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DESDE MAIO DE 1995

É comum, no dia-a-dia, 
trabalhadores puxarem as-
suntos entre seus colegas 
sobre o auxílio doença. Mas, 
afi nal, o que é esse tal de Au-
xílio doença.

Quando um trabalhador 
contribui com regularidade 
para a Previdência Social, ele 
se torna um assegurado que 
faz jus ao benefício previ-
denciário pago pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social – 
INSS.

 Tem direito ao benesse as 
pessoas que fi carem incapaci-
tadas para o trabalho ou ati-
vidade habitual por mais de 
15 (quinze) dias consecutivos 
e seu valor vai depender das 
contribuições já realizadas 
pelo segurado. Como pode se 
observar na Lei n. 8.213/91:

Art. 59 - O auxílio-
-doença será devido ao 
segurado que, havendo 
cumprido, quando for 
o caso, o período de 
carência exigido nesta 
Lei, fi car incapacitado 
para o seu trabalho ou 
para a sua atividade 
habitual por mais de 
15 (quinze) dias con-
secutivos.

Quanto ao valor do bene-
fi cio pode ser observado na 
mesma lei já citada em seus 

artigos 29 e 61:
Art. 29. O salário-de-
-benefício consiste:              
I - para os benefícios 
de que tratam as alí-
neas b e c do inciso I 
do art. 18, na média 
aritmética simples dos 
maiores salários-de-
-contribuição corres-
pondentes a oitenta 
por cento de todo o 
período contributivo, 
multiplicada pelo fator 
previdenciário;                    
 II - para os benefícios 
de que tratam as alí-
neas a, d, e e h do inci-
so I do art. 18, na mé-
dia aritmética simples 
dos maiores salários-
-de-contribuição cor-
respondentes a oitenta 
por cento de todo o 
período contributivo.  
(...)      
Art. 61. O auxílio-
-doença, inclusive o 
decorrente de acidente 
do trabalho, consistirá 
numa renda mensal 
correspondente a 91% 
(noventa e um por 
cento) do salário-de-
-benefício, observado 
o disposto na Seção 
III, especialmente no 
art. 33 desta Lei.

Direito Previdenciário – 
Auxílio Doença

O que preciso saber 
sobre auxílio-doença?

O tempo necessário de 
contribuição, conhecido 
como período de carência, 
do Auxílio-Doença é de no 
mínimo 12 contribuições 
mensais. Todavia, é dispensa-
da a carência para segurados 
que a incapacidade laboral 
for decorrente de um aci-
dente de qualquer natureza 
ou até mesmo uma doença 
profi ssional ou do trabalho. 
Também fi cam dispensados 
do período de carência segu-
rados que foram acometidos 
por moléstia especifi cada em 
lista elaborada pelo Ministé-
rio da Saúde, do trabalho e da 
Previdência.

Tais regras podem ser li-
das nos artigos 25 e 26 a lei n. 
8.213/91:

Art. 25, da Lei 8.213/91. 
A concessão das pres-
tações pecuniárias do 
Regime Geral de Previ-
dência Social depende 
dos seguintes períodos 
de carência, ressalvado 
o disposto no art. 26: 
I – auxílio-doença e 
aposentadoria por in-
validez: 12 (doze) con-
tribuições mensais;
Art. 26, da Lei 8.213/91. 
Independe de carência 
a concessão das se-
guintes prestações:
[…]
 II – auxílio-doença e 
aposentadoria por in-
validez nos casos de 
acidente de qualquer 
natureza ou causa e 
de doença profi ssional 
ou do trabalho, bem 
como nos casos de se-
gurado que, após fi liar-
-se ao Regime Geral de 
Previdência Social, for 
acometido de alguma 
das doenças e afecções 
especifi cadas em lista 
elaborada pelos Mi-
nistérios da Saúde e 
do Trabalho e da Pre-
vidência Social a cada 

três anos, de acordo 
com os critérios de 
estigma, deformação, 
mutilação, defi ciência, 
ou outro fator que lhe 
confi ra especifi cidade 
e gravidade que mere-
çam tratamento parti-
cularizado;

A data do benefi cio come-
ça a contar do 16º (décimo 
sexto) dia de afastamento 
do trabalho por motivo da 
doença incapacitante. No 
caso dos demais segurados, 
contará a partir do início da 
incapacidade. Se o segurado 
estiver afastado do trabalho 
por mais de 30 (trinta) dias, 
o benefício contará a partir 
da data da entrada do re-
querimento administrativo, 
conforme artigo 60 da lei já 
mencionada:

Art. 60. O auxílio-
-doença será devido ao 
segurado empregado a 
contar do décimo sex-
to dia do afastamento 
da atividade, e, no caso 
dos demais segurados, 
a contar da data do 
início da incapacidade 
e enquanto ele perma-
necer incapaz.                  
§ 1º Quando requerido 
por segurado afastado 
da atividade por mais 
de 30 (trinta) dias, o 
auxílio-doença será 
devido a contar da 
data da entrada do re-
querimento.

Uma ressalva importan-
te sobre o auxílio doença, 
conforme da Instrução Nor-
mativa 45/2010, é que não 
pode  ser acumulado com 
outra aposentadoria, com 
salário-maternidade, com o 
auxílio-acidente do mesmo 
acidente ou doença que lhe 
deu origem, com outro auxí-
lio-doença ainda que aciden-
tário, com o auxílio-reclusão 
dos dependentes do segu-
rado recluso que perceber o 

auxílio-doença, com auxílio-
-suplementar.

No mais, é normal o bene-
fício ser revisto, conforme ar-
tigo Art. 62, da Lei 8.213/91.

