda-
mental na obtenção de 

conhecimentos e na valori-
zação da cultura. As obras de 
ficção possibilitam vivenciar 
um mundo fictício, inatingí-
vel, porém muitas vezes não 
inimagináveis. Quem nunca 
sonhou chegar à Lua? Após a 
chegada do homem ao satélite 
natural da terra ficou mais “fá-
cil” de se imaginar tal feito. A 
Lua sempre atraiu a atenção do 
homem, e este interesse ficou 
registrado na poesia, na litera-
tura e na ficção científica. Há 
quase 150 anos, em uma famo-
sa obra de ficção intitulada "De 
la Terre à la Lune" (1865), Júlio 
Verne escreve sobre um grupo 
de homens que viajou até a Lua 
usando um gigantesco canhão. 
Na França, Georges Melies foi 
um dos pioneiros do cinema, e 
em seu filme "Le voyage dans la 
Lune" (1902) acabou criando 
um dos primeiros filmes de fic-
ção científica em que descrevia 
uma incrível viagem à Lua. 

A leitura, no seio da socie-
dade brasileira, melhor, sua 
ausência, tem sido motivo 
de debate no meio educacio-
nal. Iniciativas voltadas para 
a inclusão pela letra por parte 
de governos federais são im-
plementadas desde antes da 
inscrição do Brasil no rol das 
Repúblicas. Mas em que se sus-
tenta a crença em que o brasi-
leiro não lê? Pesquisas revelam 
que o brasileiro lê em média 
04 livros por ano, um núme-
ro muito baixo, se comparado 
com outros países, principal-
mente da América do Norte e 
Europa, onde a média de lei-
tura é de 13 livros por ano por 
habitante.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

 Estima-se que cerca de 75% 
da população nunca freqüen-
tou uma biblioteca na vida. A 
Bíblia ainda é o livro mais lido 
no mundo. 54% das mulheres 
são leitoras e entre os homens o 
índice é de 44%, ou seja, as mu-
lheres lêem mais. É como dizia 
o poeta Carlos Drummond de 
Andrade (1902/1987) “A leitu-
ra é uma fonte inesgotável de 
prazer, mas por incrível que 
pareça, a quase totalidade, não 
sente esta sede”. “A familiarida-
de com livros e bibliotecas, e o 
aprendizado de como desfrutar 
delas, deve se iniciar cedo, pois 
crianças que crescem conviven-
do com livros serão, muito pro-
vavelmente, futuros leitores e 
usuários autônomos da biblio-
teca pública”, destacou a profes-
sora Aparecida Lago. 

BIBLIOTECA ÉRICO VE-
RÍSSIMO 

Fundada em 1963, a Biblio-
teca Pública Érico Veríssimo, 
que funciona no altos da Casa 
da Cultura, recebe principal-
mente estudantes, dentre estes 
os que se preparam para con-
cursos em geral e vestibulares. 
“São emprestados uma média 
de 25 livros por dia. O regula-
mento prevê o uso de carteiri-
nha do leitor, que é totalmente 
gratuita, onde apenas o titular 
pode fazer o empréstimo, po-
rém, qualquer pessoa pode 
ter acesso ao acervo e para o 
empréstimo. Para confecção 
da carteirinha é necessário 
uma foto 3x4. Dentre as obras 
mais requisitadas na literatu-
ra estão A Cabana, Cinqüenta 
Tons de Cinza, A hospedeira, 
Águas para elefante, Crepúscu-
lo, Amanhecer, Querido John 
além de livros didáticos”, res-
saltou Aparecida Lago. “A cada 
20 leitores, 01, ou seja, 5% não 
devolvem o livro emprestado, 
mas entramos em contato por 

e-mail ou telefone informando 
o atraso e se ainda não houver 
a devolução, os funcionários da 
biblioteca vão à busca do mes-
mo”, acrescentou a professora. 
A Biblioteca possui um acervo 
de mais de 26 mil obras. A Bi-
blioteca está em fase de infor-
matização de todas as carteiri-
nhas

TECNOLOGIAS: 
As tecnologias cada vez 

mais fazem com que as pessoas 
deixem de ler livros e, quando a 
leitura é transformada em obri-
gação, ela se torna enfadonha. 

O hábito de ler deve ser es-
timulado na infância, e assim, é 
quase certo que o indivíduo le-
vará este costume por toda sua 
vida. 

