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UNIFLOR: A série Cidade que Circulamos chega ao final trazendo o município de Uniflor: a cidade das flores . PÁG. 5

Nova Esperança completa 65 anos
no próximo dia 14 de dezembro
Pioneirismo, trabalho e fé ajudaram a construir a história da cidade
PÁG. 7

ESTADO
Richa para 13º
nesta sexta
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ATALAIA
Município se enfeita
para o Natal
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Floraí recebe
caminhão 0 km
PÁG. 9

Alunos das
escolas integrais
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projeto. PÁG. 12
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Quando Tiririca falou!
O deputado federal Tiririca (PR-SP),
codinome do cidadão Francisco Everardo
Oliveira Silva, ocupou a tribuna da Câmara dos Deputados pela primeira vez, na
quarta-feira, 06 de dezembro e falou depois de sete anos de mandato sobre a decepção com a política.
“Subo nesta tribuna pela primeira vez
e última vez. Não por morte. Porque estou
abandonando a vida pública”, disse.
O parlamentar que classificou como
“vergonhosa” a atuação dos colegas enfatizando, "Estou saindo triste para caramba.
Estou saindo muito chateado, muito chateado mesmo com a nossa política, com o
nosso Parlamento. Como artista popular
que sou e político que estou, estou saindo
chateado", afirmou.
Nas eleições de 2010, Tiririca foi o deputado mais votado do país, com mais de
1,3 milhão de votos. Em 2014, o deputado
foi o segundo candidato mais votado, com
1 milhão de votos.
Na época a campanha de Tiririca caracterizou-se pelo deboche, virou misto
de sucesso e polêmica na internet e tema
de todo tipo de discussão, dos debates intelectuais a conversas de botecos. Tiririca
apareceu em diferentes inserções no horário eleitoral de seu partido, o PR. Identificando-se como "o candidato abestado",
ele usou bordões e disse frases como as
seguintes: "Vote no Tiririca, pior do que
tá não fica!" “Oi, eu sou o Tiririca da televisão. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz um deputado federal?
Na realidade eu não sei, mas depois, eu te
conto".
O discurso abatido do deputado Tiririca reflete em muito o atual momento do
brasileiro que está cansado e desanimado
com tanta corrupção e discursos demagogos. Falando como parlamentar, na simplicidade das palavras de um “palhaço”,
Tiririca falou sério pedindo que os seus
colegas olhassem mais para a população.
O deputado destacou ainda o preconceito
que sofreu entre os parlamentares.
Inúmeras pessoas acreditaram que o
discurso do deputado foi em tom de renúncia do mandato e chegaram a compartilhar a informação pelas mídias sociais.
Horas depois, Tiririca disse que permanece no mandato até o fim de 2018, mas não
irá tentar se reeleger. "Informo que cumprirei com minhas obrigações deste mandato até o final e não concorrerei a mais
nenhum cargo público. Agradeço o respeito e a compreensão de todos", afirmou no
Facebook. Ele negou que vá renunciar.
Por mais debochado que seja o palhaço Tiririca nos palcos, na tribuna ele falou como representante dos seus mais de 1
milhão de eleitores. Não tenho dúvidas da
honestidade dele como deputado. O mérito dele foi não ser o escândalo que imaginavam que seria, porém a assiduidade do
parlamentar não significou eficiência em
termos de elaboração de Leis.
A grande verdade é que após oito anos
o deputado deixará o mandato com a certeza: “ficou pior”.

***
“A ignorância, a cobiça e a má fé também
elegem seus representantes políticos”. Carlos
Drummond de Andrade (1902 a 1987), foi
um poeta, contista e cronista brasileiro

EXPEDIENT E
JORNAL

NOROESTE
Jornal Noroeste Agora LTDA - ME
CNPJ 02.196.872/0001-00

R. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 354 Sala 101 - Nova Esperança - PR

FONE/FAX:

(44)

3252-3908

E-mail: contato@jornalnoroeste.com
www.jornalnoroeste.com

O acesso a justiça e sua corelação com a Justiça Gratuita
O Brasil tem enfrentado uma dura realidade em
vários de seus eixos, e tem sido permeado pela corrupção que se instala no cenário político atual, sendo que os desdobramentos tem sido visíveis na área
saúde, educação, segurança, e direitos básicos do
cidadão que estão sendo simplesmente ignorados.
Assim, garantir o acesso à justiça é um dos princípios básicos do direito e este acesso está extremamente ligado ao benefício da justiça gratuita, já que
para o cidadão ter disposição de ingressar com uma
ação judicial precisa ter sido muito prejudicado, já
que as despesas processuais não são nada acessíveis
e, portanto, faz-se extremamente necessário que o
benefício previsto na Lei n.1060/50 seja observado
e deferido a quem o necessita.
A Justiça gratuita deve ser entendida como a
gratuidade das despesas relacionadas com o desenrolar do processo, bem como dos atos necessários à
defesa dos direitos do beneficiário, sendo que por
meio desta, a parte fica dispensada provisoriamente do pagamento de tais despesas.
Este instituto está relacionado com a isenção
dos aspectos processuais, necessários ao exercício
do direito em Juízo ou fora dele.
Essa gratuidade tem como escopo assegurar o
princípio da isonomia, permitindo que ricos e pobres possam lutar em paridade de armas em Juízo,
fazendo com que o desequilíbrio econômico dê lugar ao equilíbrio processual.
Essa justiça não deve ser exercida somente pelo
Estado através das defensorias públicas, mas também deve ser feita através de entidades não estatais
conveniadas ou não com o poder público que tenham por objetivo assistir os carentes na defesa de
seus direitos.
É claro que Estado não tem condições de assegurar a gratuidade de justiça a todos, por isso é
necessário que se comprove a hipossuficiência, de
modo a não onerar os cofres públicos e para evitar-se a má-fé de alguns possam litigar utilizando de
forma inadequada e irresponsável o acesso à justiça.
Dessa forma, mostra-se legítima a exigência de
comprovação da suposta incapacidade financeira à
luz da CF de 1988.
O benefício em questão pode ser concedida tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas,
sendo mister para estas comprovar a insuficiência
de recursos.
Não obstante, o juiz deve analisar no caso concreto cada situação, a fim de se averiguar a real situação financeira do pretenso necessitado a fim de
não tolher do mesmo sua necessidade de pleitear
em juízo.
O benefício da Justiça Gratuita pode ser concedido a qualquer momento, independentemente da
fase processual, basta que a parte postulante prove
não ter meios suficientes para custear as despesas
necessárias.
A concessão da justiça gratuita tem por objetivo
materializar o postulado constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à
justiça e também o princípio da isonomia, assegurando que os hipossuficientes possam buscar a tutela jurisdicional, quando houver violação dos seus
direitos.

PENSAMENTO DA SEMANA
"O dinheiro é um bom
criado, mas um péssimo
patrão". (Edwin L. Books)

Uniflor – Copa Primavera

No último sábado, acompanhado por um grupo de país e atletas,
estive na cidade de Uniflor, assistindo aos jogos da Copa Primavera
de Futsal. Já estivemos em várias cidades da região e a excelência
com que cada respectivo ginásio de esportes recebia o público visitante era algo notável. Diferentemente disso, em Uniflor, o que se
viu foi uma praça esportiva tomada pela poeira, sujeira esta comentada por boa parte dos visitantes. Uma limpeza nas arquibancadas
resolveria o problema e, mas ao invés disso, a terra avermelhada
e papéis no chão deram o tom do local. Cabe aos administradores públicos zelar pelo patrimônio da coletividade, lembrando que
qualquer repercussão negativa fica ruim para a imagem da cidade,
haja vista, mais uma vez repito, que Uniflor foi a exceção negativa
neste quesito. No próximo ano os organizadores da Copa Primavera precisam rever a escolha das cidades que sediam o certame,
já que ocorre o revezamento das praças esportivas. Se Uniflor for
novamente escolhida, que limpem o local. Detalhe: a quadra, onde
os jovens atletas desfilaram seu futsal, também estava suja! Os diversos visitantes com os quais conversei ficaram tristes com o que
viram...

Nova Esperança em rede nacional

Esta semana a equipe da Rede Record de
Televisão,
composta
por repórter e cinegrafista, esteve em Nova
Esperança. O tema em
questão foi o destaque
do município no quesito separação do lixo,
sendo este referência nacional neste assunto. Coincidentemente eu
passava no momento em que a equipe gerava a pauta e, invertendo
o papel com o qual estou corriqueiramente acostumado, fui por ela
entrevistado. Sempre é bom falar de algo que se conhece. A participação efetiva da sociedade vem garantindo o sucesso da iniciativa, gerando renda para a Cooperativa dos Catadores de Materiais
recicláveis e diminuindo a demanda dos aterros sanitários. Ao separar o lixo da maneira correta e colocar na calçada para os catadores levarem ao destino correto, com certeza serão diminuídos os
problemas causados pelo descarte inapropriado. A coleta seletiva
facilita a reciclagem do lixo reutilizável e ainda gera empregos e ajuda a preservar o nosso meio ambiente evitando a extração de mais
matéria-prima e a poluição. Ao todo 30 pessoas trabalham na Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis. É o lixo que não é
lixo gerando renda. São recicladas em média 80 toneladas ao mês.

Sugerir não ofende...

Segue neste Jornal uma matéria por mim elaborada sobre a erosão,
um problema crônico que afligia a cidade. Homem de vanguarda,
o ex-prefeito Dr. Severino Ramos Bezerra tratou de equacionar o
problema, construindo galerias e obras que frearam as voçorocas
que estavam prestes a engolir os bairros no entorno. Num outro
momento, contidas as voçorocas, o nova esperancense passou
a sonhar que aquele espaço poderia se tornar uma área de lazer.
Quando assumiu a prefeitura, a ex-gestora Maly Benatti tratou de
arrumar meios deste sonho se tornar real e fez o que até então nenhum de seus antecessores e sucessores de Severino Ramos Bezerra
fizeram, que foi urbanizar o Parque. Como o Projeto foi concebido
pelo Engenheiro Getúlio Mincoff (de saudosa memória) fica minha
sugestão de dar ao Parque o nome do referido profissional, prestando assim uma justa homenagem. Outros espaços dentro do Parque
poderiam homenagear nossos concidadãos que deixaram um legado. Fica a dica!

Decoração natalina

A decoração natalina em Nova Esperança começou a dar o ar da
graça. A Praça Mello Palheta, ponto mais central da cidade está
sendo alvo de elogios tanto por parte dos moradores quanto dos visitantes. A Vila Esperança, na Concha Acústica já está sendo montada e outros atrativos devem surgir com a abertura do comércio,
dia 15 de dezembro.

Boa notícia

De janeiro a novembro deste ano, a produção de veículos no país
aumentou 27,1%, totalizando 2,485 milhões de unidades. Na comparação de novembro com o mesmo mês do ano passado, a produção cresceu 15,2%, ao passar de 216,3 mil para 249.089 mil unidades. Na comparação mês a mês (novembro com outubro), houve
queda de 0,3%. Segundo a Anfavea, o emprego no setor ficou estável em novembro, com queda de 0,3%, na comparação com outubro. Em relação a novembro do ano passado, houve alta de 2,5%. De
acordo com a Anfavea, foram "pequenas variações" normais."Mês
passados, tínhamos 3.528 pessoas em lay-off e PSE [Programa
Seguro-Emprego] e neste mês temos 3.332. Não abrimos, nem fechamos postos de trabalho. Em março de 2016, tínhamos mais de
38 mil pessoas em lay-off ou PSE, ou seja colocamos 35 mil pessoas
de volta ao trabalho”, concluiu a associação. As informações são da
Agência Brasil de Notícias.

***
O que passou, passou, mas o que passou luzindo,
resplandecera para sempre. - Johann Goethe (1749 - 1832)

Sugestão enviada pelo leitor Tio Pedrão

DIRETORES PROPRIETÁRIOS: Allexander Fernandes França | Osvaldo da Costa Paiva Filho | José Antônio Rodrigues da Costa

CIRCULAÇÃO
Nova Esperança, Alto Paraná,
Atalaia, Presidente Castelo
Branco, Floraí, Uniflor,
Cruzeiro do Sul, Paranacity,
Inajá, Colorado, Santo Antônio
do Caiuá e São João do Caiuá.