O segurado em gozo 
de auxílio-doença, 
insusceptível de re-
cuperação para sua 
atividade habitual, 
deverá submeter-se a 
processo de reabilita-
ção profi ssional para o 
exercício de outra ati-
vidade. Não cessará o 
benefício até que seja 
dado como habilitado 
para o desempenho de 
nova atividade que lhe 
garanta a subsistência 
ou, quando conside-
rado não-recuperável, 
for aposentado por in-
validez.

Ainda sobre a revisão do 
benefício é importante fazer 
a leitura dos seguintes dispo-
sitivos:

Art. 78, do Decreto 
3.048/99. O auxílio-
-doença cessa pela re-
cuperação da capaci-
dade para o trabalho, 
pela transformação 
em aposentadoria por 
invalidez ou auxílio-
-acidente de qualquer 
natureza, neste caso 
se resultar seqüela 
que implique redução 
da capacidade para o 
trabalho que habitual-
mente exercia.
§ 1º O INSS poderá 
estabelecer, median-
te avaliação médico-
-pericial, o prazo que 
entender sufi ciente 
para a recuperação 
da capacidade para o 
trabalho do segurado, 
dispensada nessa hi-
pótese a realização de 
nova perícia. (Incluído 
pelo Decreto nº 5.844 
de 2006)
§ 2º Caso o prazo con-

cedido para a recupe-
ração se revele insu-
fi ciente, o segurado 
poderá solicitar a rea-
lização de nova perícia 
médica, na forma es-
tabelecida pelo Minis-
tério da Previdência 
Social. (Incluído pelo 
Decreto nº 5.844 de 
2006)
§ 3º O documento de 
concessão do auxílio-
-doença conterá as in-
formações necessárias 
para o requerimen-
to da nova avaliação 
médico-pericial. (In-
cluído pelo Decreto nº 
5.844 de 2006)
Art. 79, do Decreto 
3.048/99. O segurado 
em gozo de auxílio-
-doença, insuscetível 
de recuperação para 
sua atividade habitual, 
deverá submeter-se a 
processo de reabilita-
ção profi ssional para 
exercício de outra ati-
vidade, não cessando o 
benefício até que seja 
dado como habilitado 
para o desempenho de 
nova atividade que lhe 
garanta a subsistência 
ou, quando conside-
rado não recuperável, 
seja aposentado por 
invalidez.

Com a leitura dos disposi-
tivos mencionados que o se-
gurado deve ser submetido a 
processo de reabilitação pro-
fi ssional que seja recomenda-
do e custeado pelo INSS.

Enfi m, se atestado o ca-
ráter permanente da inca-
pacidade laboral, o Auxílio 
Doença é convertido em 
Aposentadoria por Invalidez 
ou Auxílio-Acidente depen-
dendo do caso.

Fonte: https://jus.com.
br/auxilio-doenca; https://

www.jurisway.org.br

Sicredi ensina educação 
fi nanceira à comunidade

Alunos de Nova Esperança enviam cartas 
para os atletas da Seleção Brasileira

O projeto de responsabili-
dade social “Cooperação 
na Ponta do Lápis”, da 

Central Sicredi PR/SP/RJ, propõe 
ofi cinas gratuitas e distribuição 
de guia de bolso sobre educação 
fi nanceira para a comunidade. O 
trabalho, intensifi cado durante a 
Semana Nacional de Educação 
Financeira (ENEF), segue com 
ações até o fi nal do ano.

Em Paiçandu/PR, por exem-
plo, serão realizadas duas ofi cinas 
mensais para alcançar professo-
res, funcionários e alunos de 14 
escolas de ensino fundamental e 
Centros Municipais de Educação 
Infantil. Informações sobre a pro-
gramação na área de abrangência 
da Sicredi União PR/SP podem 
ser obtidas no Departamento do 
Cooperativismo, pelo telefone 
(44) 3344-5000.

De acordo com a assistente 
de Desenvolvimento do Coope-
rativismo, Gabriela Ottoboni de 
Castro, o objetivo é disseminar a 
educação fi nanceira e contribuir 
com o fortalecimento da cidada-
nia e da autonomia. “Queremos 
repassar conhecimentos de for-

ma simples e prática para com-
partilhar dicas sobre como esca-
par de dívidas e fazer o dinheiro 
render, por exemplo. A maioria 
das pessoas se capacita para ga-
nhar dinheiro, mas não se atenta 
em como administrá-lo”.

As ofi cinas são conduzidas 
por colaboradores voluntários, 
que recebem capacitação com 
base no conteúdo do Caderno de 
Educação Financeira e Gestão de 
Finanças Pessoais do Banco Cen-
tral. Somente na Sicredi União 
PR/SP são 71 multiplicadores, 
que trabalham com a expectati-
va de alcançar, este ano, mais de 
duas mil pessoas.

O gerente de Negócios da 
agência Paiçandu, Fabrício de 
Assis Teixeira, é um dos volun-
tários. No início de maio ele mi-
nistrou a ofi cina para diretores de 
escolas municipais e funcionários 
da Secretaria de Educação. “O 
trabalho foi muito bem recebido 
e elogiado, tanto que já estamos 
preparando programação para 
que a ação também seja realizada 
em todas as escolas”, afi rma.

Durante a ofi cina, os parti-

cipantes são orientados sobre 
como economizar e sobre a im-
portância do planejamento fi -
nanceiro. “A gente ensina a fazer 
orçamento mensal, a prever gas-
tos com imprevistos e a separar 
um percentual do ganho para 
atingir objetivos de curto, médio 
e longo prazo”, explica Teixeira, 
acrescentando que os multipli-
cadores também esclarecem so-
bre as armadilhas dos créditos e 
o funcionamento de produtos e 
serviços oferecidos pelas institui-
ções bancárias.