Para se ter uma boa forma-
ção profissional é importante 
ter o hábito de ler. No entanto, 
a leitura não deve ser feita ape-
nas de temas que envolvam a 
carreira que se escolheu, mas 
de variados assuntos. Também 
não se pode ler por ler, inter-
pretar e relacionar a leitura à 
vida. 

A leitura é essencial para 
qualquer profissional, seja qual 
for sua área de atuação, contu-
do é obrigatório para alguns 
profissionais, como advogados 
e juízes. A formação profis-
sional é um ato concreto de se 
construir o próprio mundo. 
A leitura torna nosso conhe-
cimento mais amplo e diver-
sificado e é a base de uma boa 
formação acadêmica. Esta, 
também é o principal exercício 
para o cérebro e, indispensável 
para uma boa formação pessoal 
e profissional. 

Alex Fernandes França

Momento de leitura na Biblioteca Municipal Érico Veríssimo

Um acervo em torno 
de 26 mil obras está 
disponível à comunidade

“São emprestados uma 
média de 25 livros por 

dia. O regulamento 
prevê o uso de cartei-

rinha do leitor, que é 
totalmente gratuita”, 

explicou a Professora 
Aparecida Lago

O Fórum Eleitoral de Alto paraná e de diversas cidades 
da região pode ser fechado em prejuízo da comunidade, 

o que representa um retrocesso aos direitos sociais

Rita L Machado Prestes - Juíza Eleitoral da Comarca de Alto 
Paraná e dr. Rodrigo Pereira Pacheco Pascoal analista da 
Justiça eleitoral

O Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, Mi-
nistro Gilmar Mendes, 

neste mês de maio de 2017, edi-
tou a Portaria n. 372, que deter-
mina a extinção de muitas Zonas 
Eleitorais Brasil afora. A medida, 
mantidos os parâmetros estabele-
cidos, significará o fechamento do 
Fórum Eleitoral Da Comarca de 
Alto Paraná, no prazo de 60 dias.

Em nossa região, também se-
riam possivelmente extintos, no 
mesmo prazo, os Fóruns Eleito-
rais de Nova Esperança, Para-
nacity, Paraíso do Norte, Santa 
Izabel do Ivaí, Terra Rica, Nova 
Londrina e uma das Zonas Elei-
torais de Paranavaí.

De acordo com critérios estri-
tamente demográficos, especifi-
camente a Justiça Eleitoral de Alto 
Paraná, que abrange, além do 
Município sede, as cidades de São 
João do Caiuá e Santo Antonio 
do Caiuá, pela Portaria do senhor 
Ministro Gilmar Mendes, neces-
sitaria contar com 25.000 (vinte e 
cinco) mil eleitores, quando pos-
sui perto de 18.000 (dezoito mil). 
A conclusão advinda de Brasília, 
por consequência, é pelo rápido 
encerramento das atividades da 

Justiça Eleitoral local.
Com o fechamento dos Fó-

runs Eleitoral de diversas comar-
cas no Estado do Paraná, toda 
a população que necessite de 
atendimento eleitoral (seja alis-
tamento, transferência, revisão, 
certidões, etc) precisará se des-
locar a alguma cidade vizinha, 
já que o Município não contará 
mais com Fórum Eleitoral e dei-
xará de ter Juiz, Promotor e ser-
vidores eleitorais próprios. Assim, 
será o eleitor quem arcará com o 
dispêndio de tempo e dinheiro 
para procurar a Justiça Eleitoral 
em outra localidade.

Do mesmo modo, a organi-
zação e sobretudo a fiscalização 
das Eleições ficará muito afetada, 
pois, repita-se, não haverá Juiz, 
Promotor ou servidores alocados 
no Município para evitar o come-
timento de abusos e a corrupção 
eleitoral.

A justificativa para a extin-
ção de tantos Cartórios Eleitorais 
Brasil afora (cerca de 100 só no 
Paraná) é a economia de aproxi-
madamente 183 milhões de reais, 
considerando-se o país todo, o 
que representa menos de 0,5% do 
orçamento desta Justiça especiali-

zada.  
Neste cenário de possível 

desmonte da Justiça Eleitoral, 
questiona-se: a mínima econo-
mia pretendida é proporcional 
aos prejuízos que os Municípios 
e a população sofrerão? Além 
disso, em momento de evidente 
crise política e moral, a quem in-
teressa afastar a Justiça Eleitoral 
de perto do Povo?