CONSULTORIA JURÍDICA
Dr. Luiz Carlos Marques Arnaut
OAB 24.889 - PR
Fone: (44) 3026-6680
Faça o download da edição completa
no site jornalnoroeste.com

* O JN não se responsabiliza por conceitos emitidos em artigos assinados

PROGRAMAÇÃO VISUAL

Permitido a utilização dos textos,
desde que citada a fonte

DESDE MAIO DE 1995

FILIADO A

Hauney C. Malacrida
(Jornal Noroeste)
IMPRESSÃO
Editora Central Ltda
CNPJ: 76.123.397/0001-70

PARANÁ

O Jornal Noroeste tem circulação semanal no formato impresso e digital, sendo órgão oficial do município de Nova Esperança

JORNAL NOROESTE

GERAL - 3

www.jornalnoroeste.com

Sexta-feira, 08 de dezembro de 2017

Descarte correto do óleo de cozinha
é regulamentado no Paraná

L

ei sancionada pelo governador Beto Richa
determina que estabelecimentos que utilizam
ou comercializam o produto
sejam responsáveis pelo descarte adequado. Objetivo é
reduzir os impactos ambientais que o despejo inadequado causa ao meio ambiente
Restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados
e outros estabelecimentos
que utilizam ou comercializam óleo de cozinha serão
responsáveis pelo descarte
adequado do produto e seus
resíduos. A medida está prevista na lei 19.250 sancionada pelo governador Beto Richa nesta semana e que entra
em vigor em 90 dias.
O objetivo é reduzir os
impactos ambientais que o
despejo inadequado do produto pode causar. Um litro
de óleo de cozinha usado
pode contaminar até 20 mil
litros de água potável, e o
produto leva até 14 anos para
ser absorvido pela natureza.
Bruni explicou que, além
dos impactos ambientais o
óleo de cozinha prejudica o
funcionamento do sistema
de esgoto. Junto com outros
materiais forma uma crosta
que entope a tubulação.
“O descarte inadequado tem impacto negativo ao
meio ambiente. Tem alto poder de contaminação da água
e de obstrução da tubulação”,
disse.

Opinião do Blog
Ministro e Empresário Gilmar
Mendes, o 4º poder, deveria ser
premiado pelo Ibama!
O Ibama, que significa Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis,
deveria presentear o ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF) e
também empresário, Gilmar Mendes, pela sua alta contribuição em
não permitir a prisão de tucanos,
ratos, gatos e agora até barata, como
vem acontecendo no Brasil já vários
anos, desde a sua nomeação para o
cargo pelo ex presidente Fernando
Henrique Cardoso (PSDB) em 2002.
Ao longo de sua carreira, Gilmar
Mendes, com a maior cara de pau,
não dando nem bola pelas suas atitudes, até porque quem deveria tomar
qualquer ação contra ele pelo cargo
que ocupa, seria a ministra Carmem
Lúcia, presidente do STF que permanece muda, calada, uma banana,
enxovalhando de vez a instituição.
Gilmar Mendes que já livrou da
prisão o banqueiro e ladrão Daniel
Dantas, que na época foi acusado e
preso pelo chefe da Polícia Federal
Protógenes Queiroz, que por calúnias perdeu o cargo e teve que se
exilar na Suíça. O senador tucano
Aécio Neves, o gato e rato Michel
Temer, também são protegidos de
Mendes. Agora ele protege pela terceira vez, livrando da cadeia, Jacob
Barata Filho, rei dos ônibus do coletivo do Rio de Janeiro que é acusado
por ter dado 150 milhões em propinas para Sérgio Cabral em troca de
aumento dos preços dos coletivos,
etc, e o presidente da Fetransporte
Lélis Teixeira. Vale a pena lembrar
que, Guiomar Mendes, esposa de
Gilmar Mendes, é funcionária desse
complexo do transporte coletivo do
Rio. Mendes ainda mandou liberar
da cadeia o ladrão e corrupto Eike
Batista e o médico estuprador, Roger
Abdelmassih, condenado a 180 anos
por pressão das vítimas dele. Como
ninguém questiona nada sobre as
suas atitudes desmoralizantes para

ARMAZENAR - Proposta
pela deputada estadual Cristina Silvestri, a lei determina
que os estabelecimentos que
trabalham com refeições devem armazenar os óleos e gorduras em recipientes fechados
e identificados e encaminhá-los aos postos de arrecadação credenciados ou licenciados pela Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos. Também precisam
treinar os funcionários sobre
armazenamento para que o
óleo não seja contaminado
por produtos químicos como
combustível, solventes e produtos de limpeza.
No caso dos mercados e
armazéns que vendem o óleo,
a lei determina que devem
manter no interior das lojas
recipientes especiais para a
coleta do óleo usado pelos
clientes, encaminhá-lo para
os postos de arrecadação e,
ainda, exibir cartazes com
informações sobre os perigos
do descarte inadequado para
conscientização dos consumidores. Todas as ações deverão
ser feitas de forma gratuita,
sem nenhum tipo de cobrança ao consumidor.
PROIBIÇÃO - Com a lei
em vigor, fica proibido o despejo em ralos, pias ou canais
que levam ao sistema de esgoto, guias, bueiros ou canalização conectadas ao sistema de
drenagem de águas da chuva,

a Justiça, humilhando o STF, Juízes,
Procuradores, Parlamentares, Ministros, Governadores, Gilmar Mendes
pode ser considerado o quarto poder
desse país.
Parlamentarismo sem consulta
popular é golpe!
A quebra do pacto democrático
com um processo de impeachment
fraudulento, jogou o país na mais
profunda crise institucional. Agora,
os mesmos golpistas estão pensando
atentamente em implementar um
sistema de governo parlamentarista
sem consultar a população, como
prevê a Constituição Brasileira, sendo mais um capítulo do golpe iniciado em 2016 que segue em curso
no país. A declaração é do deputado
federal gaúcho Henrique Quintana,
diante da possibilidade do Supremo
Tribunal Federal julgar uma ação
que poderá dar plenos poderes ao
Congresso Nacional para decidir sobre as mudanças ou não do sistema
de governo. Esse assunto já foi discutido em 1997 quando o deputado
Jaques Wagner ingressou com um
mandado de segurança para impedir
que a tramitação do projeto que retira a obrigatoriedade da realização
do plebiscito. Agora, após manifestações do governo e aliados simpáticos
ao parlamentarismo, o último ministro indicado por Temer, Alexandre
de Moraes, já tinha desengavetado
a matéria de maneira repentina. "Se
os ministros do STF derrubarem o
mandado de segurança, o projeto
poderá ser discutido e votado no Legislativo. Aqueles que organizaram e
promoveram o impeachment e estão
sem candidatos a sucessão, querem
uma solução que não passe pelo
povo", afirma Fontana. Temos que
ficar atento com os golpistas para
não retirar do povo a legitimidade de
escolher o seu presidente, coisa que o
atual presidente e o Congresso Nacional, totalmente desmoralizados,
não possuem legitimidade para tal
mudança.

córregos e nascentes.
LOGÍSTICA REVERSA
- Segundo Bruni a lei contribuirá com as políticas de
logística reversa já aplicadas
no Paraná. “A lei regulamenta
a logística reversa do óleo de
cozinha, que já é feita parcialmente pelos cidadãos, mas
que não havia uma legislação
estadual vigente. Agora, a fiscalização pode agir com mais
rigor”, afirmou.

A lei determina que os estabelecimentos que trabalham com refeições devem armazenar os óleos e gorduras em recipientes
fechados e identificados e encaminhá-los aos postos de arrecadação credenciados ou licenciados pela Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

MULTA - Quem descumprir a lei está passível de
multa que varia de duas a dez
Unidades Padrão Fiscal do
Paraná- cada unidade equivale a R$ 96,17 - e sujeito a

suspensão das atividades em
caso de reincidência. Os valores arrecadados serão depositados no Fundo Estadual do
Meio Ambiente. A fiscalização ficará a cargo do Instituto
Ambiental do Paraná (IAP).
INICIATIVAS- O Governo do Estado já possuí programas de reciclagem de óleo
de cozinha. Neste ano a Sanepar ampliou o programa Trate Bem a Rede para estimular
os moradores de Curitiba e
Região Metropolitana a descartarem nos pontos de coleta os resíduos. A estimativa é
que 500 mil litros de óleo por
mês sejam destinados corretamente. AENotícias

Petrobras recebe mais R$
654 milhões da Lava Jato
A Petrobras já recebeu, desde o início da Operação Lava
Jato, R$ 1,476 bilhão desviados
da companhia no esquema de
pagamento de propina desvendado pelo Ministério Público do Paraná e pela Polícia
Federal.
Deste total, cerca de R$ 654
milhões foi devolvido ontem,
quinta-feira (07) aos cofres
da companhia. O dinheiro foi
recuperado por meio de acor-

dos de colaboração celebrados
com pessoas físicas e jurídicas
no âmbito da Operação Lava
Jato. A devolução aconteceu
durante evento realizado em
Curitiba, base central da operação, com a presença do presidente da estatal, Pedro Parente.
Segundo nota divulgada
pela Petrobras, a empresa vem
trabalhando em parceria com
o Ministério Público Federal, a

Polícia Federal, a Receita Federal e demais autoridades desde
o início das investigações, ao
mesmo tempo em que aprimorou seus mecanismos de
controle e tomada de decisões”.
Na avaliação da estatal, a
companhia, “que é reconhecida pelas autoridades como
vítima dos atos desvendados
pela Lava Jato, seguirá adotando medidas jurídicas contra
empresas e pessoas, inclusive

ex-funcionários e políticos,
que causaram danos financeiros e à imagem da companhia”.
A nota conclui afirmando que a Petrobras atua como
coautora com o Ministério
Público Federal e a União em
13 ações de improbidade administrativa em andamento,
além de ser assistente de acusação em 43 ações penais.

Coisas do Cotidiano
• O Senador Romero Jucá
(PMDB - RR) durante um vôo, foi
admoestado por uma mulher que
lhe perguntou" se já havia estancado
a sangria". Como se sabe, Jucá, um
dos golpistas contra Dilma Rousseff,
queria acabar com a Lava Jato para
que não importunasse os políticos
(seria estancar o sangue). Jucá tentou
na marra tirar o celular da senhora,
não conseguiu, foi vaiado, chamado
de ladrão, corrupto, político vagabundo, parasita da nação, pela mulher e mais os apoios que ele teve. Por
que Sergio Moro não toma uma dura
providência em cima desse cara que
tem mais de cem denúncias na Lava
Jato? Ou é melhor saber onde Lula
foi almoçar?
• Aliás, na entrega do prêmio
"brasileiro do ano/2017 a Sergio
Moro pela "Revista Isto É", o presidente Temer, Moreira Franco e
outros ministros presentes não se
levantaram quando Moro foi chamado para receber o prêmio. O motivo
é simples pois Temer, Moreira Franco, Padilha, Romero Jucá, Renan
Calheiros e outros, todos do PMDB
estão com dezenas de processos por
corrupção, falcatruas, propinas na
Lava Jato;
• E por falar em Lula, pesquisa
Datafolha continua inalterada para
a corrida presidencial em 2018. Lula
em primeiro com 34% das intenções
de votos e Bolsonaro em segundo
com 14%;
• Presidente Temer vive falando que a Reforma da Previdência é
importantíssima para o país. Todos
deveriam ajudar. Se é tão boa a tal
reforma, por que razão militares,
políticos e o judiciário ficam fora
dela? Sabem por que? É que a reforma penaliza o povão e essa classe de
políticos, militares e Judiciários não
querem entrar nessa fria por já terem
outras mordomias;
• Espaço - Cultura - Vale do Rio
dos Sinos - Ao sair de Porto Alegre,
RS, em direção a Gramado, tive a
oportunidade de conhecer algumas
cidades do Vale do Rio dos Sinos,
que hoje pertence à Região Metropolitana de Porto Alegre, com uma
rica e belíssimas histórias. Colonizada praticamente por alemães, o
Vale do Rio dos Sinos, compõe de 14
municípios banhados pelo Rio dos
Sinos, cujo o nome é devido as suas
fortes curvas e sinuosidades. Percorrendo cerca de 190 km desde a sua
nascente, é um rio importante para

os municípios, cujas as suas águas
tornam as terras mais férteis, ricas
em variedades de peixes e também
com inúmeras cascatas. As cidades
de Araricá, Campo Bom, Canoas,
Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio,
Ivoti, Nova Hartz, Nova Santa Rosa,
Portão, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga e Sapucaia do Sul,
são os 14 municípios banhados pelo
Rio dos Sinos. Cerca de 1,5 milhão
de pessoas habitam o Vale do Rio
dos Sinos, constituindo 12,21% da
população do Estado do Rio Grande
do Sul que possui mais 11 milhões de
habitantes. Essa região é tão importante para o Brasil, como o Vale do
Silício, na Califórnia, é importante
para os Estados Unidos. No Vale do
Silício, predomina as indústrias eletro-eletrônicos (Apple, Nokia, Sansung, etc.) enquanto no Vale do Rio
dos Sinos, predomina a maior área
de fábrica de sapatos do mundo. São
cerca de 3 mil fábricas, com destaque
para a Grandene, Moleka, Usaflex,
Picadilly, etc. A indústria metal-mecânica, assim como a de alimentos,
vestuário, etc., fazem parte da grande força econômica da região. Por
se tratar de uma região rica, o PIB é
alto assim como a renda per capta.
Com excelentes escolas e uma grande universidade, a Universidade do
Vale do Rio dos Sinos, com os seus
vários cursos, tornam a região uma
força educacional importante, não
somente parta a região mas também
para todo o Rio Grande do Sul, um
Estado com índice de analfabetismo
muito baixo.