A disciplina para evitar com-
pras por impulso emocional é 
outro ponto chave. Entre as dicas, 
estão: Não se iluda facilmente 
pelas campanhas publicitárias; 
refl ita sobre a real necessidade 
da compra; adquira o hábito de 
comparar preços antes de com-
prar; evite comprar na mesma 
hora em que se deparar com a 
oferta; não se impressione com 
ofertas, pois raramente são im-
perdíveis; e busque a relação 
custo/benefício pois nem sempre 
pagar menos é sinal de economia.

Textual Comunicação

A Copa do Mundo 2018 co-
meça nesta quinta-feira 
(14), na Rússia. Torcendo 

muito pela conquista do hexa, 40 
alunos do Colégio Estadual Cos-
ta Monteiro escreveram cartas de 
apoio e incentivo aos craques da 
Seleção Brasileira. Em tempos 
de internet e redes sociais, a tur-
ma do 6º ano encontrou um jeito 
pouco convencional de se comu-
nicar com os jogadores que terão 
40 novos motivos para trazer a 
sexta estrela ao Brasil.

Com selo personalizado, uma 
foto da turma, as cartas foram 

postadas ontem (11) na agência 
dos Correios em Nova Esperança 
e endereçadas à cidade de Sochi 
na Rússia, onde a Seleção vai fi car 
concentrada.

A atividade busca resgatar 
a escrita, além de estimular a 
curiosidade e a expectativa nas 
crianças. “Achamos importante 
reforçar esse outro meio de co-
municação e estabelecer essa co-
nexão entre torcedor e jogador. 
Os alunos estão acostumados 
com o mundo digital, o What-
sapp, Instagram, Facebook, entre 
outras tecnologias. Quisemos, 

com essa atividade, mostrar a 
importância da escrita e também 
despertar o sentimento de amor 
ao Brasil nas crianças, além de 
terem a possibilidade de se apro-
ximarem da seleção, afi nal não é 
todo dia que a gente pode man-
dar um recado para os nossos 
ídolos!” afi rmou o gerente dos 
Correios em Nova Esperança, 
Henrique Augusto Massaro.

As cartinhas devem chegar 
na Rússia em alguns dias e se 
tudo der certo, o hexa deve ser 
conquistado por lá também.

ASCOM/PMNE
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Entenda como funciona o 
Programa Menos IPTU

O objetivo deste programa é estimular o contribuin-
te a manter seus tributos regularizados oferecendo a ele a 
vantagem do desconto progressivo – portanto – de acordo 
com a Lei 2.561/17, ficando com  a situação tributária em 
dia durante quatro anos, no ano seguinte o cidadão terá 
direito a 2% de desconto adicional e assim progressiva-
mente a cada ano até somar 8%.

Alíquotas aplicadas
Para terrenos edificados, a alíquota aplicada para o 

exercício de 2018 é de 0.8% sobre o valor venal do imóvel. 
Desde 2012, o município passou a cumprir a Lei Federal 
10.257/2001 que estipula alíquota progressiva para ter-
renos não edificados. No primeiro ano, o valor aplicado 
sobre o valor venal do terreno será de 2% e no ano se-
guinte se não houver a edificação ou utilização do solo o 
percentual segue sua progressividade até o de 2,75% para 
este município, embora a lei federal seja clara em dizer que 
este valor pode chegar até 15%. 

Exercer a lei federal tem como objetivo evitar a espe-
culação imobiliária, que é o ato de investir em imóveis e 
terrenos esperando lucros acima da média com a venda 
no futuro. Com isso, boa parte dos investidores deixam 
seus lotes em desmazelo não realizando manutenção de 
roçada, limpeza e calçamento adequado. 

O contribuinte que se sentir prejudicado, injustiçado 
ou lesado no direito da lei, deve procurar o Setor de Tribu-
tação para analisar individualmente a sua situação. 

O que é um Observatório Social (OS)?
O que é um Observató-

rio Social (OS)?
É um espaço para o exer-

cício da cidadania, que deve 
ser democrático e apartidá-
rio e reunir o maior número 
possível de entidades repre-
sentativas da sociedade civil 
com o objetivo de contribuir 
para a melhoria da gestão 
pública.

Cada Observatório So-
cial é integrado por cida-
dãos brasileiros que trans-
formaram o seu direito de 
indignar-se em atitude: em 
favor da transparência e 
da qualidade na aplicação 

dos recursos públicos. São 
empresários, profissionais, 
professores, estudantes, fun-
cionários públicos e outros 
cidadãos que, voluntaria-
mente, entregam-se à causa 
da justiça social.

Como Funciona?
Atuando como pessoa 

jurídica, em forma de as-
sociação, o Observatório 
Social prima pelo trabalho 
técnico, fazendo uso de uma 
metodologia de monitora-
mento das compras públicas 
em nível municipal, desde a 
publicação do edital de lici-

tação até o acompanhamen-
to da entrega do produto 
ou serviço, de modo a agir 
preventivamente no contro-
le social dos gastos públicos. 
Além disso, o Observatório 
Social atua em outras fren-
tes, como:

• a educação fiscal, de-
monstrando a importân-
cia social e econômica dos 
tributos e a necessidade do 
cidadão acompanhara apli-
cação dos recursos públicos 
gerados pelos impostos.

• a inserção da micro e 
pequena empresa nos pro-
cessos licitatórios, contri-

buindo para geração de 
emprego e redução da in-
formalidade, bem como au-
mentando a concorrência 
e melhorando qualidade e 
preço nas compras públicas.