Em que pese as respeitáveis 
razões de ordem econômica al-
mejadas, a retirada da Justiça 
Eleitoral de muitos dos Municí-
pios (e particularmente de Alto 
Paraná e de Nova Esperança) não 
parece uma economia proporcio-
nal à consequente fragilização da 
democracia. Quanto mais longe 
do povo estiver a Justiça Eleitoral, 
mais facilmente as Eleições fica-
rão sujeitas aos abusos, à corrup-
ção, aos arranjos desonestos e à 
compra de votos. A toda evidên-
cia, portanto, sob argumento de 
se promover pequena economia 
de dinheiro, não é aceitável o 
sacrifício de valores sociais tão 
fundamentais.

Até então, antes da comenta-
da Portaria que tenciona fechar 
muitas Zonas Eleitorais, cami-

nhava-se, progressivamente, para 
o aprimoramento da Justiça Elei-
toral (instituição mundialmente 
respeitada, como exemplo de efi-
ciência e de confiabilidade).  

Na louvável intenção de for-
talecer a democracia, o TRE do 
Paraná inaugurou, nos últimos 
anos, fóruns eleitorais em prati-
camente todas as cidades sedes da 
Justiça Eleitoral em nosso Estado, 
de modo a proporcionar atendi-
mento digno aos eleitores e à co-
munidade política.

O Fórum Eleitoral de Alto 
Paraná, primeiro órgão público 
federal a se instalar no Município, 
nessa toada, foi inaugurado pou-
co tempo atrás, em 22 de julho de 
2013. Para sua construção, contou 
com verbas federais e o apoio ir-
restrito da Prefeitura Municipal, 
que doou o terreno e promoveu 
obras de pavimentação asfáltica. 

O avanço da proteção à de-
mocracia se fez sentir, portanto, 
também na 087ª Zona Eleitoral 
do Paraná (com sede em Alto 
Paraná), pois a população, à por-
ta de casa, passou a contar com 
estrutura condizente ao respeito 
que o eleitor brasileiro merece.

Assim, querer fechar o Fórum 

Eleitoral da cidade de Alto Para-
ná e relegar ao sacrifício do povo 
(e da segurança democrática) a 
conta por essa dita economia é 
evidente retrocesso social.

Respeita-se, sempre, o pro-
pósito de se promover a redução 
dos gastos públicos. Entretanto, 
distanciar a Justiça Eleitoral das 
cidades, em prol de diminuta 
economia, é conta que não bate, 
pois os prejuízos sociais são mui-
to maiores que as vantagens visí-
veis.

Levantaram-se a favor da pre-
servação da estrutura da Justiça 

Eleitoral importantes entidades, 
como a Associação dos Magis-
trados Brasileiros, a Associação 
Nacional dos Magistrados Esta-
duais, o Tribunal Regional Elei-
toral do Paraná e a Assembleia 
Legislativa do Paraná.

Necessário, ademais, que 
também as comunidades afeta-
das e os representantes políticos 
locais conheçam a problemática e 
se unam em prol da manutenção 
da sede da Justiça Eleitoral nos 
Municípios afetados.  

Justiça Eleitoral forte é res-
peito à democracia.
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Brasileiro já pagou 
quase R$ 917 bilhões 
em impostos em 2017

Em 2017, os brasileiros traba-
lharam até esta quinta-feira 
(1º) só para pagar impostos. 

Segundo a estimativa da Câmara 
de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL 
Jovem), mais de 40% do rendi-
mento médio do brasileiro é utili-
zado para pagamento de impostos 
e tributos, o que corresponde a 153 
dias de trabalho (de 1º de janeiro 
até hoje).

“É um dos percentuais mais 
altos do mundo, no patamar de 
países como Noruega, Dinamarca 
e Itália, que têm uma carga tribu-
tária muito alta, mas a contraparti-
da do Estado em forma de serviços 
para a população é muito melhor”, 
disse o coordenador da campanha 
Dia da Liberdade de Impostos 
(DLI) e presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas Jovem (CDL 
Jovem) do Distrito Federal, Ra-
phael Paganini.

“Não é por falta de dinheiro 
que os serviços não estão sendo 
prestados de uma maneira ade-
quada no Brasil”, ressaltou.

Esta é a 9ª edição da campanha 
comandada pela entidade para 
conscientizar a população sobre a 
alta carga de impostos no Brasil e 
apoiar a simplificação tributária, e 
simboliza a data em que o traba-
lhador deixa de trabalhar apenas 
para quitar os tributos com os go-
vernos federal e locais.

