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“Um político divide os seres humanos em duas 
classes: instrumentos e inimigos”. Friedrich 
Nietzsche. Filósofo, crítico cultural, poeta e 

compositor alemão do século XIX. (1844 – 1900.)

A segunda-feira, 06 de fevereiro marcou 
o retorno dos trabalhos da Câmara Munici-
pal de Nova Esperança. O prefeito Moacir 
Olivatti (PPS) e o vice-prefeito Rafael Kre-
ling (PTB) prestigiaram a abertura das ati-
vidades legislativas.

A primeira sessão da nova legislatura 
teve na pauta três requerimentos, sendo 
dois da vereadora Bel Cardoso (PSB) e um 
do vereador Carlos Roberto (SD). Quatro 
Projetos de Lei deram entrada, sendo três 
de autoria do Executivo Municipal e um do 
vereador Carlos Roberto sobre a proibição 
de fogos de artifício e similares com ruídos. 
Houve ainda oito indicações sendo três da 
vereadora Bel Cardoso, duas do vereador 
Carlos Roberto, uma da vereadora Nice Za-
carias (PDT), outra do vereador Laércio Sal-
vaterra (PSD) e por fim uma do presidente 
Dirceu Trevisan (PSC).

É Constitucional a autoridade soberana 
dos três poderes, quais sejam, Legislativo, 
Executivo e Judiciário, possuindo autono-
mia, independência e harmonia entre si.

O novo presidente da Câmara de Nova 
Esperança, Dirceu Trevisan possui uma 
particularidade, foi eleito vereador no gru-
po político que escolheu lançar candidatura 
própria ao Executivo (Neguinho Teodoro/ 
Julio César, terceiro lugar nas eleições de 
2016), portanto, possui neutralidade em re-
lação aos dois tradicionais grupos da cidade.

Trevisan afirmou a reportagem do Jornal 
Noroeste essa semana que a Câmara deixará 
o prédio da Prefeitura de Nova Esperança, 
atendendo uma solicitação do prefeito Moa-
cir Olivatti.

Após 64 anos, a Câmara iniciará seu pro-
jeto de construção da “casa própria”, uma 
verdadeira independência física para o Le-
gislativo, uma vez que funciona na opinião 
de alguns na “cozinha da prefeitura”.

Para isso, a Câmara não devolverá ao 
Executivo a sobra do orçamento anual. A 
verba, chamada de duodécimo é um valor 
mensal repassado pela prefeitura à Câmara 
Municipal para o funcionamento da mesma. 
Todo o recurso restante desse orçamento 
deve ser devolvido ao Executivo até o últi-
mo dia do ano.

A relação amistosa entre Prefeitura e 
Câmara é saudável quando os interesses da 
população são priorizados. É necessário o 
entendimento e a interação dos poderes.

A nova Câmara que tem a mesa direto-
ra formada pelo presidente Dirceu Trevisan 
(PSC), vice-presidente Carlos Roberto (SD), 
1ª Secretária Bel Cardoso (PSB) e 2º secre-
tário Índio (PEN), além dos demais verea-
dores: Brayan Pasquini (PSDB), Maurício 
Gaona (DEM), Salvaterra (PSD), Nice Zaca-
rias (PDT) e Eurides (PDT), terá a missão de 
trabalhar na formulação de leis, aprovação 
ou veto, além de economizar para construir 
a nova casa legislativa de Nova Esperança.

Uma Câmara é independente quando 
trabalha facilitando as ações em prol da co-
letividade e não motivada por ideologias 
ou vontades partidárias que só atrapalham 
o bom funcionamento da máquina pública. 
Sucesso aos nobres vereadores.

*** "Amigo que não presta 
e faca que não corta, 

se eu perder, pouco me 
importa" (Tião Carreiro)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

A novidade introduzida pela Lei 11.718/2008, prevista 
no art. 48 da Lei 8.213/91, incluída pelo § 3º,  traz uma nova 
espécie de benefício de aposentadoria por idade expressa 
pela maioria da doutrina como  tipo  de aposentadoria cha-
mada de híbrida ou mista.

Esse benefício previdenciário é destinado ao trabalha-
dor rural quando completos os 65 anos de idade, se ho-
mem, e 60 anos, se mulher.

Por essa espécie de aposentadoria, é permitido ao se-
gurado mesclar o período urbano ao período rural para 
completar a carência mínima necessária e obter o benefício 
etário. 

A princípio imaginou-se que esta aposentadoria se diri-
gisse exclusivamente aos trabalhadores rurais.

A partir daí, houve uma discussão jurisdicional e dou-
trinária no sentido de que tal possibilidade seria somente 
atribuída aos trabalhadores rurais, considerados na data do 
requerimento da aposentadoria, ou para os trabalhadores 
urbanos, inicialmente rurícolas, mas que, na data do reque-
rimento, seriam urbanos.  

Entretanto, o artigo 51, §4º, do Decreto 3.048/99, com 
redação dada pelo decreto 6.777/2008, publicado em 
30/12/2008, determinou que:

“Art. 51. (...) §4º Aplica-se o disposto nos §§ 2º e 3º ainda 
que na oportunidade do requerimento da aposentadoria o 
segurado não se enquadre como trabalhador rural.” 

Pelo artigo acima, verifica-se que pouco importa se o 
segurado seja rural ou urbano na data do requerimento de 
sua aposentadoria, podendo mesclar os tempos, desde que 
tenha a idade do segurado urbano.

Há entendimentos diversos, como a TNU (turma nacio-
nal de uniformização de jurisprudência do JEF), que sedi-
mentou o entendimento de que essa modalidade aplica-se 
somente aos trabalhadores rurais na data da entrada do re-
querimento.