• a construção de Indi-
cadores da Gestão Pública, 
com base na execução orça-
mentária e nos indicadores 
sociais do município, fazen-
do o comparativo com ou-
tras cidades de mesmo por-
te. E a cada 4 meses realiza 
a prestação de contas do seu 
trabalho à sociedade.

Fonte:
www.osbrasil.org.br

Programa Menos IPTU garante 
desconto extra aos contribuintes 

que pagarem o tributo em dia
Quem mantiver as parcelas do tributo quitadas em dia, podem ingressar 
no Programa Menos IPTU e ganhar desconto extra. Pagamento em cota 
única, com desconto de 15% e a primeira parcela para quem optou por 

pagar parceladamente venceram no dia 10 de junho

NOVA ESPERANÇA

Alex Fernandes França
Com informações da ASCOM

Os contribuintes de 
Nova Esperança 
que mantiverem 

em dia o pagamento do Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano, além de cumprir 
com suas obrigações junto 
ao erário, poderão ingressar 
no Programa Menos IPTU, 
permitindo vantagens do 
desconto progressivo. Des-
ta forma a Prefeitura asse-
gura o recebimento de suas 
receitas, já que uma parcela 
significativa dos recursos 
vem através da cobrança do 
IPTU e o cidadão que pagar 
em dia, tem os benefícios 
do Programa. 

O imposto deste ano 
veio com novidades.  To-
das as taxas do carnê (com 
exceção a terrenos vazios) 
foram retiradas e em rela-
ção a 2017, os contribuin-
tes tiveram 5% de desconto 
mais para os pagamentos 
à vista e a implantação do 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. COMARCA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE MARINGÁ – FORO REGIONAL DE NOVA ESPERANÇA. 
VARA CÍVEL DE NOVA ESPERANÇA – PROJUDI. EDITAL DE CITAÇÃO – 
autos 0002083-43.2016.8.16.0119. Prazo de 30 dias. Zacarias Veículos Ltda., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 79.138.608/0001-37, 
e Inscrição Estadual sob nº 70.102.204-10, estabelecida à Avenida Tuiuti, 445, 
Zona 10, na cidade de Maringá, estado do Paraná, ajuizou Ação Monitória em 
face de EDSON GARCIA NOVA ESPERANÇA – ME, objetivando o recebimento 
da dívida atualizada até a propositura da ação (08/06/2016) em R$ 5.084,35, e 
atualizado até 18.01.2018 no valor de R$ 7.398,79 (sete mil, trezentos e noventa 
e oito reais e setenta e nove centavos), oriunda da devolução do cheque 
nº. 01317, agência 0123, conta corrente nº. 046433-3, do Banco Bradesco, 
vencido em 01/09/2015, devolvido pelo banco sacado pelos motivos 11 e 12. 
FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido EDSON GARCIA NOVA ESPERANÇA – 
ME para efetuar o pagamento integral do débito descrito acima (R$ 7.398,79), 
no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 701). Observando que, efetuado o 
pagamento integral no prazo, ficará isento de custas e honorários advocatícios 
(NCPC, art. 701, §1º). O(A) requerido(a) poderá(ão) OFERECER EMBARGOS, 
no prazo de 15 (quinze) dias, que independem da prévia segurança do 
juízo e serão processados nos próprios autos, pelo procedimento ordinário, 
suspendendo a eficácia do mandado inicial (NCPC, art. 702). ADVERTÊNCIAS: 
1. Se os embargos não forem opostos constituir-se-á, de pleno direito, o título 
executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e 
prosseguindo-se na forma do Livro I, Título III,  Capítulo IX, do NCPC, sendo 
os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo (NCPC, art. 701, §2º). 2. Em caso de revelia, ser-lhe-á nomeado 
curador especial para defesa nos autos (NCPC, art. 257, IV). Nova Esperança 
(PR), 31 de janeiro de 2018. RODRIGO BRUM LOPES. Juiz de Direito.

inovador Programa Me-
nos IPTU. Os pagamentos 
podem ser realizados nos 
canais de atendimento da 
Caixa Econômica Fede-
ral, Rede Lotérica, internet 
banking Caixa, terminais de 
autoatendimento, entre ou-
tros. O IPTU é um tributo 
arrecadado todos os anos e 
deve ser revertido em prol 
de melhorias para o mu-
nicípio. Esses recursos são 
chamados de “recursos pró-
prios” e devem ser aplica-
dos em obras e instrumen-
tos que venham beneficiar 
toda a população. 

Segundo o setor de tribu-
tação do município, com a 
arrecadação de 2017, apesar 
da inadimplência de mais 
de 40% dos contribuintes, a 
prefeitura está conseguindo 
executar visíveis melhorias 
por toda cidade. Com recur-
sos próprios o prédio do an-
tigo Centro Social Urbano 
foi reformado e já passou a 
abrigar o CAPS (Centro de 
Atenção Psicossocial), am-
pliação de sala de aula no 

CMEI Lúcia Nonciboni em 
Barão de Lucena, reformada 
do CMEI Pe. Monsenhor B. 
Lauria, ampliação do CMEI 
Arco-íris, reforma do pré-
dio CATV para atender o 
Projeto Piá, recapeamento 

em trecho da Rua Ulisses 
Roseira e Bento Munhoz 
da Rocha Neto, calçamento 
do passeio público defron-
te a Escola Municipal Nice 
Braga e Hospital Municipal, 
entre outras.