se Rodrigo Maia received the president Temer and other politicians for
a gourmet dinner on Sunday (03rd)
in Rio de Janeiro, outside there was a
group of protesters against the Welfare
Reform with placards and eating soup
in small plates;
• Cup of the world/2018 – Russia.
Brazil is in the group E, together with
Switzerland, Costa Rica and Serbia.
The opening of the cup will be on June
14th. Brazil begins the cup playing
against Switzerland. The group E is
very easy for Brazil.
• Odebrecht begins to change the
companies names to attract new partners;
• Words of the week: placard/ environmentalist/ while/ seek
• “A dream you dream alone is
only a dream. A dream you dream together is reality” (John Lennon 19401980) English singer and songwriter.
Member of the band “The Beatles”.
“Imagine” was one of his great success – a section of the song “Imagine”:
(Imagine there´s no heaven/It´s easy
if you try/No hell below us/Above us
only sky/Imagine all the people/Living
for today/...)

ter uma ideia, os ex presidentes Lula
e Dilma tiveram uma aceitação de
cerca de 87%, enquanto Temer tem
uma aceitação de apenas 3%. Citado
inúmeras vezes na Operação Lava
Jato, desvios de dinheiro público,
propinas de milhões acertadas na
calada da noite no Palácio Jaburu,
onde residente o presidente em Brasília, acertos de mais de 32 bilhões
de reais com os parlamentares para
se manter no poder, etc., etc. Ele e
outros ministros de sua facção, desviaram mais de 350 milhões de reais
dos cofres públicos conforme inúmeras denúncias. Até os latifundiários já foram beneficiados por Temer
em troca de votos para sua permanência no cargo, além de obrigar o
presidente a mudar a lei do trabalho
escravo e a sua fiscalização. Hoje, Temer é um refém dos parlamentares.
E onde anda o justiceiro Sergio Moro
que ainda não tomou nenhuma providência depois de tantas denúncias
comprovadas? Ele com certeza, deve
estar atrás do Lula querendo saber
se Lula pagou os alugueis de onde
mora, com cheques ou cartão de crédito. Ou ainda a procura das notas
de compras dos pedalinhos. Ou ainda esperando a certidão de propriedade do Triplex na praia de Santos.
Na realidade, Moro e a direita no
Brasil querem simplesmente a derrubada de Lula, que com todas essas
agressões morais, ainda é reconhecido pelo povo brasileiro como o presidente que mais trabalhou por esse
país, ajudando principalmente os
mais pobres, liderando com ampla
folga a corrida presidencial. Nessa
história toda, um tal de Jair Bolsonaro, que é racista, homofóbico, não
gosta de pobre, defensor ferrenho da
ditadura militar, misógino, contra a
esquerda e tantas outras coisas mais,
com certeza, terá todo o apoio da
direita, empresários, Sérgio Moro,
Igreja Universal, etc., como candidato a presidente do Brasil. Cada povo
tem o governo que merece!

Pingos e Respingos International News from Brazil
• Brazil environmentalist Marina Silva to run for president in 2018.
Former Brazilian senator and environmental minister Marina Silva said
last Saturday that she would seek her
party´s nomination to run for president next year;
• While the president of the Hou-

Brasil, um país a caminho do
regime autoritarista
Há um ano, em 2016, a ex presidente Dilma Rousseff foi destituída
do cargo pelas tais pedaladas fiscais,
mas sem uma explicação plausível
para que a presidente perdesse o
mandato. Na realidade, os golpistas
queriam tirar o poder do PT que estava fazendo transformações no Brasil, reconhecido até pelas autoridades dos maiores países do mundo. O
ex presidente Barack Obama (USA)
foi um deles; Sarkosi (França), foi
outro presidente a elogiar as transformações petistas. Com a posse do
presidente golpista Michel Temer, o
país passou a ser governado por uma
facção criminosa, como afirmou Rodrigo Janot, ex presidente da Procuradoria Geral da República. Para se

ENTRELINHAS

Agência Brasil

***E o PMDB, partido que sempre quis ser coadjuvante, agora está mostrando os verdadeiros motivos dessa
atitude: é mais fácil para fazer falcatruas, roubar, meter a mão no dinheiro público. Veja o rombo que os
integrantes do partido deram no Rio de Janeiro e agora a família de Geddel na Bahia. ***E o campeonato
brasileiro/2017 chegou ao seu final. Corinthians Campeão e Palmeiras Vice. Já o meu Coritiba obteve o que
vinha merecendo há tempo: disputar a segundona. ***Quanto ao sorteio da Copa do Mundo na Rússia/2018,
o grupo E, grupo do Brasil, tem ainda Suíça, Costa Rica e Sérvia. É um grupo teoricamente fácil. ***Você sabia
que pesquisa recente diz que os solteiros tem 42% mais chance de desenvolver demência do que os casados?***
Você sabia também que envelhecer e engordar caminham juntos? ***"Quando os que comandam perdem a
vergonha, os que obedecem perdem o respeito" (Georg Lichtenberg, alemão -1742-1799 filósofo, escritor
e matemático ).
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Campanha do “Dezembro
Laranja”, de alerta contra
o câncer de pele, é lançada
na Assembleia Legislativa

A

campanha do “Dezembro Laranja” foi lançada nesta segunda-feira
(4) na Assembleia Legislativa
do Paraná (Alep). A iniciativa
atende a uma proposição do deputado Anibelli Neto (PMDB),
aprovada no Legislativo e
convertida na Lei estadual nº
18.829/2016, estabelecendo que
todos os anos neste mês sejam
promovidas ações preventivas e
que ajudem no diagnóstico precoce do câncer de pele.
Quem falou sobre a relevância destas ações, durante a
sessão plenária, foi a médica
dermatologista Flávia Trevisan,
médica assistente no Ambulatório de Câncer de Pele do Serviço de Dermatologia do Hospital Evangélico de Curitiba. De
acordo com ela, os casos de melanoma, tipo de câncer de pele
mais perigoso, chegaram no Paraná a onze mil, apenas no ano

passado. “É mais do que todos
os casos de cânceres de mama
e de próstata, somados”, alerta.
“O câncer de pele tem a característica de ser fácil de prevenir, porque sabemos o que
causa a doença e quem pode
sofrer com ela. A campanha é
de informação e de educação
para a população, voltada à prevenção”, explica. “O principal
fator é a proteção solar, não só o
uso de filtro solar, mas também
de mangas mais compridas nos
dias de sol. Trabalhadores como
carteiros, lavradores, principalmente, devem usar roupas mais
cobertas, chapéus e bonés, e
sempre que puderem, devem
ficar na sombra”, afirma. Além
disso, a médica frisa que é preciso evitar os horários de pico
do sol, das 10 às 15 horas.
DIAS NUBLADOS – A exposição à radiação solar, com os

sobre os perigos da exposição
exagerada à radiação solar. “Temos que reforçar a campanha, e
todos os segmentos da sociedade precisam contribuir e fazer
também está divulgação, pela
proteção solar”, afirmou.
As pessoas mais suscetíveis
aos efeitos da radiação solar são
as de pele mais clara, em um
quadro de ‘fototipos’ que vai do
nível 1 ao 6. Apresentam fatores
de risco ainda as pessoas que já
tiveram câncer de pele, as que
tiveram casos na família, além
das que têm muitas pintas na
pele. No Paraná, de acordo com
pesquisa registrada pelo último
Censo, mais de 72% da população se declara branca. Somados
os pardos, o grupo de risco para
a doença chega a quase 95%.
A solução, foco da campanha

do “Dezembro Laranja”, está
em cuidados bastante simples,
como o uso permanente do
filtro solar; procurar a sombra;
disseminar a importância da
prevenção entre as crianças;
evitar os horários de risco e tomar muito cuidado com os dias
nublados.
Durante todo este mês o
Estado promoverá ações preventivas e de conscientização
da população, por meio de
procedimentos informativos,
educativos e realização de exames para o diagnóstico precoce
do câncer de pele. Serão priorizados também o estímulo a
visitas periódicas ao médico;
a divulgação sobre os tipos de
câncer, sintomas e tratamentos;
e o incentivo aos órgãos da Administração Pública, empresas,

entidades de classe, associações,
federações e à sociedade civil
organizada, para que se engajem em ações educativas e preventivas.
A PALESTRANTE – Flávia
Trevisan é médica dermatologista graduada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR),
com pós-graduação em Cirurgia Dermatológica e Cosmiatria pelo Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Paraná
(HC-UFPR) e mestre em Medicina Interna pelo HC-UFPR. É
ainda sócia titular da Sociedade
Brasileira de Dermatologia e da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica.
Fonte: Alep

raios UVA e UVB, é a principal
causa do câncer de pele. Mesmo nos dias nublados, avisa a
dermatologista, é preciso ter
muito cuidado. “O nublado que
não teria radiação ultravioleta
é o céu de tempestade, quando
é dia e está escuro. Se está claro, tem radiação e os cuidados
devem ser tomados”, explica. A
conscientização entre as crianças é um modo muito eficiente
de combate a este tipo de câncer. “A partir dos seis meses de
idade já pode ser usado o protetor solar infantil. Isto acaba
gerando um hábito, como é o
de escovar os dentes: se não se
ensina desde criança, a pessoa
simplesmente não se acostuma
a fazer”, explica.
Para o deputado Anibelli
Neto, a presença da especialista
que representa a Sociedade Brasileira de Dermatologia trouxe
dados que chamam a atenção
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Uniflor: A cidade das flores
Fotos: Alex Fernandes França / José Antônio Costa

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A

série produzida pelo
Jornal Noroeste denominada: “Cidade
em que circulamos”, chegou
ao município de Uniflor. Por
ordem alfabética é a oitava
cidade da região onde o Noroeste é entregue as sextas-feiras.
O município foi criado
através da Lei Estadual nº
4.338, de 25 de janeiro de
1961 e instalado em 15 de
novembro do mesmo ano
quando foi desmembrado de
Nova Esperança.
Localizado a quatorze
quilômetros de Nova Esperança, o município de
Uniflor de acordo com estimativas de população produzidas pelo IBGE/2017,
possui 2.614 habitantes e
2.203 eleitores, segundo o
TSE/2016. Com uma área
territorial de 95,076 km2, o
município pertence ao Foro
Regional de Nova Esperança.
Numa eleição muito disputada, com uma diferença
de 11 votos, Alan Petenazzi
(PSB) foi eleito no ano passado para o mandato (2017/
2020), tendo como vice, Paulo Mochi (PP).
Por ordem de votação
no último pleito e nome de
urna, a Câmara de Vereadores é composta por Carlinhos Ferreirinha (PP),
Maicão (PSD), Elaine Franzoni (PHS), Bezerra do Bar
(PSD), Beda (PP), Ito Rizzo
(PSC), Pedrinho (PSB), Profa. Irene (PMDB) e Nena
(PSC). O vereador Maicão
é o presidente, tendo como
vice a profa. Irene, 1º secretário Ito Rizzo e 2º secretário: Pedrinho.
ECONOMIA:
Dados do IBGE indicam
que em 2015, o salário médio mensal era de 1.8 salários mínimos. A proporção
de pessoas ocupadas em relação à população total era
de 18.2%. Na comparação
com os outros municípios
do estado, ocupava as posições 311 de 399 e 189 de 399,
respectivamente.
Considerando domicílios
com rendimentos mensais
de até meio salário mínimo
por pessoa, tinha 25% da
população nessas condições,
o que o colocava na posição
385 de 399 dentre as cidades
do estado e na posição 5304
de 5570 dentre as cidades do
Brasil.
O Produto Interno Bruto
per capita de Uniflor em 2014
era de R$ 19.176,48. Para
melhor entendimento, o PIB
per capita de um município
mede o valor total dos bens
e serviços finais (exclui as
transações intermediárias)
produzido por habitante. É a
contribuição média de cada
residente no município ao

Praça Central de Uniflor –
Pedro Arnaut de Toledo

O produtor Joãozinho Ferreirinha,
na empresa familiar Agro-Flores
Uniflor, 74 estufas produzem flores
que são enviadas para todo o
Paraná e Mato Grosso do Sul.