Não obstante, a partir dessa lei, o segurado pode utili-
zar-se de tempo urbano para completar a carência da apo-
sentadoria por idade rural.

Observa-se que tal período rurícola deve ser considera-
do mesmo após a edição da lei 8.213/91, pois se trata de ca-
rência e não de tempo de contribuição. Assim, comprovado 
o trabalho rural, mesmo após 1991 e sem recolhimentos 
previdenciários, sua contagem será devida.

Assim, o que prevalece atualmente é a possibilidade do 
trabalhador urbano, assim considerado na data do pedido 
de aposentadoria, mesclar o tempo em tal categoria que 
possui com aquele trabalhado em atividade rural sem reco-
lhimento de contribuições, visto que havendo contribuição 
e trabalho rural comprovado, a contraprestação previden-
ciária será devida.

A  modalidade conhecida como 
Aposentadoria Híbrida 

Câmara independente

O que destrói a humanidade?
Política, sem princípios; 

Prazer, sem compromisso;
Riqueza sem trabalho; 
Sabedoria sem caráter;
Negócios sem moral; 

Ciência sem humanidade; 
Oração sem caridade.

Mahatma Gandhi (1869-1948)

***

Teve início esta semana os trabalhos legislativos da 
nova Câmara de Vereadores. A comunidade vive a expec-
tativa sobre como será a atuação de cada parlamentar no 
decorrer do mandato. Há duas semanas participei de uma 
reunião promovida pelo Observatório Social de Nova Es-
perança onde foram expostos os desempenhos de cada 
um dos nove vereadores da legislatura anterior. Por meio 
de números e gráficos foram demonstradas as atuações 
de cada edil.

O ONESP destacou que considera baixa a produção 
legislativa no período, com a apresentação de pouquíssi-
mos Projetos de Leis e requerimentos que quase sempre 
nunca eram atendidos pelo Executivo Municipal. 

Paira sobre a sociedade uma grande desconfiança em 
relação à classe política que ficou deveras desgastada por 
conta dos escândalos de corrupção dos últimos anos. Para 
os munícipes torna-se difícil separar o joio do trigo.  Não 
podemos generalizar e transferir uma indignação nacio-
nal para o contexto político local, mas isto em via de re-
gra se verticaliza. É o momento de compor uma mistura 
heterogênea. Como a água e o óleo quando colocados em 
um copo, a diferença entre os elementos é visível e ampla-
mente perceptível. Este deve ser o nosso olhar para os po-
líticos que nos representam. Ademais urge romper com 
as amarras do revanchismo político, principalmente no 
momento em que a população é a única que de fato deve 
se beneficiar da atuação de cada um dos eleitos. 

Os munícipes querem uma Câmara atuante, preocu-
pada com os anseios da coletividade. Em todos estes anos 
que acompanho a política local, vi muitas coisas. Algumas 
boas, a maioria ruim. Vereador pressionando prefeito em 
busca de receber algo em troca: benesses financeiras ou 
cargo para correligionários e parentes foram algumas das 
vis moedas historicamente usadas no toma lá dá cá da po-
lítica. Isso é nojento. Prostitui a classe e engessa a gestão 
municipal. Espero, sinceramente, como cidadão que sou, 
que os vereadores que ora inauguram o ano legislativo te-
nham ética, decência e moralidade, como por muitos já 
demonstrados em sua vida particular. Extrato da própria 
sociedade, a vereança deve zelar por ela e honrar os votos 
recebidos democraticamente nas urnas em outubro últi-
mo. Creio na motivação do prefeito Moacir Olivatti (PPS) 
e do presidente do legislativo municipal Dirceu Trevisan 
(PSC) em estabelecer uma boa parceria em prol de nossa 
gente. Projetos bons devem ser apreciados e aprovados. 
O que ferir o interesse público deve ser rechaçado pela 
maioria dos votantes e barrado nas comissões legislativas, 
principalmente na de Constituição e Justiça. 

O fortalecimento das associações e conselhos é cru-
cial para dar voz e vez às localidades e segmentos sociais. 
Nova Esperança deu um salto importantíssimo em cida-
dania ao criar um Observatório Social. O executivo tem 
se mostrado simpático à ideia de ter essa, que considero 
uma espécie de “assessoria gratuita”. 

Ao viabilizar a criação de um espaço para o almo-
xarifado central, o município transmite a mensagem de 
que não vai tolerar desvios de mercadorias ou compra de 
“gato por lebre”, ou seja, pagar por um produto e receber 
outro de marca ou qualidade inferior. Quando se envolve 
corrupção e favorecimentos ilícitos, não existem medidas 
impopulares. Impopular mesmo é alguém se aproveitar 
da estrutura pública para dela extrair vantagens pessoais. 
Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ilu-
mine, dando graça, paz e sabedoria a cada um dos nossos 
representantes. 

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

Que comecem 
os trabalhos...

Faça o download da edição completa 
no site jornalnoroeste.com



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017

GERAL - 3JORNAL NOROESTE

Opinião do Blog
Melhorias salariais, aumento do 

efetivo e melhores condições de tra-
balho!