Foto: Andrey Moretti

Prefeitura de Nova Esperança: melhorias para a cidade e contri-
buinte que pagar em dia tem os benefícios do Programa. 
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Estou em falta com 
meus estimados leitores, 
pois há duas semanas não 
temos os textos da Colu-
na Sétima Arte no Jornal, 
por isso, essa semana vai 
ter Coluna em dose dupla. 
Hoje você fica por dentro 
de Eu Só Posso Imaginar e 
a edição de sexta-feira trará 
meus comentários sobre o 
novo queridinho dos cine-
mas, Oito Mulheres e Um 
Segredo. Fique atento!

Eu Só Posso Imaginar 
chegou aos cinemas há 
alguns dias. Ele é a nova 
grande aposta do peculiar 
Cinema Gospel, que vem 
ganhando um espaço cada 
vez maior em salas ao re-
dor do mundo nos últimos 
anos. Na edição de hoje a 
Coluna Sétima Arte traz 
tudo o que vale a pena sa-
ber sobre esse longa que 
promete emocionar muita 
gente.

Na última década, os 
filmes com alto teor reli-
gioso cristão conquistaram 
um espaço considerável 

nos cinemas, de forma que, 
mesmo não sendo grandes 
exemplos de boa arte cine-
matográfica, não alcançado 
grandes bilheterias e não 
agradando aos críticos, eles 
insistem em despontar no 
cinema mundial tornando-
-se aparentemente uma 
tendência.

Isso se justifica graças a 
uma série de fatores, den-
tre eles é possível destacar, 
roteiros extremamente sim-
plistas, grandes doses de 
drama que buscam o choro 
em cada cena, finais apo-
teóticos de exaltação à con-
versão ou à religião. É uma 
fórmula conhecida, mas 
que agrada em cheio ao 
gosto dos mais religiosos, 
que indicam e defendem 
esses filmes a unhas e den-
tes e que garantem a esse 
gênero um certo sucesso de 
bilheteria, a ponto de algu-
mas produtoras e estúdios 
terem se especializado es-
pecificamente nessas obras.

Eu vou ser muito since-
ro com vocês, gosto muito 

de filmes com temática reli-
giosa, desde os clássicos dos 
anos de 1950, que traziam 
histórias épicas da Bíblia, 
até o recente e fantástico Até 
o Último Homem, dirigido 
por Mel Gibson e que trazia 
a história de um adventista 
do Sétima Dia, Desmond 
Doss e sua dificuldade em 
servir como socorrista na 2ª 
Guerra Mundial. Mas gos-
taria de fazer uma ressalva, 
os filmes religiosos feitos no 
estilo “made for TV”, como 
é o caso de Eu Só Posso 
Imaginar, não me agradam. 
Nesse filão eu incluo ainda 
outros como, por exem-
plo, Desafiando Gigantes e 
Deus Não Está Morto. Por 
que isso? Simples, porque a 
meu ver, um filme religioso 
deve narrar a história e dei-

xar seu expectador decidir 
sobre ela, sem proselitismo, 
ou sem usar a arte como 
subterfúgio de doutrinação.

Comecei o texto com 
essa discussão porque acre-
dito no potencial do cine-
ma religioso e na beleza de 
suas histórias e porque me 
entristece ver o que esse 
gênero tem se tornado nos 
últimos anos. A história 
do cinema foi enriquecida 
ao longo de décadas com 
longas metragens ou ani-
mações que trouxeram essa 
temática, todas contando 
com um esmerado trabalho 
de roteiro, de adaptação, de 
elenco e edição, mas recen-
temente o que vemos são 
filmes de qualidade B, pro-
duzidos simplesmente para 
emocionar e fazer chorar.

Classifico nessa segunda 
categoria o filme em ques-
tão, Eu Só Posso Imaginar, 
que é uma obra com um po-
tencial imenso, mas desper-
diçado por meio de um ro-
teiro fraco. Quem não está 
habituado com o cenário da 
música gospel internacional 
talvez nunca tenho ouvido 
falar na canção "I Can Only 
Imagine", ela é um grande 
sucesso e inspira a histó-
ria por trás desse filme. Só 
isso já seria um grande cha-
mariz para apresentar um 

épico, mas infelizmente a 
trama não vereda por esse 
caminho.

Por favor, me desculpem 
os fãs, que eu sei que serão 
muitos, mas tecnicamente 
falando o filme deixa muito 
a desejar, a começar pela di-
reção, que ficou a cargo da 
dupla Andrew e Jon Erwin, 
que mostra uma narrativa 
bastante simplificada e que 
peca mesmo na apresenta-
ção da espiritualidade, tão 
essencial para esse tipo de 
obra. 

O roteiro também é bas-
tante preguiçoso, optando 
sempre pela solução mais 
fácil e mecânica, além disso, 
vem recheado de clichês que 
acabam não colaborando 
em nada. Sobre o elenco, é 
preciso destacar que o pro-
tagonista se sai muito bem, 
o papel ficou a cargo de J. 
Michael Finley, que apre-
senta uma voz potente em 
um filme que exige gran-
des atributos musicais. Já 
o nome mais conhecido da 
trama, Dennis Quaid, não 
está em um de seus melho-
res trabalhos, infelizmente.

Agora, se tem uma coisa 
que foi um grande acerto no 
filme é o quesito música! As 
músicas são ótimas, Finley é 
um excelente cantor e todas 
elas foram inseridas de for-

ma muito pontual ao longo 
da trama, agradando em 
cheio ao público. Se tem 
algo que irá com certeza 
salvar essa película e des-
pertar o apreço dos fãs é o 
trabalho musical realizado 
em Eu Só Posso Imaginar.

Vamos a trama! Bart 
Millard, interpretado por J. 
Michael Finley, é o vocalis-
ta da banda cristã MercyMe 
e tem um relacionamento 
conturbado com seu pai, 
que sempre o tratou de ma-
neira dura e nunca enten-
deu seu amor pela música. 
Conseguindo forças atra-
vés de Deus, Bart resolve 
então eternizar sua relação 
por meio de uma canção, "I 
Can Only Imagine". 