A cidade se destaca no cenário estadual pela produção de flores.

valor agregado nos diferentes setores da economia local.
No cenário nacional a cidade
ocupa a posição 1.863º quando considerado os 5570 municípios brasileiros.
DE ÚNICA FLOR A VÁRIAS FLORES:
A Avenida Das Flores,
bem como a Praça Pedro Arnaut de Toledo concentra os
comércios da cidade, agência
bancária e alguns prestadores
de serviço.
A origem do nome da cidade remonta a uma lendária
história do passado, “quando
os engenheiros da Companhia Melhoramentos Norte
do Paraná passaram por este
lugar estava uma seca muito
grande e em meio a vegetação castigada nas margens de
um córrego eles encontraram
apenas uma flor, então passaram a chamar “Córrego Uniflor”, e onde hoje é a cidade
colocaram uma placa dizendo
“Futuro Patrimônio de Uniflor”, desta forma ensina os
primeiros escritos da época.
Durante a gestão do prefeito José Carlos Pagliaci (5a
gestão - 1.977 à 1.983) as ruas
de Uniflor que antes tinham
outras denominações passaram a ter nomes de flores, de
acordo com a Lei nº 375 de
19 de abril de 1979. A mesma
norma ainda estabeleceu no
artigo 3º que a cidade teria o
slogan oficial: “Uniflor – Cidade Jardim”.
Como a grande maioria
dos municípios da região noroeste, Uniflor possui a sua
vocação econômica na atividade agrícola, a cidade se destaca no cenário estadual pela
produção de flores.
O município possui quatro produtores de flores.
Como uma das maiores do
Estado, a Agro-Flores Uniflor,
que fica no Sítio São Francisco - Bairro Guarani. Lá estão
localizadas 74 estufas que
produzem crisântemo, gérbera e outros tipos de flores que
são enviadas a todo Paraná e
Mato Grosso do Sul.

Dados do Departamento
de Economia Rural da Secretaria Estadual da Agricultura
(DERAL/SEAB 2016) apontam que a produção agrope-

cuária do município ultrapassou o valor bruto nominal de
R$ 67 milhões. Esse montante
é formado pela produção no
solo uniflorense em toneladas
de cana de açúcar 163.822,
milho 7.812 e soja 5.536. A
avicultura correspondeu no

mesmo período com 521.600
cabeças, sendo 780 galinhas.
Bovinos com 6.172, suínos
com 535 e 60 matrizes, além
de 300 ovinos e 200 cabeças
de equinos.
A série: “Cidade que circulamos” chega ao fim após

alguns meses informando
aos leitores as particularidades e potencialidades de cada
cidade onde o Noroeste possui circulação. Aguarde para
o próximo ano, novas séries
com muito conteúdo e informação.

Você gosta de morar em Uniflor?

“Gosto de morar em
Uniflor, é uma cidade
bem tranquila. Moro aqui
há 27 anos. Hoje, o que
está faltando é mais moradia, melhorias na área
da saúde que está bem
defasada e mais oportunidades de emprego,
pois, por ser uma cidade
pequena não há muitas
vagas de emprego, a Usina é a maior geradora de
emprego aqui”. Claudemir Marques da Silva

“Gosto de morar em
Uniflor, já são 22 anos que
estou aqui. A cidade é boa,
porém ainda faltam algumas
coisas, um pouco mais de
segurança policial. O prefeito está trabalhando bem,
não tenho que reclamar.
Aqui é uma das cidades que
mais tem bares no Paraná
(risos)”. Amauri Antonio
Amaral “Zói Pelado”.

“Gosto de morar em Uniflor, é a cidade onde nasci.
Já morei em outros lugares,
mas a cidade natal a gente
nunca esquece. Percebo
que com a nova equipe da
administração, o prefeito,
a cidade está melhorando.
Nesses últimos 8 anos a cidade ficou muito descuidada. O que precisa melhorar
em Uniflor é o serviço. Por
ser uma cidade pequena,
tem pouco emprego para
as pessoas. A área da saúde
está boa, não tenho do que
reclamar não”. Alex Sandro da Silva dos Santos

“Eu gosto de morar em
Uniflor. Já são 14 anos que
moro aqui. É uma cidade
tranquila, muito calma. As
outras cidades estão sempre
noticiando problemas, mas
aqui não, de vez em quando
acontece algo, mas é muito
raro. A única coisa que
falta aqui é oportunidade de
emprego. Na área da saúde
está bom, sempre dá pra
melhorar, mas está bom”.
Niceia Maria de Melo

“Eu amo morar em Uniflor,
faz 34 anos que moro aqui.
Gosto daqui por ser uma cidade tranquila, nos sentimos
a vontade, todos se conhecem, é um lugar gostoso de
morar, pessoal bom e de bom
coração. A escassez maior
aqui é emprego, para a juventude, falta oportunidade.
Na área de serviços públicos,
como a saúde, está ótimo, a
gente só vê elogios”. Carla
Cristina Nunes Franzoni
“Moro em Uniflor há 50
anos e gosto muito de morar
aqui. A área da saúde está
boa, com mais profissionais
nos servindo. Por ser nascido e criado aqui, sou muito
apaixonado por essa cidade.
Estou no segundo mandato
como vereador, e como vereador eu acredito na cidade,
apresentei um requerimento
pedindo redutor de velocidade e aguardo ser atendido, a Praça ficou mais bonita
com o asfalto recapeado”.
Valdecir Bezerra dos Anjos.
“Adoro morar em Uniflor. É
minha raiz. Moro aqui há 50
anos, aqui eu nasci. Aqui tem
de tudo, tem amizade, tem os
companheiros que são muito
apegados na gente, a família.
Trabalhamos e vivemos daqui. O que poderia melhorar
é o aumento de oportunidade emprego, alguma empresa
ou indústria para gerar mais
movimento no município”.
José Carlos da Silva
“Moro em
Uniflor há 2
anos e gosto
de residir
aqui. A saúde
e a segurança
tem melhorado muito”.
Franciele de
Melo Matias
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ESTADUAL

O

Comissão entrega substitutivo
do Orçamento de 2018 a Traiano

presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano
(PSDB), recebeu ontem, das
mãos do deputado Elio Rusch
(DEM), relator da Comissão
do Orçamento, o substitutivo geral da Lei Orçamentária
Anual (LOA) de 2018. Das
1.435 emendas apresentadas

E

pelos parlamentares o relator
acatou 1.365.
As receitas para o próximo
ano serão de R$ 59,7 bilhões.
Em Educação serão investidos
30%, equivalente R$ 8,505 bilhões; em Saúde a vinculação
prevista de 12% representa de
R$ 3,401 bilhões; e em Segurança Pública o Poder Execu-

Poder Legislativo.
Participam da Comissão
de Orçamento, além de Elio
Rusch, os deputados Francisco Bührer (PSDB), Rasca Rodrigues (PV), Tião Medeiros
(PTB), Claudia Pereira (PSC),
Nelson Luersen (PDT), Nereu
Moura (PMDB) e Cristina
Silvestri (PPS).

As receitas para o próximo ano serão de R$ 59,7 bilhões

Richa paga 13° nesta sexta-feira

stará na conta dos
servidores estaduais
do Paraná nesta
sexta-feira, 8, o pagamento

integral do 13º salário. Será
R$ 1,7 bilhão pago aos servidores, aposentados e pensionistas. No próximo dia

Esporte na infância

É inegável que a prática de atividade esportiva,
quando realizada de maneira
equilibrada e respeitando os
limites individuais, resulta
em benefícios sociais, físicos, cognitivos e emocionais
essenciais para o desenvolvimento pleno de crianças e
adolescentes. Dessa forma,
um dos principais desafios
para qualquer gestão pública
na área é conseguir promover
programas e ações que sejam
atraentes e de fácil acesso

J

tivo vai destinar R$ 3,795 bilhões, que representam 13%.
Para o próximo ano o governo poderá remanejar em
créditos adicionais em até 5%
do orçamento, dando margem para uma possível flexibilização e compromissos
financeiros por parte do Executivo, sem autorização do

á faz um tempo que não
vemos por aqui, na Coluna Sétima Arte, dramas de qualidade e um tempo
maior ainda que não encontramos boas adaptações de
livros para o cinema. Se você
estava à espera tanto de um,
quanto de outro, sua espera
acabou, pois chegou aos cinemas a adaptação cinematográfica do livro homônimo
Extraordinário e, pode ter
certeza, é impossível ficar indiferente à essa história.
O filme, adaptado do best-seller de R. J. Palacio, aborda
um período difícil na vida de
todas as pessoas, a fase escolar. Esse é um tempo complicado, pois marca o distanciamento do ambiente seguro
ocasionado pela convivência
familiar e impõe a necessidade de contato com pessoas es-

para esse segmento.
Uma das principais características do esporte é ser
extremamente democrático
e flexível, com modalidades
para todos os tipos de biótipos e gostos que podem ser
promovidos em diferentes espaços físicos. Quanto maior
a variedade de atividades e
condições de acessibilidade,
melhores serão as chances
das crianças e adolescentes
encontrarem algo que gostam e começarem a praticar

tranhas, que nem sempre nutrem sentimentos de empatia
pelo próximo. Se essa é uma
fase difícil para qualquer pessoa, imagine para alguém que
traz na pele as marcas de uma
deformação de nascença e 27
cirurgias plásticas.
A partir dessa premissa
pode-se esperar que essa trama fosse repleta de preconceito, mas é interessante que, da
mesma forma que o livro, o
filme consegue proporcionar
alívios ao personagem principal e também ao próprio
público, créditos do diretor
Stephen Chbosky e do time
de roteiristas, que fizeram um
trabalho excelente de adaptação (até que enfim eu elogiei
um roteiro esse ano - risos).
Digo isso porque se o núcleo
escolar é desafiador e pesado,
a convivência no núcleo fa-

20, será depositado mais
R$ 1,7 bilhão da folha de
dezembro. Em menos de 30
dias, o governador Beto Ri-

regularmente.
Nesse formato, as políticas
de esporte e atividade física
assumem um papel relevante
na melhoria da qualidade de
vida da população e dos índices dos municípios, uma vez
que irão afetar diretamente
outras áreas prioritárias da
gestão pública, como saúde,
educação e segurança.
As dificuldades, porém,
são muitas, uma vez que a
maioria dos municípios não
dispõe de praças esportivas
ou equipes para promover
atividades sistemáticas dentro das comunidades ou com
uma boa variedade de modalidades. Conseguir superar
essas adversidades e ofertar
programas acessíveis e descentralizados exige um trabalho de intersetorialidade
entre poder público, iniciativa
privada e entidades sociais.
Foi exatamente com esse
foco que a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba (Smelj) implantou neste ano o programa
Escola+Esporte=10 (EE10),
criado por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal da Educação. O projeto
amplia a rede esportiva ao
promover atividades no período de contraturno escolar

cha vai pagar R$ 5,1 bilhões
referentes a três folhas de
pagamento (novembro, 13º
e dezembro).

para crianças e adolescentes
de 7 a 17 anos nas unidades
da Smelj, escolas municipais
e em espaços alternativos em
clubes e entidades.
A meta inicial era oferecer
21 modalidades, mas em conjunto com federações, voluntários e entidades, foi possível
ofertar 28 atividades esportivas e criar 196 novas turmas
apenas em 2017. Isso resultou
em 8.179 inscrições nas atividades, um aumento de 62%
em relação ao ano anterior.
O programa também formalizou 32 convênios com entidades, que receberão suporte
técnico e materiais esportivos
para atender 3.150 jovens em
seus programas, ampliando o
alcance das atividades e diversidade de modalidades ofertadas nas comunidades.
Por meio do diálogo, capacitação dos servidores e
parcerias que visam ampliar
a prática esportiva no município, foi possível gerar um
impacto grande em pouco
tempo e sem investimentos
vultosos, respeitando as condições financeiras do município. Uma realidade que gestores atuais e futuros terão que
se adaptar cada vez mais para
promover políticas públicas
efetivas e descentralizadas.