Empresários e potenciais 
investidores, que partici-
param ontem, quinta-feira 

(01), em São Paulo, do evento Pa-
raná CEOs Investment Meeting, 
demonstram interesse em desen-
volver projetos industriais no Es-
tado. O governador Beto Richa, 
que abriu o evento pela manhã, 
afirmou que neste momento o go-
verno estadual negocia com diver-
sas empresas, industriais e comer-
ciais, investimentos próximos a R$ 
2 bilhões. 

Realizado pela Agência Pa-
raná desenvolvimento (APD) e 
Secretaria Estadual da Fazenda, 
o encontro reuniu cerca de 100 
convidados, sendo 60% desse pú-
blico formado por presidentes de 
empresas. 

Richa destacou que o Estado 
propiciou, nos últimos anos, um 
ambiente de negócios favorável 
para investimentos. Ele ressaltou 
a segurança jurídica, o diálogo 
entre governo e empreendedores, 
um estruturado programa de in-
centivo fiscal e investimentos em 
infraestrutura. 

“Além dos investimentos que 
fizemos para melhorar a compe-
titividade do Estado, participei de 
debates técnicos e jurídicos, que 
propiciaram segurança para os 
investidores e que resultaram em 
investimentos bilionários nos úl-
timos anos. Esse é um legado que 
esse governo vai deixar”, disse ao 
citar os R$ 42 bilhões já atraído 
pelo programa de incentivos Para-
ná Competitivo desde 2011. 

“Quando começamos a cam-
panha ela acontecia no meio do 
mês de maio. Conforme o tempo 
foi passando, infelizmente, a car-
ga tributária foi aumentando e o 
brasileiro teve que trabalhar mais 
dias para arcar com tudo”, disse 
Paganini.

SEM IMPOSTOS
Hoje (1º), o comércio varejista 

oferecerá produtos livres de im-
postos em estabelecimentos de 12 
estados e do Distrito Federal.

Em Brasília, os postos de ga-
solina Jarjour de Taguatinga, da 
Asa Sul e Asa Norte oferecem 45 
mil litros de gasolina a R$ 2,14 
(com redução de quase 40%) e a 
concessionária Champion oferece 
um carro Peugeot 208 Active por 
R$ 37.319, 38 (menos 28%). Os 
descontos equivalem ao valor dos 
impostos embutidos nos produtos.

Edmar Vieira trabalha com 
serviços gerais e desde as 5h30 es-
tava na fila do posto Jarjour na Asa 
Norte para abastecer. Por volta das 
10h, ele conseguiu ser atendido. 
Para ele, essa data é interessante 
para saber quanto os brasileiros es-
tão pagando de impostos.

“A gente sempre é lesado, tudo 
que vai comprar tem impostos. 
Além do proprietário do posto pa-
gar o imposto dele, a gente ainda 
paga em cima do imposto dele. É 
um absurdo mesmo”, disse.

A estudante Ana Paula Sanches 
também chegou no fim da madru-
gada para abastecer o tanque com 
o combustível sem tributos e tam-
bém como forma de protesto.

“O Brasil é um país muito rico, 
tem riquezas minerais e naturais, 
tem pessoas muito boas, mas não 
é bem aproveitado. Se tivéssemos o 
retorno desse dinheiro a gente pa-
gava feliz. Mas não tem”, disse.

A CDL Jovem defende a sim-
plificação dos impostos e tributos. 
“Diminuir os impostos beneficia-
ria não só os empresários que po-
deriam ofertar seus produtos por 
um custo menor, mas o próprio 
consumidor poderia consumir 
mais produtos e de melhor quali-
dade”, disse Paganini.

Empresas negociam novos 
investimentos no Paraná

DIFERENCIADA – Para o 
presidente da APD, Adalberto 
Netto, hoje há o reconhecimento, 
por parte dos empresários, de que 
o Paraná tem uma situação dife-
renciada em relação aos demais 
Estados. Ele citou, como exemplo, 
fornecedores da Klabin, que já de-
monstraram interesse em investir 
na região de Ortigueira. Um grupo 
de empresas indianas também têm 
projetos para o Paraná. 