Essa trama traz muitos 
elementos com os quais o 
público pode se identifi-
car, pois, além do drama 
familiar do protagonista, 
apresenta também o sur-
gimento de um romance 
crucial para o bom desen-
volvimento da trama. Por 
que ver esse filme? Ele vale 
a pena ser visto, não apenas 
por sua musicalidade, mas 
por causa de sua mensa-
gem. Dessa forma, mesmo 
não sendo um primor em 
qualidade, ainda é um bom 
filme de fim de semana! 
Boa sessão!

Dicas de Pesca
Pescaria de Piapara

A piapara é uma das espécies mais 
conhecidas entre os pescadores 
e um peixe que pode ser pes-

cado na maioria dos rios Brasileiros, 
sendo a maior concentração, nos rios 
que compõem a bacia do Prata e do São 
Francisco.   É uma espécie muito apre-
ciada tanto pela qualidade da sua carne 
ou pelo alto valor comercial, esse peixe 
movimenta consideravelmente a pesca 
esportiva, o que faz com que os pesca-
dores busque sempre por novos conhe-
cimentos para a sua captura.

As piaparas são facilmente encon-
tradas em locais de temperaturas mais 
altas ou nos meses do verão, quando o 
clima está mais quente. Podem chegar 
a pesar até 7 kg e medir até 80 cm, por 
isso, a sua pesca exige certa técnica e 
experiência do pescador. Muito esperta 
e resistente à fisgada, ela tem um nado 
tranquilo e conta com um modo bem 
peculiar e discreto de morder a isca.

A piapara tem como costume rodear 
e   mordiscar a isca antes de se fisgar 
de fato. Dessa forma, o pescador deve 
estar muito atento para conseguir cap-
turar, sempre com o dedo posicionado 
na linha enquanto segura a vara para 

não perder a sensibilidade e fisga-la no 
momento certo.

Por ser um peixe muito forte e resis-
tente à correnteza, a piapara geralmen-
te pode ser encontrada no fundo dos 
rios. A espécie raramente se posiciona 
em meia água ou na superfície, o que 
influencia diretamente a escolha do 
equipamento usado.

O ideal para pescar a espécie, é uti-
lizar equipamentos leves, que propor-
cionam alta resposta de sensibilidade e 
precisão no momento da fisgada.

Dentre as mais variadas iscas que 
podem ser utilizadas como massas 
caseiras e minhoca, a mais comum e 
eficiente é o milho verde (fresco e/ou 
azedo). A maneira mais eficaz de se 
pescar com esse tipo de isca, é manter 
uma ceva.

Não é comum o uso de iscas artifi-
ciais para a espécie, por esse motivo, 
aposte na ceva, assim o cardume será 
atraído pelo cheiro, aumentando as 
suas chances de captura. O mais co-
mum é o pescador utilizar uma mistura 
de farelo de milho com milho verde. 

Fonte: 
http://www.pescamadora.com.br

Presidente Castelo Branco ganha 
selo comemorativo de aniversário

A Prefeitura de Presi-
dente Castelo Branco, 
em parceria com os 

Correios, realizou a cerimô-
nia de lançamento do carimbo 
postal e do selo personaliza-
do que foram produzidos em 
comemoração ao aniversário 
de 53 anos do município. O 
evento ocorreu na manhã de 
terça-feira, 29 de maio, na Câ-
mara Municipal de Presidente 
Castelo Branco, e contou com 
a presença da prefeita Gisele 
Faccin, o presidente da Câma-
ra, Airton de Souza, vereado-
res, secretários municipais e 
representantes dos Correios.

O carimbo postal estam-
pará as correspondências do 
município de Presidente Cas-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

telo Branco que em novembro 
deste ano completará 53 anos. 
No selo consta o brasão e a ida-
de da cidade (53), além da ins-
crição ‘Prefeitura Municipal de 
Presidente Castelo Branco’. Ele 
será utilizado para personali-
zar correspondências oriundas 
da Prefeitura, difundindo a 
imagem da cidade.

De acordo com a prefeita 
Gisele, é muito importante que 
uma data como o aniversário 
do município fique registrada 
e seja lembrada e comemo-
rada por todos os moradores. 
“Quero agradecer aos Correios 
por esta parceria, para que 
possamos ampliar a difusão da 
nossa cidade. As peças ficaram 
bonitas, e fiquei feliz pelo des-
taque do brasão do município, 
que é a grande referência a ci-
dade”, afirmou.

A cerimônia de apresenta-
A prefeita Gisele Faccin e o presidente da Câmara Airton de Souza recebem das mãos do gerente 
de atividade dos Correios, Adilson Araújo da Silva, o selo comemorativo.

No selo consta o brasão e a 
idade da cidade (53), além da 
inscrição ‘Prefeitura Municipal 
de Presidente Castelo Bran-
co’.

ção das peças foi prestigiada 
ainda pelo gerente de atividade 
dos Correios, Adilson Araú-
jo da Silva, o analista Marlon 
Alexandre Zacarias, a coorde-
nadora de atendimento Ma-
rilza Rossi da Costa Ionta e o 
chefe da Unidade dos Correios 
de Presidente Castelo Branco, 
Nilton Begson Duarte.

Fotos: Divulgação
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.



www.jornalnoroeste.comTerça-feira, 12 de junho de 2018

6 - GERAL JORNAL NOROESTE



www.jornalnoroeste.com Terça-feira, 12 de junho de 2018

GERAL - 7JORNAL NOROESTE

APOIO

9

9 9 9

9 9

9

ESCOLA MUNICIPAL 
NICE BRAGA

ESCOLA MUNICIPAL 
NICE BRAGA 

A hora de ensinar ortografi a Alfabeti zação e ortografi a devem caminhar juntos!!