Segundo o cabo Thiago Bicalho,  
do 7º Batalhão da Polícia Militar do 
Espírito Santos, há cerca de 8 (oito) 
anos os militares da Polícia Militar 
daquele Estado não recebem ne-
nhum aumento salarial, além da falta 
de militares nos efetivos da polícia e 
muitas vezes  cumprem um excessivo 
número de horas no trabalho. Diver-
sas reuniões foram realizadas para 
solucionar a questão, mas o gover-
no, como sempre, alega que não tem 
condições de aumentar os salários 
dos policiais, mais paga salários abu-
sivos para diversas outras categorias, 
deputados,secretários, cargos comis-
sionados, que além dos altos salários, 
ainda recebem auxílio moradia, auxí-
lio alimentação, auxílio livro e auxílio 
vestuário. Pode uma coisa dessa?  Pela 
Constituição Federal, os militares não 
podem fazer greves; seus familiares in-
cumbiram de realizá-la. Sem policia-
mento nas ruas, muitos delinquentes 
e bandidos aproveitaram da situação 
caótica e assaltaram e roubaram o que 
quisessem no comércio. Agora vem o 
governo, autoridades, juízes, promoto-
res, deputados, dizendo que é ilegal a 
greve  e que os militares irão ser mul-
tados por cada dia de greve em cem 
mil reais. É que no Brasil, lamentavel-
mente as nossas autoridades esquecem 
dos pobres, dos policiais, e agora com 
o regime neoliberal no poder, somente 
os ricos serão privilegiados. Segundo 
o cabo Thiago, desde 2008, um mili-
tar no Espírito Santo recebe de salário 
base  R$2.643,00, que é o pior salário 
da categoria no Brasil. A classe quer 
agora, 43% de aumento para repor as 
perdas salariais de todo esse tempo, 
além de R$176 como vale de alimen-
tação.- Que isso sirva de exemplo aos 
governadores dos demais Estado da 
Federação e analisem a importância 
da milícia;  A sociedade precisa mais 
do que  nunca  dos policiais militares. 
Todos nós sabemos do seu valoroso 
trabalho!

Base de Alcântara é oferecida 
aos Estados Unidos!

Que absurdo! A notícia de que o 
senhor José Serra, Ministro de Rela-
ções Exteriores, citado várias vezes nos 
esquemas de corrupções nas delações 
premiadas da Lava Jato, inclusive com 

o recebimento de 23 milhões de reais 
em propinas, retomou os contatos  para 
oferecer o Centro de Lançamento de 
Alcântara, no Maranhão, aos Estados 
Unidos, é mais uma comprovação da 
mediocridade e da falta de patriotis-
mo do político que se diz  autoridade 
brasileira. Como se sabe, esse Centro  
pertencente  as Força Aérea Brasileira, 
sedia os testes de veículos lançador de 
satélites, tem a missão de  desenvol-
ver tecnologias para lançamento de 
foguetes e satélites no espaço afim de 
explorar a meteorologia e também os 
diversos serviços de telecomunicações, 
experimentos científicos nas áreas de 
astronomia, astrofísica, geofísica espa-
cial, planetologia, exploração por saté-
lites de posição (GPS) na localização de 
pessoas, objetos e lugares, não só para o 
Brasil como também para diversos paí-
ses da América do Sul.  A entrega desse 
Centro aos Estados Unidos,  mostra 
ser não apenas desvantajoso do pon-
to de vista econômico e tecnológico 
mas também completamente abusivo 
na questão de soberania, permitindo 
aos Estados Unidos um controle total 
do território nacional, o que por si só 
é inaceitável, como também controlar 
toda a América do Sul. Esse mesmo 
José Serra, que há pouco tempo tirou 
da Petrobrás a exploração do Pré- Sal 
entregando ao capital estrangeiro, 
mostra as garras da política do neolibe-
ralismo do governo  brasileiro  coman-
dado pelo usurpador e golpista Michel 
Temer, que enfraquece a democracia 
e aprofunda as desigualdades  sociais. 
Seria interessante um movimento na-
cional liderado por igrejas, estudantes, 
movimentos sociais, sindicatos, políti-
cos  bem intencionados, ONGs contra 
mais esse absurdo do atual governo 
brasileiro. "Soberania não se negocia 
sr. José Serra".

Coisas do Cotidiano
• O Coordenador da Lava Jato, pro-

curador Deltan Dallagnol, é contra a in-
dicação do Ministro da Justiça Alexan-
dre Moraes para o Supremo Tribunal 
Federal, por entender que o mesmo po-
derá trazer sérios problemas no futuro 
da Lava Jato, por estar filiado ao PSDB e 
também por fazer parte da atual admi-
nistração. Aliás, tem muitas lideranças 
no país contrários a sua indicação;

• Neste sábado, 11 de fevereiro, 
acontecerá o enlace matrimonial dos 
jovens Maria Amélia Rovere Molina e 
Fábio Belentani (de tradicional família 

novaesperancense). Drª Maria Amélia 
é minha colega de profissão, estudiosa 
e dedicada, vem prestando bons servi-
ços à população de Nova Esperança e 
Cianorte, cidades em que atende. Aos 
nubentes, as maiores felicitações desta 
coluna.

• O que é Wi-Fi? É uma abrevia-
tura de Wireless Fidelity  que significa 
fidelidade sem fio, em português. Wi-Fi 
ou Wireless é uma tecnologia de co-
municação que não faz  uso de cabos e 
geralmente é transmitido através de fre-
quência de rádio, infravermelho. Não 
necessita de licença para instalá-lo. Para 
usar um Wi-Fi é preciso estar na área de 
abrangência dele com  um celular, note-
book, tablet, etc.. Simplificando, Wi-Fi 
é um tipo de internet sem fio;

• Num site que mostra os interesses 
femininos, pesquisa feita encontrou que 
33% das mulheres preferem homens de 
1,82m para um relacionamento;

• É vergonhoso a atitude do presi-
dente golpista Michel Temer (PMDB-
-SP) dizendo que iria reduzir  10 mi-
nistérios. Para ganhar as eleições na 
Câmara com Rodrigo Maia, teve que 
fazer vários acordos com deputados e 
acabou criando mais ministérios. Um 
deles, é para o Moreira Franco (PMDB-
-RJ), com várias delações no esquema 
da Lava Jato e que agora ficou com foro 
privilegiado. Por situação semelhante, 
Dilma foi execrada ao nomear Lula 
para um ministério. Se tivéssemos num 
país sério, Temer ( com 45 delações na 
Lava Jato ), já teria ido pra cadeia há 
muito tempo;

• Partido REDE, PT e PPS  entra-
ram no STF pedindo o cancelamento 
da nomeação acima, baseado no mes-
mo motivo que alegaram que Lula não 
poderia ser ministro. Tá certo REDE!; 
Tá certo PT!;Tá certo PPS!