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

miliar é tranquila, acolhedora,
equilibrando muito bem o desenvolvimento da trama. Extraordinário chama a atenção
por não ser apenas um drama
que comove e desperta os sentimentos do público, mas também por saber divertir na hora
e medida certa.
Além disso, o talento do
pequeno astro Jacob Tremblay
torna o personagem principal
muito mais denso e interessante do que se pode imaginar.
O protagonista, apesar de sua
aparência, não é uma criança
que vive apenas de melancolia,
ele consegue driblar suas angustias com bons momentos

de autoironia, algo que poucos atores conseguem fazer.
O pequeno Tremblay já havia
provado todo o seu valor em
outro filme que foi um grande sucesso recentemente, O
Quarto de Jack. Aqui ele comprova que é a pessoa certa para
qualquer papel dramático,
pois mesmo debaixo de uma
maquiagem pesada é possível
perceber todo o sentimento
envolvido em cada cena.
O restante do elenco está
muito bem afinado e colabora
ainda mais para o brilhantismo de Tremblay, Julia Roberts
está excelente como sempre e
impõe toda a autoridade que

• A FANP/UNIESP VAI FECHAR?
Nesta semana, o prefeito Moacir Olivatti, a direção da faculdade e a direção da mantenedora se reuniram para discutir seu planejamento e as alterações na oferta dos cursos da
unidade. Sendo assim, a instituição de ensino não vai fechar
– vai se tornar um polo da Universidade Brasil. Acompanhe
o posicionamento em nota:
A UNIESP S/A, entidade mantenedora da Faculdade de
Nova Esperança - FANP, como parte de seu planejamento
estratégico está promovendo alterações na oferta dos cursos
da unidade. A direção da faculdade e a direção da mantenedora se reuniram com alunos e colaboradores para expor os
elementos do planejamento, estabelecendo diálogo transparente com todos os envolvidos e consultando a comunidade
sobre as ações planejadas.
Em Nova Esperança será implantado um polo da Universidade Brasil com oferta de vários cursos e programas. O
objetivo é ampliar a oferta de cursos e modalidades de oferta,
privilegiando o atendimento a comunidade local, e honrando o compromisso de um processo educativo de qualidade.
Os alunos interessados poderão se transferir para a Universidade Brasil, com oferta de cursos na modalidade semipresencial ou EAD, ou mesmo optar por outras possibilidades que foram apresentadas aos alunos. O valor para os atuais
alunos é bem atraente e com a garantia do aproveitamento de
toda a Grade Curricular, sem prejuízo nem financeiro e nem
de disciplinas cursadas.
Teremos muitos novos cursos, já que agora a cidade está
recebendo uma universidade e a ampliação é garantida. Cursos na área da saúde, como enfermagem já está garantido. A
comunidade de Nova Esperança só tem a ganhar com esta
parceria, e com a implantação de novos cursos para atender
a demanda da cidade e região.
A UNIESP S/A está dando todo o suporte aos processos
acadêmicos e administrativos e a todos os colaboradores. A
tranquilizar, a faculdade comunicou todos os alunos que há
um plantão de atendimento presencial na unidade para informações e para auxiliá-los nos possíveis processos de transferência, quando esta for a opção do cursando.
Conheça mais sobre a Universidade Brasil, acesse o site:
vestibular.universidadebrasil.edu.br
Adriana Cristine Dias Locatelli
Diretora Geral de Unidade
Faculdade de Nova Esperança

seu personagem exige, já seu
par, Owen Wilson, não é um
ator da mesma grandeza de
Roberts, mas seu papel não
exige muito e ele faz bem o
tipo de cara divertido que é
mais amigo do que pai, nesse sentido parece que ele está
simplesmente reprisando o
seu personagem do filme Marley e Eu. De qualquer forma, a
grande surpresa fica por conta
do elenco infantil que, ao interagir com Tremblay, comprova que as cenas desenvolvidas
no ambiente escolar poderiam
ter sido mais numerosas que
mesmo assim a película não
perderia nada em qualidade.
Vamos à trama de Extraordinário! Auggie Pullman é um
garoto que nasceu com uma
deformação facial, o que fez
com que passasse por várias
cirurgias plásticas. Aos 10
anos, após um longo tempo estudando em casa, ele frequentará pela primeira vez uma
escola regular, como qualquer
outra criança. Lá, precisa lidar
com a sensação constante de
ser sempre observado e avaliado por todos à sua volta.
Por que ver esse filme?

Primeiro, porque é um filme
que aborda assuntos extremamente contemporâneos e
propõe ótimas reflexões sobre
temas relevantes, tais como
bullying, inclusão e aceitação
das diferenças. Segundo, porque é impossível ir ao cinema
ver esse filme e ficar indiferente a ele, pois esse é o tipo
de obra que causa reações
das mais variadas possíveis
no público. Terceiro, porque
o filme traz certas lições que
emocionam e que podem ser
levadas para toda a vida. Por
isso, organize-se e confira Extraordinário no cinema. Boa
sessão!

JORNAL NOROESTE
www.jornalnoroeste.com
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com
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stamos prestes a comemorar mais um aniversário de Nova Esperança.
Na quinta-feira, 14 de dezembro, a cidade chega aos seus 65
anos de emancipação política.
O município, que cresceu, primeiramente graças à Deus e
também à força e o trabalho
de sua gente. Os milhares de
pioneiros que aqui chegaram
oriundos de diversas regiões do
País, principalmente do Estado
de São Paulo e imigrantes em
busca de se estabelecer e fazer
riqueza, talvez não tivessem
naquele momento a percepção
exata da expansão dos limites
geográficos bem como a configuração de município polo
de sua região que a atual Nova
Esperança se tornaria. O nome,
inclusive, bastante sugestivo,
dava a exata dimensão, até profeticamente, de dias melhores
e de esperanças novas, que a
partir de então se desenhavam,
embora o panorama não fosse
muito favorável.
Muito Trabalho. Muita luta.
Muita garra e acima de tudo fé
e esperança. Molas propulsoras
do povo que aqui chegava...
Incomensurável se torna
imaginar a luta desses trabalhadores. Suas dificuldades e
privações. Um verdadeiro trabalho de vanguarda e abertura
dos sertões. As matas virgens,
intocadas pela mão do homem
tiveram que ser abertas. As
imensas árvores, em grande
parte perobas onde cerca de 10
homens eram necessários para
dar a volta, abraçados em seus
troncos. A colonização acontecia rapidamente. A aceleração
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Nova Esperança completa 65 anos
no próximo dia 14 de dezembro
Pioneirismo, trabalho e fé ajudaram a construir a história da cidade.
Caminhão carregado com
sacas de café. O chamado
“Ouro Verde” movimentou
intensamente a economia da
cidade. A forte geada ocorrida em 1975 acabou dizimando os cafezais no Paraná

Casa Ferrarin e Posto São Paulo localizados na Avenida Brasil.
Uma enorme erosão comprometia toda a região. Grandes obras de
tubulação foram feitas e o plantio de 10 mil mudas de grevíleas no
Parque frearam as voçorocas que literalmente engoliam a cidade
Ônibus do tipo “Jardineira” da Viação
Garcia. Carrocerias
rústicas, feitas de madeira com as laterais
abertas, implantadas
sobre chassis de
caminhão para transporte de passageiros

foi tamanha e a importância
política e estratégica avultava
com os anos e evidenciava-se
com o crescimento populacional, rapido e ordenado. O lugarejo, denominado Capelinha,
nome dado pelos funcionários
da Companhia Melhoramentos
Norte do Paraná, empresa de
topografia que abriu a maioria

das cidades do Paraná, deu-se por conta de uma quase
que lendária história de que
havia uma pequenina capela
às margens do Ribeirão Biguá.
Contruída esta Capelinha pelos
próprios funcionários da Companhia. Ali naquele lugar, em
1946 a Companhia iniciou então o novo patrimônio. Como

havia uma cidade com o mesmo nome no Estado da Bahia,
convencionou-se então colocar
seu nome de Nova Esperança.
A região já era ha anos ponto
de passagem de tropeiros que
vinham de São Paulo e Mato
Grosso em direção aos Campos
de Guarapuava e Palmas. Era
praticamente a a primeira penetração nestas cercanias. Capelinha desenvolvia rapidamente
sendo então elevada a categoria
de município.
A Lei Estadual nº 790 que
criou o município de Nova Esperança é de 14 de novembro
de 1951, porém a instalação
oficial aconteceu apenas em 14
de dezembro de 1952 quando
a cidade foi desmembrada de
Mandaguari.
Hoje talvez tenhamos dificuldades em dimensionar a
importância da participação
destes tropeiros e pioneiros na
história da cidade. Mas como
oportunamente diz a expressão
popular “é de se tirar o chapéu”,
pois desbravaram as fronteiras e
abriram os espaços para a criação do município e povoamento rápido de toda a região. Esses

População se aglomera em frente ao extinto Cine
Esperança para assistir a uma das concorridas sessões

Homenagem ao ex-presidente Getúlio Vargas (1882-1954). Exposto
sobre o tronco de peroba, madeira abundante na região na época da
colonização, o busto atravessou gerações e preserva a memória do
líder da Revolução de 30, que pôs fim à política do Café com leite.

homens de negócios, com visão
apurada, rapidamente foram
se instalando e expandindo a
plantação para “fazer dinheiro”. Começavam as extensas
plantações de café, chamado
“Ouro-verde”. Em 1975 o café
seria dizimado e logo após a
implantação da Sericicultura
(Criação do Bicho da Seda).
Hoje o município experimenta

a diversificação agrícola e empregos na indústria e comércio.
Neste momento de reflexão e
resgate histórico ficam as homenagens aos homens que
atravessaram rios, enfrentaram
doenças, passando por trilhas,
enfrentaram animais selvagens,
mas sem perder o foco do ideal
estabelecido. Rendemos nossas
homenagens...

Erosão: Um problema
crônico que afligia a cidade
Comércios e residências deslizavam para dentro das voçorocas.
Hoje o espaço abriga o belo e revitalizado Parque das Grevíleas

O Parque das Grevíleas foi revitalizado e um grande lago
embeleza o seu interior e encanta quem pelo local

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com
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m problema crônico
na cidade de Nova
Esperança era sem
dúvidas a erosão. O Parque
das grevíleas foi criado pelo
prefeito da época, dr. Severino
Ramos Bezerra (gestão 1977 a
1982 ) com o objetivo de combater uma grande voçoroca
existente paralela à avenida
Brasil, que estava já na altura
do antigo Supermercado Catarinense (atual Supermercado Metropolitano).
Com o apoio do Ministério
do Interior (federal), da Sucepar, órgão da Secretaria de
Estado do Interior e do órgão
regional de Paranavaí (assistência técnica em engenharia)
começou com recursos do
Governo do Estado, do Governo da união e do município,
através do Projeto Noroeste,
o combate à erosão urbana no

município de Nova Esperança.
Nesta primeira região foram
feitas curvas de nível e caixas
de contenção de água e tubulações (canais) enormes, para
conter a velocidade de escoamento das águas (caixas dissipadoras), que desembocavam
no Ribeirão Caxangá.
As águas da região central
da cidade deságuam através
de tubulações de concreto no
ribeirão Caxangá.
Na época foram plantadas
10.000 mudas de grevíleas,
num espaçamento de 10metros x 5 metros, para combater a erosão laminar (água que
corre por cima da terra, faz
sulcos e depois voçorocas). A
área total do Parque é de aproximadamente 07 alqueires.
A situação da erosão em
Nova Esperança era muito grave, colocava em risco
comércios e residências,que
deslizavam para dentro das
voçorocas. A cidade era considerada campeã de erosão no

Enormes tubos tiveram que ser colocados no sentido de
conter a velocidade de escoamento das águas (caixas
dissipadoras), que desembocavam no Ribeirão Caxangá

Paraná.
O Parque das Grevíleas foi
instituído em 11 de dezembro de 1979, pela Câmara de
vereadores e sancionada pelo
então prefeito Severino Ramos
Bezerra, pela lei nº 978, sendo
depois registrado o Parque no
Ibama (Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente).
Durante o mandato de
dr. Severino Ramos Bezerra,
passaram 03 vereadores pela
presidência da Câmara, foram
eles: dr. Élio Dias, Aroldo Alberton, e João Felipe Elias. Os
demais vereadores, que apoiaram unanimemente a iniciativa da instituição do Parque das
Grevíleas foram: Antonio Santoro (Nusco), Izário Yamamoto, Jair Lopes Marin, Jorge Valêncio da Silva, José Cardoso
Leal, Odair Negrizolli, Pedro
Men, Rubéns Sanches Filho,
além dos presidentes acima
nominados.
Jair Zeferino da Silva e Os-

waldo Contiero, suplentes de
vereador, assumiram no decorrer do mandato. Nas administrações da Prefeita Maria
Ângela Silveira Benatti – Maly
(2001 a 2004 e 2005 a 2008) ,
o Parque das Grevíleas foi revitalizado, num projeto audacioso concebido pelo saudoso
Engenheiro Civil Getúlio Mincoff. O local se tornou rapidamente um dos espaços verdes
mais queridos pela população
e possui um enorme acervo de
árvores nativas e exóticas em
sua área. O destaque do Parque é o grande lago que recebe
a água da nascente do Ribeirão
Caxangá. Ele tem 5.176 metros
quadrados. O Parque, antes
criado para conter a erosão,
após ser revitalizado mudou os
contornos do centro de Nova
Esperança e a vida dos moradores vizinhos, transformando
o cenário, antes de destruição,
em uma paisagem que encanta
os olhos.