Direção: Sonia Maria Sanchez Dias Matias
Coordenação: Neusa Aparecida Bonadio 
Professora: Maria Rosa Bagio

Professora: Sandra Cristiane Stella
Coordenadora: Neusa Bonadio Boselli

Diretora: Sonia Maria Sanchez Dias Matias
SALA ESPECIAL – DI

Ensinar ortografi a é essencial 
desde os primeiros anos. O conhe-
cimento das normas ortográfi cas 
ajuda a garotada a superar o medo 
de se expressar por escrito. Desde 
os primeiros momentos é papel do 

professor ajudar o aluno a refl etir 
sobre as regras ortográfi cas.

 Os alunos do 5º Ano 
"A" da Escola Municipal Nice Bra-
ga, sob a orientação da Professora 
Maria Rosa Bagio, realizaram uma 

atividade de refl exão e conheci-
mento da ortografi a, aproveitando 
o Jornal Noroeste como fonte de 
pesquisa e construção da escrita 
dentro da norma padrão da Lín-
gua Portuguesa.

O processo de alfabetização 
tem por objetivo ajudar o aluno 
a aprender a escrever e ler com 
fl uência. Para que isso aconteça é 
necessário que o professor orga-
nize situações didáticas que pos-
sibilitem ao aluno não só cons-
truir suas hipóteses e estratégias 
de leitura e escrita como tam-
bém se faz necessário organizar 
de maneira sistemática o estudo 
de algumas regras ortográfi cas.

É fundamental que duran-
te o processo de alfabetização, 
o professor oriente o aluno a ir 

percebendo como funcionam as 
relações entre grafemas e fone-
mas, construindo progressiva-
mente as regularidades ortográ-
fi cas de sua língua materna.

Para o ensino das regulari-
dades ortográfi cas é imprescin-
dível, que o professor alfabe-
tizador oriente atividades que 
contemplem o estudo dos gra-
femas e fonemas de uma forma 
signifi cativa e contextualizada 
para o aluno, por meio do uso de 
materiais  diversifi cados: livros, 
revistas, jornais...

ALUNOS: Ana Clara, Ana Lucia, Anna Luiza, Calita, Emily, Eric Vieira, Eric Matheus, Gabriely, Gustavo, Hanna, Henrique, 
Jade, Kayo, Kemilly, Lara, Laysla, Lorraine, Lucas, Nathyeli, Nicolas, Otávio, Raphael, Rebeca, Th ayla, Vitória Alves, Vitória 
Moreno,Wolney, Yasmim Ygor, Geovanna. ALUNOS: Adrian, Lara, Samuel, João Victor, Rafael, Edson, Vitor, Paulo, Lucas.
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Cooperalto é realidade em Alto Paraná
COOPERATIVA

Na semana marcada 
pelas comemora-
ções ao Dia Mundial 

do Meio Ambiente (05 de 
junho), o município de Alto 
Paraná ganhou a Cooperalto 
(Cooperativa de Trabalho de 
Catadores de Alto Paraná).

A sede da Cooperativa 
foi inaugurada na manhã de 
quinta-feira, 07 de junho, no 
prédio localizado na Avenida 
Ipiranga, 1.197, centro. O lo-
cal que antigamente abriga-
va a Cocamar foi reformado 
e oferece espaços amplos e 
arejados para o trabalho dos 
cooperados. Com a organi-
zação do setor a administra-
ção municipal espera ofertar 
melhores condições de tra-
balho para os catadores de 
recicláveis.

Abrindo a palavra, o Pre-
feito Miro Santana, pediu 
a permissão aos presentes 
e passou a palavra ao Pa-
dre Marcelo para a benção 
inaugural, “o meio ambien-
te é nossa casa comum, nós 
precisamos cuidar bem do 
planeta Terra, pedimos hu-
mildemente a Deus para que 
abençoe esse lugar e todas as 
pessoas que aqui trabalha-
rão”, abençoou o Padre Mar-
celo.

“Pedimos agora o apoio 
da população para que con-
tribua com os trabalhadores, 
separando e destinando os 
recicláveis para a Coopera-
tiva”, disse o prefeito Miro 
Santana.

Continuando o prefeito 
ressaltou, “em 2015 estive 
reunido com os catadores 
da cidade, que relataram que 
não tinham apoio nenhum. 
A partir daquele momento 
pedi uma direção a Deus. 
Coloquei como uma meta 
pessoal que iria fazer algo 
por eles. Graças ao apoio de 
todos, nossa equipe, secreta-
riado, Câmara, conseguimos 
realizar esse sonho. Ninguém 
faz nada sozinho.  Vamos 
abraçar a Cooperalto pois é 
para o bem de Alto Paraná”, 
avaliou o prefeito.

RECURSOS:
Para a criação e instala-

ção da Cooperalto, o depu-
tado Tião Medeiros destinou 
para a cidade, através de 
uma indicação de liberação 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

de recursos junto ao gover-
no do Paraná, o valor de R$ 
500 mil a fundo perdido. 
“Nada acontece por acaso, as 
coisas são construídas, fruto 
de muito trabalho, oportu-
nizando no dia do catador 
uma estrutura tão adequada 
e bonita que estava fecha-
da há décadas aqui em Alto 
Paraná. Hoje servirá para 
gerar renda deste lixo que 
não é lixo. O prefeito Miro 
foi muito feliz em contratar a 
Adélia e arrumar esse espaço 
para a Cooperativa, que será 
exemplo para outras cidades 
da região”, destacou o parla-
mentar que pretende levar 
para outras cidades o modelo 
de trabalho de Alto Paraná 
que receberá um caminhão 
do Instituto das Águas para 
a coleta.