• Espaço - Cultura - Livro - O li-
vro "Saga de Esperança", escrito por 
Josué Correa Fernandes, é uma des-
sas relíquias da literatura que conta a 
história do médico Dr. Jean Maurice 
Faivre (foto), nascido 
em 21 de   setembro de 
1795, França,  o famoso 
Dr. Faivre, que  chegou 
ao Brasil, por volta de 
1826, trazendo novos 
conceitos  para a melho-
ria da saúde de nosso 
povo. Dotado de uma 
grande inteligência e mãos hábeis, Dr. 
Faivre revolucionou a medicina no Rio 
de Janeiro, criando a Associação Mé-
dica do Rio de Janeiro e novas Escolas 
de Medicina. Sua capacidade e muita 
humildade, fazia com que atendesse 
gente de todas as classes sociais, sempre 
ajudando os mais pobres. Filho de agri-
cultores, Dr. Faivre tinha uma grande 
ideia que era a de criar uma Colônia 
Agrícola onde pudesse ajudar os po-
bres não somente no atendimento mé-
dico como também no desenvolvimen-
to da agricultura. Seria um verdadeiro 
Cooperativismo.   Com a morte de sua 
mulher e filha, Dr. Faivre sentiu-se des-

gostosos no Rio e foi orientado a vir ao 
Paraná onde as terras eram férteis e não 
pensou duas vezes.  Dr. Faivre trouxe 
da França várias famílias para ajudá-
-lo no projeto. deixou o Rio de Janeiro 
e se mandou para o Paraná, que com 
suas terras férteis, prosperava em todos 
os seus cantos. Dr. Faivre e as famílias 
francesas, depois de vários dias de via-
gem, chegaram as margens do Rio Ivaí, 
onde fundou a  Colônia de Agriculto-
res Thereza Cristina,  em homenagem 
a Imperatriz, que era a sua cliente no 
Rio de Janeiro. Inicialmente, pouco 
mais de 200 pessoas formavam a co-
lônia que plantava milho, arroz, feijão, 
batata,mandioca, trigo, além da criação 
de diversos animais. A Colônia prospe-
rou tanto que as pessoas vinham de 
longe para consultar com o Dr. Faivre, 
assim como também conhecer o gran-
de trabalho que a colônia desenvolvia. 
Seus amigos Barão de Antonina, Vis-
conde de Guarapuava, Imperatriz The-
reza Cristina,  Ermelindo de Leão, Za-
carias de Góes e Vasconcelos, Visconde 
de Taunay, D. Pedro II, José Bonifácio, 
Marquês de Maricá  e tantos outros vie-
ram  conhecer a  Colônia fundada pelo 
Dr. Faivre e ficaram deslumbrados pelo 
que viram.  Por tudo aquilo que ele fez 
pelo Paraná e pelo Brasil, homem sério 
e honrado, prestando serviços médicos 
aos ricos e pobres com a mesma dedi-
cação,  conhecedor de filosofia, socio-
logia, física, química, astrologia, Dr. 
Faivre, foi reconhecido pela Associa-
ção Médica do Paraná como pioneiro 
da medicina, um dos maiores estudio-
sos da lepra, é também homenageado 
em diversas cidades com o nome de 
ruas ou monumentos em Curitiba, 
Ponta Grossa, Reserva, Paranaguá, etc. 
Dr. Faivre morreu no dia 30 de agosto 
de 1858, sendo enterrado na Colônia 
Agrícola Thereza Cristina, hoje com 
mais de três mil habitantes. Apesar de 
todo o seu prestígio em todas as cama-
das sociais, o seu maior amigo e braço 
direito que ficou como Diretor da Co-
lônia após a sua morte, era o sobrinho 
Gustave Rumbelsperger,  bisavô do 
competente profissional, amigo, bio-
químico,  Dr. Rosley Gomes Carneiro, 
um dos pioneiros em Laboratório de 
Análises Clínicas em Nova Esperança 
e Região.-

A Hora e a vez de Edson Fachin
Três anos depois do início da 

maior operação anticorrupção do país, 
nenhum político em atividade parla-
mentar foi condenado pelo STF. Coma 
a morte de Teori Zavascki, coube ao 
ministro Edson Fachin a agilizar e dar 
continuidade a esses trabalhos. Havia 
uma preocupação muito grande  de 
tais processos caírem nas mãos de um 
ministro como  Gilmar Mendes ou 
Ricardo Lewandovski ou Dias Toffoli, 
pois nenhum deles tem a  credibilidade 
necessária para tal cargo.  Aliás, Toffoli 
está sendo pressionado pelo Ministério 
Público que quer o seu afastamento da 
Operação Lava Jato por não ter credi-
bilidade. Especialista em Direito Civil e 
Família, Fachin terá a árdua missão de 
conduzir o julgamento do maior esque-
ma de corrupção da história do país. 
Discreto e fala mansa, Fachin já está 
trabalhando em cima dos inquéritos 
que estão sobre a sua mesa e nas pró-
ximas semanas,  o volume de trabalho 
deverá aumentar, pois são cerca de 200 
processos contra políticos que terá que 
opinar, não esquecendo que deverá so-
frer pressões, principalmente por parte 
do governo golpista Temer e o seu par-
tido o PMDB. O maior desafio para Fa-
chin será resistir à pressão política des-
tinada a estancar a sangria do petrolão, 
assim dizia Romero Jucá (PMDB-RR), 
com 105 citações nas delações e contra 
ele  deverá ser um daqueles que Fachin 
terá que jogar pesado. Gaúcho, 58 anos, 
Fachin é  tido como um excelente juris-
ta e como magistrado, tem se portado  
com eficiência e de uma maneira bem 
independente. Por favor Fachin, não 
vá roer a corda!