Para Olivier Murguet, presi-
dente da Renault Américas, a mão 
de obra qualificada, a logística e a 
visão de longo prazo sustentaram 
a decisão da montadora de investir 
no Estado. “Crescemos nos últimos 
anos e damos preferência para in-
vestimentos no Paraná, com uma 
visão, sobretudo, de longo prazo”, 
disse Murguet. A Renault, que se 
instalou no Estado em 1996, in-
vestiu, de acordo com ele, R$ 500 
milhões na fábrica de São José dos 
Pinhais, na região de Curitiba, en-
tre 2014 e 2019. 

MELHORA SIGNIFICATI-
VA - Outra montadora que tem 
novos planos para o Estado é a 
Volkswagen. De acordo com Anto-
nio Megale, diretor de relações go-
vernamentais da empresa e presi-
dente da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automoto-
res (Anfavea), o Paraná é a segunda 
maior operação da montadora no 
Brasil. 

Hoje 85% da mão de obra da 
fábrica é formada por paranaenses. 
“Nos últimos anos vimos uma me-
lhora significativa nas condições 

logísticas no Estado. Quando che-
guei ao Paraná eram comuns filas 
quilométricas de caminhões para 
acesso ao porto. Hoje isso não exis-
te mais”, afirmou. 

KLABIN E PORTO - Tam-
bém a Klabin deverá, em breve, 
anunciar investimentos no Estado, 
segundo Cristiano Teixeira, dire-
tor-geral da empresa. No encontro, 
Teixeira destacou a parceria com o 
porto de Paranaguá, onde a Klabin 
mantém um terminal para mo-
vimentação de celulose. “O porto 
paranaense tem uma gestão im-
pecável”, disse. Ele destacou, tam-
bém, a produtividade das florestas 
do Estado. 

PARANÁ COMPETITIVO 
- O secretário da Fazenda, Mau-
ro Ricardo, falou aos empresários 
sobre a ampliação do programa 
Paraná Competitivo, que passou a 

atender novos segmentos, como e-
-commerce, comércio atacadista e 
varejista, e a permitir a utilização 
de créditos de ICMS para investi-
mentos. 

O presidente da Copel, Anto-
nio Sérgio de Souza Guetter, ressal-
tou que o Estado vem garantindo 
acesso à infraestrutura de energia 
com qualidade e confiabilidade. 
“Investimos cerca de R$ 2 bilhões 
por ano desde 2011 e avançamos 
em todas as áreas. Hoje o Paraná é 
o único Estado do País com fibra 
ótica em todos os municípios”, ci-
tou. 

PRESENÇAS - O evento tam-
bém contou com as presenças da 
vice-governadora, Cida Borghetti; 
do ministro da saúde, Ricardo Bar-
ros; do secretário do Planejamen-
to, Cyllêneo Pessoa Pereira Jr, além 
de representantes e presidentes de 
empresas.

Foto: Jaelson Lucas/ANPr 

Governador Beto Richa durante o evento Paraná CEOs Invest-
ment Meeting, em São Paulo, promovido pela Agência Paraná 
Desenvolvimento (APD) e Secretaria da Fazenda, que reúne 
cerca de 100 empresários e potenciais investidores.



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 02 de junho de 2017

14 - GERAL JORNAL NOROESTE

Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

* 

Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Filhos do casal Thaline Olivatti e Neimar 
Barbosa, os pequenos Arthur Olivatti 

Barbosa e Pedro Olivatti Barbosa, dão um 
brilho todo especial a coluna social desta semana. 

Casal muito querido e respeitado de nossa sociedade, 
Nelcy Kelm Mateus e Ailton de Deus Mateus, 
durante jantar elegante, numa troca de olhares que 

transmite toda a cumplicidade de anos de feliz convivência. 

Acadêmico do primeiro ano de Direito no 
Unicesumar Abner Fernandes Cavalcante 
da Silva é filho do casal Eliane de Oliveira 

Cavalcante da Silva e Marcos Fernandes da Silva.

O técnico Ayrton 
Felipe com o atleta 
de futsal, Saulo 
Perez Fernandes 
França durante a 
fase municipal dos 
jogos escolares. 
Saulo é aluno da 
Escola Sabidinho 
Supremus de Nova 
Esperança. 

O advogado e ex-secretário municipal da administração, 
Alexandre Manzotti, visitou a redação do Jornal 

Noroeste, na tarde de ontem, 01 de junho, momento em 
que reencontrou seus amigos, diretores do JN, Osvaldo 

Vidual, Alex Fernandes França e José Antônio Costa.