Uma enorme erosão consumia a cidade e ações
práticas e emergenciais tiveram que ser tomadas

&

Futebol
Memória

Em pé: Nusco (in memorian), Cecílio Cobra, Luiz Pucinelli,
Dema, Pernambuquinho, João Perez, Panizza, Monteirinho,
Tiãozinho e Wilson Consoli. Agachados: Carlito
massagista, Wanderley Negrão, Orestes, Décimo, Ênio,
Adroaldo (in memorian), Patrãozinho e Braguinha.
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Atalaia se enfeita
para o Natal

C

om a avenida dr.
Antônio Moraes de
Barros toda iluminada, com belos arcos e
luzes, Atalaia prepara com
muita competência suas
festividades natalinas.

A recente abertura do
Natal Iluminado, com a
chegada da Sagrada Família, emocionou a todos
que estiveram presente,
deixando a praça Nossa Senhora Rainha ainda mais

bonita.
O prefeito Fabio Vilhena convida a toda população para prestigiar as
apresentações de hoje (08),
cuja programação se encontra ao lado.
Divulgação

POLÍTICA

Procuradora sugere que corruptos paguem
indenização equivalente a danos causados

A

procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, defendeu ontem, quinta-feira (7) formas
mais eficientes para instituir indenizações que sejam
equivalentes ao dano causado pela corrupção ao país, de
forma a reverter a percepção
de que, no Brasil, prevalece
a impunidade. Segundo Raquel, nesse contexto, caberá
ao Congresso Nacional atuar
na defesa de três instrumentos jurídicos: a delação premiada, o acordo de leniência
e a prisão em segunda instância.
“Precisamos instituir indenizações por dano moral
equivalentes ao dano. Esse
tipo de indenização significa
que a sociedade será ressarcida pelo tempo [que passou
sem a aplicação do recurso
desviado]; pelo dinheiro que
foi desviado; e pelo serviço
público que deixou de ser
prestado por causa da falta
do recurso. É preciso que a
sociedade e o Ministério Público acordem para o modo
correto de aquilatar; para o
dano que foi causado; e para
qual efeito esse dano causou
sobre a sociedade civil”, disse
a procuradora em evento comemorativo ao Dia Internacional contra a Corrupção,
no Banco Central.
O evento foi organizado
pelo Ministério da Transparência e pela Controladoria-Geral da União (CGU). Em
discurso, a Raquel apontou

José Cruz/Agência Brasil

Um dos danos caausados pela corrupção
é a falta de confiança da população nas
instituições públicase
entre as pessoas,
afirma a procuradora-geral da República,
Raquel Dodge  

a elevação da máquina arrecadatória como uma das
consequências da corrupção, uma vez que os recursos
acabam ficando insuficientes para a prestação de um
serviço público eficiente. “A
corrupção também se serve
da ineficiência do Estado”,
disse a procuradora.
Entre os principais efeitos dos danos causados pela
corrupção, ela citou ainda a
baixa confiança da população nas instituições públicas
e entre as pessoas. “O tecido
social brasileiro hoje é marcado pela desconfiança. As
pessoas temem e desconfiam
que haverá perpetuação da
impunidade, que o dinheiro
não será devolvido e que as
autoridades são incapazes de
prestar serviços públicos de
qualidade.”
Raquel Dodge aproveitou o evento para cobrar do
Congresso Nacional uma
atuação em favor de três instrumentos jurídicos que, em
sua opinião, correm risco de
ser revogados pelos parlamentares: a delação premiada, o acordo de leniência e a
prisão em segunda instância.

“É preciso estar confiante em
que os instrumentos jurídicos hoje colocados a serviço
do trabalho contra a corrupção não sejam revertidos.
Aqui cito três importantes
instrumentos que precisam
ser preservados, que não
podem ser revogados pelo
Congresso Nacional e devem ser exercitados na nossa
tarefa cotidiana de combate
à corrupção”, disse a procuradora.
“O primeiro deles é a colaboração premiada, instrumento importante porque
crimes de corrupção são engendrados a portas fechadas,
de modo dissimulado, sob
conluio entre as pessoas que
participam do modo engendrado para desviar e se apropriar de recursos públicos. A
colaboração premiada é um
modo de atrair um testemunho que possa servir de prova em juízo contra os corruptores”, afirmou Raquel.
Ela acrescentou que o
acordo de leniência é igualmente importante, porque
permite que as empresas
adotem hábitos que corrijam as práticas corrupto-

ras, de modo que retornem
ao caminho da integridade.
"Por fim, a prisão em segunda instância, recentemente
alcançada por uma decisão
do STF [Supremo Tribunal

Federal], é igualmente instrumento muito importante no combate à corrupção
porque abrevia o momento
de aplicação da pena e torna
esse momento mais próximo

da data do fato infrator. Ao
mesmo tempo, nutre na população a confiança de que a
justiça está funcionando.”
Agência Brasil
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Anibelli defende emenda que
mantém isenção de ICMS

O

deputado Anibelli
Neto defendeu, da
tribuna da Assembleia Legislativa na sessão
desta segunda-feira, a emenda apresentada por ele que
mantém as isenções de impostos para pequenas e médias empresas, uma conquista do governo do PMDB.
O deputado lamentou que
a emenda tenha sido rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça e, por isso,
recorreu ao plenário.
O deputado lamentou que
a CCJ tenha dois pesos e duas
medidas porque aprovou
emenda quase com o mesmo
teor de autoria do deputado
Márcio Paulik. A emenda
16, do pedetista, determina
a manutenção dos descontos nas mais diversas faixas
de incidência do ICMS nos
próximos dois anos (2018 e
2019), enquanto a emenda nº
15, de sua autoria, garante o
benefício por tempo indeterminado.
A alegação dos governistas é que sua emenda concede isenção de forma diversa
à estipulada pela Lei Complementar 123/2006, altera o
instituto da progressividade
e amplia a isenção sem apresentar estudo de impacto na
receita do estado.
“Fiz o pedido de reconsideração do parecer, bem
como a votação da emenda em separado, pois tenho
convicção de que a referida
emenda é o mais fiel exemplo
da prerrogativa do parlamentar estadual para dispor sobre
matérias de iniciativa privativa do governo do Estado,
enquanto tais matérias tramitam pela Assembleia Legislativa”, justificou Anibelli.
O deputado destacou que
um parlamentar não tem
competência para iniciar o
processo legislativo, “mas
tem a prerrogativa e inclusive
o dever de adequar os projetos, através de emendas, aos
interesses maiores da coleti-

vidade”, disse.
“É o exercício necessário
do sistema de freios e contrapesos, evitando a imposição
de medidas autoritárias pelo
Poder Executivo”, afirmou.
NÃO É RENÚNCIA FISCAL - O deputado Anibelli Neto refutou parecer dos
governistas que sua emenda
acarretaria renúncia fiscal
para o governo do Estado.
Segundo ele, trata-se tão
somente da manutenção do
tratamento tributário especial vigente no Paraná, com
desconto às microempresas
e empresas de pequeno porte inscritas no Simples, estabelecidas pela Lei Estadual
nº 15.562, de 14 de julho de
2007.
Mais do que isso – disse
– mantém totalmente a progressividade do ICMS, trazendo uma tabela de faixas
de incidência baseadas na
receita bruta das empresas,
exatamente como o faz a Lei
Complementar Federal e inclusive incluindo em sua fórmula referência à ela.
Para Anibelli, ainda, não
assiste razão à alegação trazida no parecer da CCJ de
que as isenções trazidas pela
emenda se dão de forma diversa à estipulada pela Lei
Complementar
123/2006,
uma vez que a referida norma, em seu art. 18, parágrafo
18, previu a possibilidade de
os Estados instituírem “regime especial” para recolhimento de ICMS/ISS, visando a sua isenção ou redução
para empresas inscritas no
simples, voltados ao incentivo de pequenos negócios.
Trata-se justamente das
isenções e reduções trazidas pela tabela constante na
emenda nº 15, apresentada
por ele, afirmou.
QUESTÃO DE MÉRITO
- O deputado destacou também que é importante salientar que o intuito da emenda

PLANTÃODASEMANA

FARMA LÍDER
(44) 3252-4291

Av. Brasil, 426 - Nova Esperança
09/12 ATÉ 15/12

07/12/2017
- AUXILIAR DE FATURAMENTO
- BORRACHEIRO
- COBRADOR EXT ERNO
- ELET RICISTA DE CAMINHÃO
- ELET RICISTA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
- FARMACÊUT ICO
- INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE
INT ERNET
- MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
- MECÂNICO DE CAMINHÃO
- OPERADOR DE MÁQUINA DOBRADEIRA

é praticamente o mesmo do
apresentado na Emenda de
Plenário nº 16, aprovada na
CCJ, com a única e simples
diferença de a Emenda nº 16
determinar a manutenção dos
descontos nas mais diversas
faixas de incidência do ICMS
nos próximos dois anos (2018
e 2019), enquanto a Emenda
nº 15 garante o benefício por
tempo indeterminado.
“Pode-se notar entre as
duas emendas uma pequena
diferença de mérito, que deve
ser devidamente discutido na
devida ocasião, em plenário,
mas que não justifica sua rejeição na Comissão de Constituição e Justiça, que deve fazer uma análise estritamente
técnica da proposição”.
Até por isso, Anibelli de-

fendeu como necessária a
análise da emenda de Plenário nº 15 mediante votação
em separado em Plenário,
razão pela qual conto com o
apoio dos nobres pares para
sua aprovação.
Como a votação foi nominal é possível saber quem
votou a favor ou contra os pequenos e micros empresários.
A população paranaense saberá reconhecer aqueles que
realmente se preocupam em
impedir o aumento de impostos e os que obedecem cegamente às ordens do governo.
Anibelli lamentou que o
“rolo compressor” do governo do Estado tenha derrubado sua proposta.
Assessoria de Imprensa

Floraí e a 2ª etapa da Saúde no Bairro

C

om o objetivo de desenvolver, através de
um planejamento inter-setorial, ação de mobilização
social para conhecimento em
saúde pública in loco, buscando como resultado o controle
de doenças, a educação, saúde e a melhoria das condições
nos bairros, com a união das
vigilâncias em saúde, assistência social, psicóloga, enfermeiros, dentistas, educador físico,
agentes de saúde, agentes de
endemias, pastoral da saúde e
conselho municipal de saúde,
o Municipio de Floraí realizou
recentemente a 2ª etapa do projeto saúde no Bairro, desta vez
no Conjunto Grevílea;
A importância deste evento
é:
- Envolvimento Comunitário, baseado no conhecimento
de cada cidadão.
- Levantar diagnóstico de
cada bairro, para que as ações
sejam realizadas dentro do quadro encontrado.
- Situação atual do cartão
SUS de toda família.
- Levantamento de membro
na família que utiliza medica-

mento contínuo.
- Levantamento na família
se há demanda de algum exame, consulta especializada ou
cirurgia eletiva, ainda não resolvido.
- Aferição de pressão arterial e glicemia (quando houver
interesse).
- Verificar carteirinhas de
vacinas.
- Se a família é atendida pelo
CRAS (Assistência ou Conselho Tutelar).
- Se há dificuldades em algum órgão municipal, principalmente na saúde e assistência
social.
- Odontologia - se tem utilizado o serviço do município.
- Se há visita constante de
agentes de saúde e também
agentes da dengue.
- Orientação ambiental (lixo
orgânico, reciclável e entulhos).
A equipe de odontologia
nesta oportunidade representada pela dra. Denise Belani fez
palestra aos presentes, principalmente alunos, sobre os cuidados na saúde bucal e os procedimentos diários na higiene,
ao final foi entregue kit com

escova e creme dental.
A equipe de endemias também fez palestra aos alunos
presentes, falando sobre os
cuidados e os caminhos para
combate aos focos de larvas do
futuro mosquito da dengue, solicitando a ajuda de todos sendo
também um agente em seu domicilio, ao final foram entregues
matérias informativos aos presentes.
No mesmo local, houve
atendimento de farmacêutica,
nutricionista, enfermagem com
conhecimento do PA e glicemia
capilar do usuário participante, vigilância ambiental falando
sobre os cuidados com o escorpião, serviço laboratorial com
a coleta de sangue de homens
para o exame do PSA dentro
do programa saúde do homem,
e também a presença da Ouvi-

doria em saúde, além de conselheiros e pastoral da saúde.
O prefeito Fausto Herradon
em suas palavras, disse que fazer saúde pública e conhecer as
realidades, e para que chegamos as conclusões as equipes
precisam estarem nas bases e
conhecer cada região de nossa
cidade e distrito, e pactuar a
partir desse diagnostico os caminhos a seguir.
ASCOM / FLORAÍ

Floraí recebe
caminhão 0 km

A

Administração Municipal, através de emenda
parlamentar do deputado Federal Ricardo Barros
(atual Ministro da Saúde) recebeu recentemente, um novo
caminhão basculante, que virá
beneficiar os trabalhos do Departamento de Serviços e Obras
Públicas de Floraí e distrito de
Nova Bilac.
Ao receber esse caminhão
basculante, o prefeito Fausto

Eduardo Herradon, em nome
da comunidade floraiense
transmitiu ao ilustre deputado
Ricardo Barros, agradecimentos por mais esta conquista,
manifestou-se agradecida também a vice prefeita Edna Contin, que é do partido PP e representa junto com seus pares do
diretório municipal o deputado
Ricardo Barros no município.
ASCOM / FLORAÍ
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NATAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Alunos das escolas integrais participaram de
competição de encerramento do projeto

D

esde o início deste ano, a Prefeitura de Nova Esperança tem proporcionado aos alunos matriculados nos 5ºs anos das Escolas Integrais
do Município a oportunidade de realizar
aulas de natação. A parceria entre a Secretaria de Educação, o Setor de Esportes,
Academia Ponto 8 e o professor José Roberto garantiu que o município pudesse
oferecer semanalmente aos jovens alunos,
a chance de aprender e praticar um novo
esporte.