Choque Anafilático 
Choque Anafilático, ou Anafi-

laxia, ou ainda Reação Anafilática, é 
uma reação alérgica grave, com  am-
plas  possibilidades de progressão para 
a morte. Toda a alergia é uma resposta 
exagerada do sistema imunológico a 
alguma substância estranha ao nosso 
organismo. Os sintomas são causados 
pela ação de células de defesa chama-
das mastócitos e basófilos, pelo anti-
corpo do tipo imunoglobulina IgE e 
pela  liberação de grandes quantidades 

de histaminas. Causas - a) Alimentos 
- Constituem de 33% a 34% das causas 
-  Ovos, leite e seus derivados, peixes, 
frutos do mar, chocolates, soja, amen-
doim, trigo, etc.-b) Medicamentos - 
AAS, antibióticos, benzetacil, drogas, 
dipirona, anti-inflamatórios, analgé-
sicos, contrastes radiológicos, drogas, 
anestésicos, contrastes com insulina, 
etc. 3)Picadas de insetos - abelhas, 
vespas, marimbondos, certos mos-
quitos, etc. 4)Venenos -  de cobras, 
aranhas, escorpião, etc. 5) Latex e 
seus derivados- 6)  Idiopáticas (sem 
causas definidas ). 7) Imunoterapias 
( aplicação terapêutica de alergenos 
).8)  Transfusão de sangue e deriva-
dos. 9) Exercícios físicos associados 
a atopias (rinite, asma, dermatite ató-
pica, alimentos, etc.)- Sintomas - Os 
sintomas podem aparecer de minutos 
a horas depois do contato com alerge-
no, podendo variar de intensidade de 
caso a caso. - Dificuldade para respi-
rar, tosse, rouquidão, edema de glote, 
edema labial e de língua, tonturas, 
náuseas e vômitos, taquicardia, para-
da cardíaca,  prurido ( urticária), su-
dorese, inquietude, hipotensão, suor 
frio, pulso rápido, etc. Diagnóstico - 
O diagnóstico é essencialmente clíni-
co. Tratamento - Dado a diversidade 
de apresentação clínica da anafilaxia, 
o tratamento irá variar com a gravida-
de: Um bom acesso venoso,  hidratar 
o paciente, manter o paciente com 
as vias aéreas pérvias, deitá-lo com 
os pés elevados ( 12 cms), chamar o 
SAMU, máscara de oxigênio de Ven-
turi, monitorar o paciente com seus 
dados vitais, usar adrenalina, antihe-
méticos,   corticóide (metilpredni-
solona), anti-histamínico, glucagon, 
broncodilatadores,massagens cardía-
cas, Ambu,  intubação orotraqueal, 
se necessário fazer a cricotireóidoto-
mia  (incisão transversal na laringe)  
e colocar uma cânula ou até mesmo 
um equipo  para que o paciente possa 
respirar melhor. No hospital poderá 
se fazer a traqueostomia.  Mantê-lo 
internado por 48 a 72 horas pois o 
paciente poderá ter uma crise nova-
mente. Seria importante que todos os 
portadores de alergias graves carre-
gassem um kit com seringas, agulhas, 
adrenalina e corticóide.

ENTRELINHAS
***A morte de Marisa Letícia  Rocco, 66, esposa do ex presidente Lula, vitima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) pela 
hipertensão e aneurisma, mostrou que  todas as acusações que ela  sofreu na questão da Lava Jato, até agora, sem provas, 
acabou contribuindo para que isso acontecesse. O discurso de Lula chamando os acusadores de canalhas, imbecis, facínoras, 
levianos e maldosos, fez com que Marisa Letícia morresse triste, mas um dia eles ainda pedirão perdão pelas injustiças que 
cometeram. Descanse em paz Marisa porque o seu Lulinha, paz e amor, com 71 anos,  ainda vai brigar muito.***Esbanjando 
muito dinheiro, o jogador Neymar, do Barcelona, completou 25 anos semana passada. Ele levou para Barcelona, com 
despesas pagas, cerca de 30 amigos convidados para uma grande festa em uma boate fechada para tal fim naquela cidade. 
Amigos de várias partes do mundo, inclusive sua namorada Bruna Marquezine foram ao evento comemorativo, após o 
jogo em que o Barça venceu por 3x0 ***O jornal O Estado de São Paulo de 6 de fevereiro último divulgou o seguinte: "Em 
sua  tese de doutorado, o atual Ministro da Justiça  Alexandre Moraes, que deverá ser nomeado por Temer para o cargo 
de Ministro do Supremo Tribunal (STF) defendeu a tese de que : "O Presidente da República não faça a indicação ao 
Supremo Tribunal Federal (STF)  de quem exerce cargos de confiança em seu governo, como é o seu caso,  para evitar 
demonstração de gratidão política." Se eu tivesse o poder do voto nesse caso, seria contrário a indicação de Moraes para o 
STF, conforme a sua defesa de tese. E você, que acha disso?