Na sequencia, o industrial 
Maurício Ghelen foi convida-
do a falar, “quero dizer da mi-
nha alegria de participar des-
te momento único para Alto 
Paraná. Nós que ajudamos 
muito a Coopervaí, a nossa 
cooperativa de Paranavaí sa-
bemos da importância da re-
ciclagem. A importância des-
te investimento público para 
o município. A Cooperati-
va não recicla lixo, mas sim 
aquilo que é servível e gera 
riqueza. Essa riqueza não é 
apenas fi nanceira, mas é hu-
mana, pois é através do traba-
lho que dignifi ca as pessoas”, 
frisou Maurício Ghelen.

MEIO AMBIENTE:
A técnica em meio am-

biente, Adélia Pichek Faga-
nello, responsável por toda 
assessoria para instalação da 
Cooperalto destacou sobre a 
importância da questão am-
biental “Foi ontem que as 
pessoas começaram a falar 
em meio ambiente. Apenas 
em 1972, na Conferência de 
Estocolmo que as pessoas se 
preocuparam com a questão 
ambiental, embora lá compa-
receram apenas ambientalis-
tas, os chamados ‘eco-chatos’, 
se observar é uma preocupa-
ção recente, até então as pes-
soas achavam que os recur-
sos eram infi nitos. Aqui em 
Alto Paraná, vamos tornar 
a coleta efi ciente e retirar os 
catadores da irregularidade”, 
explicou Adélia.

“Para nós a Cooperati-
va representa uma grande 
melhora no nosso trabalho, 
a própria população agora 

passará a nos ver com outros 
olhos”, disse a presidente da 
Cooperalto, Andressa Barbo-
sa Alves.

A próxima etapa do tra-
balho no município será de 
intensifi car as campanhas 
de coleta seletiva e a parti-
cipação da população. Alto 
Paraná produz cerca de 18 
toneladas de lixo por mês, o 
que gera um custo médio de 
R$ 16 mil/mês.

“Com a reciclagem vamos 
contribuir com a geração de 
renda dos cooperados, com 
o meio ambiente e gerar 
economia aos cofres públi-
cos”, salientou o secretário 

de Agricultura Rafael Cavalli 
Miquelan.

O vereador Alexandre 
Assis Rodrigues, “Pau Véio”, 
destacou todo o trabalho que 
tem feito através da Câmara 
e a busca por recursos em 
prol do povo altoparanaense, 
“sempre com muita humilda-
de”, discursou.

O prefeito Miro fi nalizou 
relatando que o apoio ao 
trabalho irá partir de todas 
as secretarias do município. 
“Os professores, educadores, 
agentes de saúde, todos nós 
moradores de Alto Paraná 
somos importantes parceiros 
da Cooperativa”.'

COOPERATIVA
Com a criação da Cooperativa, novos catadores 

de recicláveis da cidade devem aderir ao trabalho em 
conjunto, já que não será mais permitida a reciclagem 
clandestina feita em quintais.

A Cooperativa inicia os trabalhos com 10 coopera-
dos e todos os equipamentos necessários para coleta, 
separação e destinação dos reciclados do município.

A Cooperativa conta com esteira, prensa, balança, 
pack para o armazenamento dos recicláveis após a se-
paração, elevador de fardos, entre outros equipamen-
tos. Os cooperados ganharam uniformes e equipamen-
tos de segurança individual.

A administração municipal também irá realizar 
campanhas para a população contribuir com o tra-
balho dos cooperados, na separação dos recicláveis do 
lixo orgânico, com isso é esperado que a renda dos coo-
perados aumente e a quantidade de lixo depositado no 
aterro sanitário diminua.

Somente em equipamentos foram investidos R$ 
240 mil. Outros R$ 290 mil foram usados para a com-
pra de um caminhão próprio para coleta do material.

Fotos: José Antônio Costa

"Pedimos agora o apoio da população para que contribua com 
os trabalhadores, separando e destinando os recicláveis para 
a Cooperativa”, disse o prefeito Miro Santana.

“O meio ambiente é nossa casa comum”, enfatizou o Padre 
Marcelo durante a benção inaugural.

O deputado Tião Medeiros destinou para a cidade, através de 
uma indicação de liberação de recursos junto ao governo do 
Paraná, o valor de R$ 500 mil a fundo perdido.

“Com a reciclagem vamos contribuir com a geração de renda 
dos cooperados, com o meio ambiente e gerar economia aos co-
fres públicos”, disse o secretário de Agricultura Rafael Miquelan

O vereador Alexandre Assis, “Pau Véio”, destacou todo o traba-
lho que tem feito através da Câmara e a busca por recursos em 
prol do povo altoparanaense.

O responsável da Kubitz equipamentos, Gerson Kubitz, a pre-
sidente da Cooperalto, Andressa Barbosa Alves, a técnica am-
biental, Adélia Pichek Faganallo e o prefeito de Alto Paraná, Miro 
Santana

A Cooperativa conta com esteira, prensa, balança, pack para o 
armazenamento dos recicláveis após a separação, elevador de 
fardos, entre outros equipamentos.

“Quero dizer da minha alegria de participar deste momento 
único para Alto Paraná. A Cooperativa não recicla lixo, mas 
sim aquilo que é servível e gera riqueza”, salientou o industrial 
Maurício Ghelen.

“Aqui em Alto Paraná, vamos tornar a coleta efi ciente e retirar 
os catadores da irregularidade”, explicou Adélia.