Aos cofres públicos, o projeto tem baixo custo e inúmeras vantagens. Essa ação
é uma grande oportunidade para os jovens, pois prioriza o treinamento esportivo da natação, estimula a disciplina, a
competição sadia e o gosto pela prática
de esportes. Além disso, a natação é vista
como um dos esportes mais completos –
beneficiando o corpo, mente e saúde dos
atletas.
Em abril, quando as aulas começaram,
poucos deles sabiam algo sobre o esporte,

tampouco nadar. Os meses foram passando e no decorrer das aulas, todos tiveram
grande evolução esportiva e disciplinar.
Com gostinho de saudade, na última
sexta-feira (1) aconteceu a competição de
encerramento do Projeto Natação e Integração, as escolas competiram entre elas
e no final das contas, todo mundo saiu
ganhando. No próximo ano, novos alunos
devem ser atendidos pelo mesmo projeto.
ASCOM

Sicredi conquista Prêmio Relatório
Bancário 2017 por funcionalidade
para cartões em aplicativo
Consulta de senha de cartões no app do Sicredi proporciona
maior praticidade, conveniência e modernidade aos associados

O

Sicredi – instituição financeira
cooperativa com mais de 3,6 milhões de associados e atuação em
21 estados brasileiros – conquistou o Prêmio Relatório Bancário 2017 com o case
“Consulta de Senha de Cartões no Aplicativo do Sicredi para Mobile”. Organizada pela Cantarino Brasileiro, a premiação
elege as principais contribuições e práticas
do setor e seus fornecedores.
A funcionalidade, que permite acessar
via aplicativo as senhas de cartões do Sicredi, possibilita mais conveniência, agilidade e praticidade no cotidiano dos associados, uma vez que eles, ao solicitarem
os seus cartões, não precisam aguardar a
entrega da senha, via Correios, para começarem a utilizar o cartão. Além desta facilidade, que proporciona uma melhor experiência, em especial pelos associados que

M

residem em pequenas localidades e municípios onde a entrega de correspondências
é deficitária, a possibilidade de visualizar
a senha do cartão no aplicativo do Sicredi
reduziu a impressão e postagem de segundas vias de cartas de papel com senhas que
são, normalmente, enviadas a parte para o
endereço do associado.
Além da consulta de senha, por meio
do aplicativo é possível pagar a fatura, visualizar extrato e o limite disponível dos
cartões, além de outras funcionalidades
como consultar as 12últimas faturas geradas e o saldo dos pontos no programa de
recompensa. Pelo aplicativo, os associados
do Sicredi também podem alterar a data de
vencimento da fatura do cartão de crédito.
Desde quando foi lançando, em 2013, o
aplicativo do Sicredi vem ganhando constantes atualizações para agregar novas fun-

cionalidades e mais comodidade para os
associados em termos de serviços financeiros. A solução proporciona facilidades
para conta-corrente, com consulta de saldos e extratos, pagamentos, transferências,
investimentos, consulta de comprovantes e
de agendamentos, além das funcionalidades voltadas para a gestão da utilização do
cartão de crédito, que auxiliam no controle
e organização financeira.
O aplicativo para mobile do Sicredi disponibiliza ainda contratação e liquidação
de crédito, gerenciamento de autorizações,
DDA (débito direto autorizado), login mediante utilização de TouchID e também o
débito automático, entre outras funções. O
aplicativo é gratuito e está disponível para
smartphones (iOS, Android e Windows
Phone), tablets e Apple Watch.
Textual Comunicação

Maia diz que vai tentar votar reforma
até o último dia antes do recesso

aia diz que vai tentar votar reforma até o último dia antes do
recesso
No dia considerado decisivo para o governo bater o martelo sobre a votação do
texto da reforma da Previdência, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), disse que, por enquanto,
ainda não há nada definido, mas garantiu
que vai “continuar trabalhando para a votação ainda este ano”.
Ele afirmou que não contabiliza votos.
“O meu cálculo é o ambiente para votar.
Eu não posso colocar uma matéria dessa
importância sem voto. É uma sinalização
importante para o Brasil”.
Aos jornalistas, Maia admitiu que o
prazo para votação, ainda em 2017, é curto. “Nossa agenda é curta, mas a gente precisa reunir condições para votar, temos, no
máximo, dez dias, vamos trabalhar com
esse prazo para criar condições. Por mais
dificil que seja, a gente vai tentar isso até
o último dia. A Câmara funciona atá o dia
22, temos que trabalhar com todas as datas
possíveis”, disse.
O presidente da Câmara classificou

como um “equívoco” não aprovar a matéria. “Temos que construir, deputado a deputado, deputada a deputada, as condições
para votar a reforma da Previdência. Independentemente se o partido está ou não na
base, temos que rapidamente criar essas
condições, como a gente já vem criando
nas últimas semanas“.
Para Rodrigo Maia, o que os parlamentares precisam entender é que a aprovação
do texto terá impactos positivos em todos
os municípios e estados brasileiros, inclusive nos da oposição. “A gente vê muito governador de oposição, quando vem
a Brasília, na conversa conosco, apoiar a
reforma da Previdência. A gente sabe que
sem a reforma, estaremos comprometendo
o futuro de milhões de brasileiros que precisam do Estado para melhorar sua qualidade de vida”.
CRÍTICAS
Maia criticou a aprovação, no plenário
do Senado, de um reforço para o Fundo
de Participação dos Municípios (FPM).
A Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 29/2017, do senador Raimundo Lira

(PMDB-PB), garante um ponto percentual
a mais do repasse da União relativo à arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI). A matéria ainda precisa ser discutida
pela Câmara. “A gente sabe que precisa rever o pacto federativo. Se nós não fizermos
um debate sério sobre previdência, a gente
não terá recurso para discutir nem apoiar
prefeitos nem estados”, alertou, acrescentando que sem a reforma não haverá recursos para repassar aos entes federativos.
“Temos que alertar todos, inclusive
aqueles que têm trabalho contra a reforma da Previdência, que ela não é contra
nenhuma corporação ou servidor. Pelo
contrário, é a favor das pessoas que querem fazer política séria”, defendeu. O presidente da Câmara lembrou o caso do Rio
de Janeiro, onde servidores têm dúvidas se
vão receber salários , aposentadorias e décimo terceiro. “Para que isso não ocorra no
Brasil, a gente precisa votar a reforma da
Previdência, concluiu, pedindo responsabilidade dos partidos com o país.
Agência Brasil
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Unicef diz que há 95 milhões de crianças
sem registro na África Subsaariana
FOTO UN Photo/Catianne Tijerinaa

A falta de registro deixa as crianças não registradas vulneráveis a violações como o casamento e o trabalho infantil e o recrutamento nas Forças Armadas

O

Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef) alertou
nesta quinta-feira (7) que 95
milhões de crianças não possuem registro de nascimento
na África Subsaariana, um
número que deve chegar a
115 milhões em 2030 "se não
forem tomadas medidas decisivas". A informação é da
agência EFE.
O Unicef, que divulgou
este dados na Quarta Conferência de Ministros Africanos responsáveis pelo Registro Civil – que está sendo
realizada esta semana em

Nouakchott, capital da Mauritânia - pediu aos países
africanos que priorizem o
registro de nascimento como
um primeiro e fundamental
passo para um sistema nacional funcional de registro civil
e um sistema estatístico vital.
"Tais níveis de invisibilidade não podem persistir. O
custo é alto demais. Sem nenhuma prova de identidade,
de idade ou de nacionalidade,
uma criança não registrada é
vulnerável a violações como
o casamento infantil, o trabalho infantil e o recrutamento
nas Forças Armadas"", disse

a diretora do Unicef para a
África Oriental e Meridional,
Leila Pakkala.
A ONU afirmou que as
taxas de registro de nascimentos não melhoraram na
África Subsaariana nos últimos 16 anos. Essa região
africana, que conta com uma
taxa de população infantil de
rápido crescimento e uma
baixa tendência de que vai
mudar a curto prazo, poderia ter até 115 milhões de e
crianças não registradas em
2030.
Sem uma mudança nesta
tônica, a África Subsaariana

não alcançaria a meta 16.9
dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU, que fala em proporcionar identidade legal para
todos, incluído o registro de
nascimento.
INTERFACES
No entanto, apesar dos
vários desafios, a interface
com outros setores, como o
de saúde e serviços de cuidado infantil - como campanhas de imunização -, poderia acelerar e aumentar o
registro de crianças nascidas
em centros de saúde e no lar.

Países como Gana, Mali,
Senegal, Uganda, Namíbia e
Etiópia quase duplicaram seu
registro de recém-nascidos
fazendo com que os dois setores fossem interoperáveis,
explicou a diretora do Unicef
para África Ocidental e Central, Marie-Pierre Poirier.

O Unicef respalda o Programa Africano de Melhoria
Acelerada do Registro Civil
e das Estatísticas Vitais, cujo
objetivo é reformar permanentemente os sistemas de
registro civil, incluído o registro de nascimentos em
todo o continente.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE MARINGÁ - FORO CENTRAL DE MARINGÁ. 4ª VARA
CÍVEL DE MARINGÁ – PROJUDI. Processo: 0006721-03.2017.8.16.0017. Classe
Processual: Recuperação Judicial Valor da Causa: R$10.355.043,23. Autor(s): Free
Way Comércio de Motocicletas Ltda. Réu(s): Este juízo. EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
CREDORES DA EMPRESA FREE WAY COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
“em Recuperação Judicial” O Doutor Alberto Luís Marques dos Santos, Mm. Juiz de
Direito desta Comarca de Maringá - Paraná, na forma de lei. FAZ SABER aos que o
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que perante este Juízo da 4ª Vara
Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá-PR tramitam
os autos nº 0006721-03.2017.8.16.0017, de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, proposta
por FREE WAY COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, nos quais ante a existência
de objeções ao Plano de Recuperação Judicial, tem a finalidade de proceder à
INTIMAÇÃO de todos CREDORES DA EMPRESA FREE WAY COMÉRCIO DE
MOTOCICLETAS LTDA. “em recuperação judicial”, para comparecerem e se reunirem
em Assembleia Geral de Credores a ser realizada no dia 20/02/2018, às 13:00 horas
(primeira convocação) com a presença de credores titulares de mais da metade
dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, caso não haja quórum nesta
ocasião, ficam desde já convocados para a referida assembleia no dia 27/02/2018,
às 13:00 horas (segunda convocação), quando será realizada com a presença
de qualquer número de credores presentes. Local da realização da Assembleia:
Auditório da Euro Administradora de Condomínios, situado à Av. João Paulino Vieira
Filho, n. 625, 16º andar, Edifício New Tower Plaza II, Maringá-PR, CEP 87030-211,
e/ou acesso pela Avenida Duque de Caxias 882, Maringá/PR. A assembleia ora
convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem
do dia: a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de Recuperação Judicial; b)
deliberação sobre a constituição do comitê de credores e escolha dos seus membros;
c) outros assuntos de interesse dos credores. Os senhores credores poderão obter
cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação de assembleia
mediante acesso ao processo em seu movimento nº 138.2 – 138.7, ou solicitação
diretamente ao administrador judicial pelo email: contato@valorconsultores.com.br;
EXIGÊNCIAS PARA OS CREDORES VOTAREM NA ASSEMBLÉIA DE CREDORES
[Lei 11.101/2005, art. 37, § 4º]: i) Os advogados com instrumentos de mandatos
procuratórios juntados aos autos de Recuperação Judicial devem indicar o respectivo
andamento, até 24 (vinte e quatro) horas antes da convocação, para representarem
seus clientes-credores na assembleia; ii) os credores poderão constituir procuradores
com poderes específicos para deliberaram sobre a ordem do dia agendada, devendo,
se for o caso [pessoas jurídicas] exibirem ao Administrador Judicial, no seu escritório
sito na cidade e Comarca de Maringá-PR, na Avenida Duque de Caxias, 882, CEP
87020-025, 2º andar, sala 210, documentos que comprovem a regularidade da
representação [contrato social, ata da assembleia etc. até 24 (vinte e quatro) horas
antes da data prevista para assembleia geral de credores]; iii) as pessoas jurídicas
credoras poderão ser representadas por intermédio de seus administradores/diretores,
devendo comprovar a legitimidade da representação, mediante ato constitutivo
ou ata da assembleia que os nomeou como seus administradores, documentação
que deverá ser encaminhada ao Administrador Judicial em seu escritório ou para
e-mail: contato@valorconsultores.com.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da
Assembleia Geral de Credores agendada. A presente Convocação será publicada
no DJPR-ELETRÔNICO, afixada no fórum de MARINGÁ-PR, no local de costume, e
jornal de grande circulação, e nas sedes das respectivas empresas Recuperandas, na
forma de lei (art. 36 da lei 11.101/2005). Para que chegue ao conhecimento de todos
e no futuro não possam alegar ignorância, passei o presente edital que será afixado
em lugar de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade de
Maringá, Estado do Paraná, em 20 de novembro de 2017. Eu, Fábio Mitsuo Morimoto,
Técnico Judiciário, o digitei e subscrevi. - assinado digitalmente - ALBERTO LUÍS
MARQUES DOS SANTOS. Juiz de Direito