UEM oferece 200 vagas 
para capacitação de 

empresários

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) está com 
inscrições abertas para o curso a distância do Progra-
ma Bom Negócio Paraná. Destinado a empresários, 

empreendedores, funcionários públicos, terceiro setor e a toda 
comunidade da região, o curso pretende capacitar empreen-
dedores com conteúdos da área de administração; fomentar o 
empreendedorismo e a inovação; aumentar a sustentabilidade 
das empresas; e promover o desenvolvimento da tripla hélice 
– integração entre as empresas, as instituições de ensino e o 
setor público. 

As inscrições podem ser feitas até 20 de fevereiro e as aulas 
começam no dia 21. São ofertadas 200 vagas. 

Estão incluídos cinco módulos: Gestão de Negócios, Ges-
tão Comercial, Gestão Financeira, Gestão de Recursos Huma-
nos e Gestão Estratégica. O curso é gratuito e ofertado pela 
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Assesso-
ria de Inovação da UEM, Incubadora Tecnológica de Maringá 
e Núcleo de Educação a Distância da UEM. Mais informações 
podem ser obtidas em portal.nead.uem.br/eventos/index.
php/evento/divulgacao/53 . 

TURMA PRESENCIAL – O Programa Bom Negócio Pa-
raná também oferece turmas presenciais. O núcleo da UEM 
está com inscrições abertas para a cidade de Maringá, que 
oferta 40 vagas. As inscrições devem ser feitas na Sala do Em-
preendedor, no Paço Municipal da Prefeitura de Maringá. As 
aulas começam em 20 de fevereiro. 

PROGRAMA - O Programa Bom Negócio Paraná, insti-
tuído em 2012, oferece cursos de capacitação gerencial e con-
sultorias gratuitas para micro e pequenos empresários, além 
de facilidades no acesso às linhas de créditos de baixo custo do 
Fomento Paraná. O programa é destinado aos interessados em 
participar ou em abrir o próprio negócio e é realizado pelas 
universidades estaduais, na modalidade a distância e presen-
cial. 

Na Fomento Paraná, instituição financeira de desenvolvi-
mento do Governo do Estado, as taxas de financiamento são 
menores para empreendedores que apresentam certificados 
de participação em cursos de capacitação gerencial, como o 
Bom Negócio Paraná. A instituição atua no financiamento aos 
empreendimentos de micro, pequeno e médio porte do Para-
ná. Agencia Estadual

A inadimplência vem 
caindo no Paraná. 
Dados do Banco 

Central mostram que a taxa 
encerrou dezembro do ano 
passado em 2,69% nas ope-
rações de pessoas físicas no 
Estado. Trata-se do menor 
índice desde maio de 2015 
(2,77%). O nível do Paraná 
também ficou abaixo da mé-
dia nacional, de 3,46%. 

Os dados referem-se a 
todas as operações de cré-
dito no mercado, incluindo 
recursos livres - como finan-
ciamento de veículos, car-
tão de crédito, crédito con-
signado e cheque especial 
- como direcionados, que 
abrangem operações para 
compra de imóveis, como o 
Minha Casa, Minha Vida, 
operações rurais e créditos 
do BNDES. 

O conceito de inadim-
plência utilizado pelo Banco 
Central abrange operações 
de crédito que apresentam 
pelo menos uma parcela de 
pagamento com atraso su-
perior a 90 dias, como pro-
porção do valor total das 
operações de crédito. Atual-
mente, as pessoas físicas do 
Paraná têm R$ 119,7 bilhões 
em créditos contratados nas 
instituições do Sistema Fi-
nanceiro Nacional (SFN). 

Inadimplência cai no Paraná e 
é a menor desde maio de 2015

QUEDA - A inadimplên-
cia no Estado vem caindo 
desde abril de 2016, quan-
do estava em 3,18%, e segue 
na direção contrária ao do 
desempenho no Brasil, cuja 
taxa continuou a oscilar em 
patamares mais elevados. 

“A queda da inadimplên-
cia no Estado revela que as 
famílias estão conseguindo 
reorganizar seus orçamen-
tos e gastos, apesar da crise. 
A taxa de desemprego mais 

baixa que a média brasileira 
e a renda um pouco menos 
afetada pela recessão ajudam 
a explicar esses números”, diz 
o diretor-presidente do Ipar-
des, Julio Suzuki Júnior. 

Para ele, com a redução 
recente da taxa de juros, a 
expectativa é que a taxa de 
inadimplência caia ainda 
mais ou se mantenha em pa-
tamares baixos. Com juros 
menores, de acordo com ele, 
as famílias terão melhores 

condições para reequilibrar 
suas contas nos próximos 
meses. “Organizar as contas 
é o primeiro passo para as 
famílias antes de voltarem a 
consumir. A queda na ina-
dimplência é, portanto, um 
estágio importante para a re-
tomada da economia. Porque 
um dos principais motores 
do crescimento no Brasil é o 
consumo”, diz. 

AENotícias

Dados do Banco Central mostram que a taxa encerrou dezembro do ano passado em 2,69% nas 
operações de pessoas físicas no Estado. Trata-se do menor índice desde maio de 2015 (2,77%). O 
nível do Paraná também ficou abaixo da média nacional, de 3,46%. 

Foto: Ricardo Almeida/ANPr
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Liga de Futebol realiza arbitral 
para definir regulamentos dos 

Campeonatos Veteranos e Cobrinhas

Prefeito Alan Petenazzi garante em Curitiba 
recursos na ordem de R$100 mil para 

investimentos no Colégio Marques de Herval

O evento reunirá dirigentes de equipes da cidade 
e região. O Presidente da Liga de Futebol de Nova 
Esperança, Juarez Rodrigues, conduzirá o arbitral

A verba, oriunda do Projeto Escola Mil poderá ser usada na construção 
de obras e melhorias da infraestrutura no espaço físico do Colégio

Tradicionais há vários 
anos e realizados com 
excelência pela Liga 

de Futebol de Nova Esperan-
ça (LFNE), os campeonatos 
Veteranos (para atletas acima 
de 40 anos) e Cobrinhas (ca-
tegorias de base – Sub 11, Sub 
13, Sub 15 e Sub 17) começa-
ram a ser organizados. Acon-
tece logo mais à noite, hoje, 
sexta-feira (10), na sede da 
AABB Campestre, em Nova 
Esperança, o arbitral que vai 
definir o regulamento destas 
competições.  

O Campeonato Cobrinhas 
está em sua 18ª edição. Já o 
Campeonato dos Veteranos 
acontece há 07 anos e sempre 
com bons jogos e excelente 
nível técnico.  Segundo o Pre-
sidente da Liga, Juarez Rodri-
gues, “para o Cobrinhas são 
esperadas as participações 
de 16 municípios, com vá-
rias equipes cada. Quanto ao 
Campeonato Veteranos espe-
ramos contar com o número 
de 15 ou 16 times. O início 
do campeonato e o regula-
mento serão discutidos neste 
arbitral. Nossa sugestão é que 
ocorra no primeiro final de 
semana após o Carnaval, tan-
to para os Cobrinhas quanto 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

para os Veteranos. Também 
vamos discutir se abriremos 
inscrições para algum atleta 
com menos de 40 anos”, expli-
cou Juarez.

Ao todo são esperados 30 
representantes das equipes 
para este arbitral. “Logo após 
vamos marcar outra reunião, 
desta vez com os árbitros para 
passar as informações acerca 
de cada competição e os res-
pectivos regulamentos. Já so-
bre o 54º Campeonato Ama-
dor de Futebol, o arbitral será 
na sexta-feira, dia 12 de maio. 
Já visitamos alguns municí-
pios da região e acreditamos 
que será uma competição 
com bom nível técnico”, fina-
lizou Juarez Rodrigues.

“O início do campeonato e o regulamento serão discutidos nes-
te arbitral. Nossa sugestão é que ocorra no primeiro final de 
semana após o Carnaval, tanto para os Cobrinhas quanto para 
os Veteranos”, destacou o Presidente da Liga de Futebol, Jua-
rez Rodrigues

O tradicional Cam-
peonato Cobri-

nhas de Futebol 
está previsto para 

começar logo 
após o Carnaval.

Alex Fernandes FrançaArquivo

José ou Antônio Mulato (Apelido Bahia).
Informações: Rua Visconde de Guarapuava, 220 
- Falar com Cris ou Roberto na Máquina Brasil.

PROCURA-SE

UNIFLOR

ESPORTE

Uma comitiva composta 
pelo prefeito de Uni-
flor, Alan Petenazzi; 

vice-prefeito Paulo Mochi, Se-
cretário da Administração Julie 
Anderson Petenazzi e do fun-
cionário da Sanepar e ex-verea-
dor Alexandre Rizzo esteve em 
Curitiba, semana passada,  no 
gabinete do Deputado Estadual 
Tiago Amaral, onde foram em 
busca de recursos e projetos a 
serem aplicados no município. 
Segundo o prefeito, “nesta via-
gem o deputado garantiu os re-
cursos, que estão sendo pleitea-
dos desde o ano passado dentro 
do projeto Escola Mil. Este pro-
jeto do governo estadual tem 
por objetivo contemplar escolas 
com recursos de R$ 100.000,00 
(Cem mil reais) para a cons-
trução de obras e melhorias da 
infraestrutura no espaço físico 

escolar do nosso Colégio Esta-
dual Marques de Herval. Com o 
apoio da direção da Escola, que 
também  intercedeu para a con-
quista, ficam também  nossos 
agradecimentos ao Governador 
Beto Richa e ao nosso deputado 
Tiago Amaral. O depósito será 
feito diretamente na conta do 
Colégio.”, frisou Alan Petenazzi .

Organizado pela Casa Civil 
do Governo do Paraná e a Se-
cretaria de Estado da Educação, 

o programa Escola 1000 con-
templa quase a metade de toda 
a rede estadual, formada por 2,1 
mil unidades e um milhão de es-
tudantes. O envolvimento da co-
munidade escolar foi peça-chave 
na construção do programa. De 
acordo com o chefe da Casa Ci-
vil, Valdir Rossoni, a intenção 
foi, justamente, permitir que 
estudantes, pais, professores e 
funcionários definissem as obras 
prioritárias. 

Serão feitas melhorias como 
reformas em quadras esportivas, 
banheiros, serviços de pintura, 
reparos nas redes elétrica e hi-
dráulica, calçamento, troca de 

telhados e forros, entre outras. 
As obras foram definidas duran-
te audiências públicas realizadas 
ao longo do mês de agosto. “O 
Escola 1000 vem complementar 
os diversos investimentos feitos 
pelo Governo do Estado na área”, 
lembrou o prefeito. “Existem 
muitas questões a serem solucio-
nadas no Colégio e os recursos 
virão em boa hora. Agradeço ao 
governo do Beto Richa que tem 
um caráter municipalista. Vamos 
aplicar bem o recurso recebido”, 
finalizou o prefeito Alan Pete-
nazzi. As obras estão previstas 
para começar o inicio do mês de 
março.

Comitiva Uniflorense em Curitiba durante visita ao gabinete do 
deputado Tiago Amaral. O parlamentar foi importante na con-
quista dos recursos na ordem de R$100 mil

Divulgação

Conquista para o esporte

Conquista para o esporte: Graças ao apoio do deputado 
estadual Tião Medeiros e a intercessão do Secretário de Es-
portes de Uniflor, Sandro Leonardo e do instrutor Profes-
sor Claudio (Claudinho)  foram conquistados diversos ma-
teriais para o desenvolvimento do  esporte no município. 