Pauta da 36ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nova Esperança
- INDICAÇÕES:
1) Indicação nº 206/2017,
de autoria do Vereador Carlos
Roberto da Silva, requer, após
a tramitação regimental, que
seja encaminhado ao Senhor
Prefeito Municipal, a seguinte
indicação: solicitando a pintura de faixa de pedestre, colocação de placas de identificação de ESCOLA, pintura de
exclusividade ÔNIBUS, e colocação de placas de PROIBIDO ESTACIONAR em frente
ao portão da Escola Municipal Tancredo Neves.
- REQUERIMENTOS:
1)
Requerimento
nº

72/2017, de autoria dos Vereadores Carlos Roberto da Silva
e Maria Isabel Cardoso Leal
Escobar, requer, após ouvido
o plenário, seja oficiado o senhor Prefeito Municipal, solicitando a prestação de contas
da Provopar, assim como toda
documentação em anexo referente aos anos de 2013 a 2016.
2)
Requerimento
nº
73/2017, de autoria dos Vereadores Brayan Oliveira Pasquini e Maurício Alexandre
Marin Gaona, requer, após
ouvido o plenário, seja oficiado o senhor Prefeito Municipal, solicitando a prestação
de contas do Fundo Munici-

SEMANA DO COMBATE
À CORRUPÇÃO
No dia 09 de dezembro de
2003, o Brasil e mais 101 países, assinaram a Convenção
das Nações Unidas Contra
a Corrupção, num encontro
realizado na cidade de Merida-México. Por isso, todo dia
09 de dezembro é comemorado o Dia Internacional Contra a Corrupção.
No Brasil, esta semana
estão acontecendo diversos
eventos promovidos pelo Ministério da Transparência e
Fiscalização, pela Controladoria-Geral da União (CGU),
assim como por alguns Tri-

bunais de Contas Estaduais e
da União, visando estimular
maior transparência e o Controle Social das contas públicas, inclusive com a realização de cursos e assinaturas de
convênios.
O Observatório Social do
Brasil assinará essa semana,
com o Tribunal de Contas da
União, um Termo de Cooperação, onde serão abertos
canais para que os Observatórios de cada Município
tenham mais suporte para
fazerem suas pesquisas e fiscalizações. Isso é fundamen-

pal do Meio Ambiente, assim
como toda documentação em
anexo, referente aos anos de
2013 a 2016.
- PROJETO DE LEI EM
2ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei nº
51/2017, de autoria do Vereador Carlos Roberto da Silva,
que dispõe sobre a regulamentação das concessões de
Título de Utilidade Pública
no Município de Nova Esperança e dá outras providências.
2)
Projeto
de
Lei
nº77/2017, de autoria do
Executivo Municipal, que

tal, para que cada dia sejam
ampliados os instrumentos e
os caminhos para uma fiscalização mais efetiva.
No dia 05 de dezembro
comemoramos o Dia do Voluntariado e quero aqui parabenizar todos os voluntários
que atuam em suas Igrejas
ajudando a população, em
ONGs auxiliando o poder
público e muitos outros seguimentos, mas em especial
aos nossos observadores, que
dedicam horas de sua semana
para atuar no controle social
em nosso município, com o
intuito de melhorar o lugar
onde vivemos. Parabéns observadores, vocês são pessoas
comprometidas em melhorar
a vida de outras pessoas e isso
é pura preciosidade.
Na verdade, temos que
aproveitar essa semana, onde
é destacado o combate à corrupção, para ressaltar que
esse combate deve ser diário,
fiscalizando os atos da administração pública, mas também buscando uma mudan-

autoriza o Poder Executivo
Municipal a instituir servidão
administrativa sobre parte
ideal dos lotes que menciona,
declarados de utilidade pública pelo Decreto 4.720/2017 e
dá outras providências.

mento destas junto ao município de Nova Esperança-PR,
em Lei Federal nº5.991/97 e
Art.96 da Resolução SESA
590/2.014-PR, e dá outras
providências.

- PROJETO DE LEI EM
1ª DISCUSSÃO:
1)
Projeto
de
Lei
nº75/2017, de autoria dos
Vereadores Carlos Roberto
da Silva e Maurício Alexandre Marin Gaona, que dispõe
sobre os horários de funcionamento das farmácias, drogarias e drugstore e institui o
serviço de plantão de atendi-

- PROJETOS DE LEI
DANDO ENTRADA:
1) Projeto de Lei nº
78/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o
Poder Executivo Municipal a
promover desafetação e permuta áreas de terras que menciona para fins de ampliação
do Cemitério Municipal, e dá
outras providências.
2) Projeto de Lei n°

79/2017, de autoria dos Vereadores Brayan Oliveira
Pasquini, Carlos Roberto da
Silva, Dirceu Trevisan, Maurício Alexandre Marin Gaona
e Mauro Sabino da Silva, que
dispõe sobre a denominação
de logradouros públicos e dá
outras providências.
3) Projeto de Lei 80/2017,
de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivos da Lei 2.512, de 23 de
março de 2016.
4) Projeto de Lei 81/2017,
de autoria do Executivo Municipal, que altera o Art. 4º,
da Lei 2.281, de 06 de junho
de 2012.

ça de postura de todos nós,
porque mesmo não fazendo
política, praticamos corrupção, quando por exemplo, alguns recebem o “defeso”, sem
nunca ter pescado e vendido
um peixe, ou não permite que
sua CTPS seja registrada pelo
novo empregador porque não
quer perder as parcelas do seguro desemprego, ou quando
participamos de uma licitação
e combinamos o preço com o
nosso concorrente para que
ambos lucrem mais, em prejuízo do ente público.
Praticamos pequenos atos
de corrupção no nosso dia-a-dia, quando usamos indevidamente vagas de estacionamento de idosos e portadores
de deficiência, quando furamos fila, quando alteramos o
hidrômetro ou fazemos um
gato de energia, pagamos ou
recebemos suborno ou vendemos nosso voto, entre tantos desvios cometidos sem ao
menos pensarmos a respeito.
E muitas vezes justificamos
nossa venalidade dizendo

que somos pobres ou estamos precisando de dinheiro
para sustentar nossa família.
Porém, falta de dinheiro não
pode ser justificativa para a
prática de corrupção, pois se
assim fosse, pessoas como
Marcelo Odebrecht, Leo Pinheiro, Eike Batista ou Joesley
Batista, não praticariam corrupção, pois são bilionários.
Se somos corruptos no
pouco, seremos no muito,
pois a corrupção que praticamos é do mesmo tamanho da
oportunidade que se apresenta.
O que precisamos nessa
semana dedicada ao combate
à corrupção é pensar sobre
ela e sobre nós mesmos e fazer uma análise sobre o que
podemos fazer para mudar
essa realidade que vivemos,
porque toda a mudança que
queremos ver no outro ou no
nosso país deve começar por
nós mesmos.
É mister que haja uma
mudança cultural, no sentido
de diagnosticar pequenos ou

grandes atos de corrupção e
dizer não a ela. É dizer não a
muitos dos nossos impulsos
ou má costumes e não dar
mais desculpas para os nossos erros e sim enfrenta-los,
transformando-os em qualidades. É respeitar o espaço
público e dinheiro público,
sabendo que pertence a todos
nós.
É também ajudar na escola que nosso filho estuda,
primeiro educando-o para
que respeite seus professores
e colegas, também podemos
colaborar nas atividades extra
classe, como festas e comemorações, pois embora seja
incumbência do poder público dar educação gratuita,
devemos ser colaborativos e
mostrar aos nossos filhos a
importância da educação.
Muito podemos fazer para
combater a corrupção, seja
no poder público como também na nossa vida diária, mas
a mudança precisa partir de
cada um nós, porque todos
somos responsáveis.

JORNAL NOROESTE

14 - GERAL

www.jornalnoroeste.com

Sexta-feira, 08 de dezembro de 2017

l
a
u
d
i
V
o
d
Osval

Estação Malhas inaugura em grande estilo
com amplas e modernas instalações

Social

Comemorou idade
nova ontem, 07 de
dezembro, a bela

Aritéia Mazzari,

filha dos professores
Raquel e José
Mazzari. Na ocasião
a aniversariante
recebeu os parabéns
de familiares, amigos,
colegas de trabalho da
Prefeitura Municipal
de Nova Esperança e
deste colunista.

Quadros Recostados

Casais de amigos queridos de
nossa sociedade, Dul e Marcelo
(funcionário do Banco do Brasil) e

Targô e dr. Eduardo Gagliardi.

Fabrício
9 9940-2309

Os quadros são artigos decorativos que colaboram para dar
um “Up” no visual dos ambientes. Inclusive, demarcam o estilo
do lugar ajudando os moradores com questões funcionais como
a acústica ou mesmo contribuindo para o humor de quem compartilha o recinto.
Entretanto é preciso que esteja condizente como a temática
do cômodo que você pretende decorar com esse recurso.
A pintura surgiu na pré-história quando os homens das cavernas faziam as pinturas rupestres.Ou seja, nome que se dá às
mais antigas representações pictóricas conhecidas, surgidas no
Período Paleolítico, gravadas nas paredes de cavernas, rochas,
etc. A arte sempre teve lugar na vida do homem, desde o início
da civilização, não apenas em termos de pintura, mas em diversas vertentes como esculturas com cerâmicas, pedras, marfins
ou metais além de gravuras.
Os primeiros indícios de obras pintadas sobre telas datam
do século VII, embora o seu apogeu tenha se dado na Itália, em
meados do século XV, mais precisamente em Veneza. São diversas as obras produzidas ao longo da história em que se utiliza
a pintura à óleo. O melhor exemplo é a "Monalisa", pintura de
Leonardo da Vinci, pintada a óleo sobre madeira, entre os anos
de 1503 e 1507. Assim como a também famosa obra "A última
ceia", do mesmo autor, "As meninas" e "Retrato do Papa Inocêncio X", de Diego Velázquez, e até mesmo obras contemporâneas
como os expressionistas "O grito", de Edvard Munch, e "Noite
estrelada", de Van Gogh.
Todavia, os quadros não precisam necessariamente serem
pinturas famosas ou feitas sobre óleo seja em tela ou madeira.
Pendurar quadros de artes diversas como pinturas, gravuras, fotografias ou desenhos, com certeza elevam o décor do cômodo
da sua casa no qual a peça for instalada.
A concepção Recostado prioriza a integração de ambientes
light, com cores e peças pontuais modernas. Assim, o quadro
encostado na parede e no chão, ao lado do aparador e sofá, fica
despretensiosamente parte do cômodo mas acaba destacado.
Originalidade e primor deixa o espaço um luxo, principalmente
pelos detalhes. Menos furos na parede e com certeza diferente.