Prefeito Alan Petenazzi, instrutor Cláudio e o Secre-
tário de Esportes, Sandro Leonardo posam para foto 
com o material conseguido. 

Divulgação
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Dirceu Trevisan anuncia que Legislativo 
deixará de funcionar no prédio da Prefeitura

Câmara realiza primeira sessão ordinária com 
apresentação de Projetos, requerimentos e indicações

O Presidente da Câmara de Nova Esperança 
destacou que os vereadores vão buscar, a 

partir deste ano, construir a sede própria do 
Legislativo Municipal que há anos  funciona 

em prédio emprestado, anexo à Prefeitura

A reportagem entre-
vistou esta semana o 
Presidente da Câma-

ra Municipal de Nova Espe-
rança, Dirceu Trevisan (PSC), 
que falou acerca da primei-
ra sessão ordinária do ano, 
acontecida na segunda-feira 
(06) dando assim efetivo iní-
cio à legislatura 2017/2018. 
“Foi uma sessão muito boa. 
Houve 03 requerimentos, 07 
indicações com a entrada de 
04 Projetos de Lei”, explicou 
Trevisan.

Um bom público, com-
posto de cerca de 50 cidadãos 
esteve na sede do legislativo 
municipal para acompanhar 
os trabalhos da noite. O pre-
feito Moacir Olivatti (PP) e o 
vice-prefeito Rafael Kreling 
compareceram a esta primei-
ra sessão ordinária. “Exerce-
remos a função do Legislativo 
que é fiscalizar o Executivo. 
Temos que realizar um traba-
lho limpo e honesto. Também 
vamos ajudar o Executivo da 
melhor maneira possível, 
sempre pensando no benefí-
cio da população nova espe-

Aconteceu, na segun-
da-feira (06), a pri-
meira sessão ordi-

nária do ano do legislativo 
municipal, que contou com 
a presença de um bom públi-
co e a apresentação de várias 
proposituras como seguem a 
seguir:

1) Requerimento n° 
01/2017, de autoria da Ve-
readora Maria Isabel Cardo-
so Leal Escobar, requer, após 
ouvido o plenário, seja oficia-
do o Senhor Prefeito Munici-
pal, solicitando informação 
sobre o índice da folha de 
pagamento dos funcionários 
municipais do mês de janei-
ro, e a relação com os nomes, 
função, quantidade de horas 
pagas e o valor pago aos fun-
cionários que receberam ho-
ras extras neste mesmo mês.

 2) Requerimento n° 
02/2017, de autoria do Ve-
reador Carlos Roberto da 
Silva, requer, após ouvido o 
plenário, que seja oficiado 
o Senhor Prefeito Munici-
pal, solicitando o contrato 
sobre o Chamamento Públi-
co -PMNE n° 03/2017 e da 
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SONHO DA CASA PRÓPRIA

NOVA ESPERANÇA

José Antônio Costa

Arquivo

“Vamos trabalhar com 
seriedade, pelo bem da 
cidade. O que mais conta é 
o interesse da população”, 
observou o Presidente da 
Câmara, Dirceu Trevisan 

rancense. Tenho certeza de 
que os vereadores, pelo me-
nos a maioria deles, irão votar 
os interesses do povo”, frisou 
o Presidente da Câmara.

A reportagem questio-
nou Dirceu Trevisan sobre a 
baixa produção legislativa da 
Câmara anterior, em que nú-
meros que respaldam tal afir-
mação foram recentemente 
apresentados pelo Observató-
rio Social de Nova Esperança 
(ONESP). Durante reunião 

de Trabalho, o ONESP desta-
cou que “pouquíssimos Pro-
jetos de Lei foram elaborados 
assim como foram baixos os  
números de requerimentos 
encaminhados ao Poder Exe-
cutivo”.  Trevisan creditou à 
difícil situação econômica do 
País: “não só o município de 
Nova Esperança, como o Es-
tado e o País. A crise afetou a 
todos. Este ano acredito que 
teremos maior sucesso. Os 
quatro anos que virão serão 

bem melhores que os já pas-
sados”, respondeu Dirceu, em 
tom de otimismo.

PROJETO 12/2016
Outro assunto que foi 

abordado por nossa equipe 
foi sobre o Projeto 12/2016, 
com data de 16 de março 
de 2016, enviado pelo Exe-
cutivo da gestão anterior 
(2013/2016) que trata da cria-
ção de uma Área de Proteção 
Ambiental no entorno da Ba-

cia Hidrográfica do Ribeirão 
Paracatu, local em que a água 
captada pela Sanepar abas-
tece a população de Nova 
Esperança. Sobre esse tema, 
Trevisan pontuou: “Aquele 
Projeto foi devolvido para o 
executivo no ano passado. 
Estamos aguardando a posi-
ção da atual gestão. O correto 
é que o sistema de  captação 
de água migre  para o Ribei-
rão Esperança.  O Paracatu 
está bem assoreado,  por con-
ta das recentes erosões ocor-
ridas”, opinou Trevisan.

Sobre a independência e 
a harmonia entre os Poderes 
Legislativo com o Executivo,  
Dirceu afirmou: “Tenho um 
bom relacionamento com o 
prefeito Moacir Olivatti há 
vários anos, independente-
mente de política. Vamos tra-
balhar com seriedade, pelo 
bem da cidade. Para mim 
grupo político não existe nes-
ta fase. O que mais conta é o 
interesse da população. Não 
fui eleito para atuar para gru-
pos e sim pelo que for correto 
e de interesse público. O par-
tido político é o meio para 
que o vereador seja eleito. 
Uma vez eleitos, precisamos 
acabar com grupos e revan-
chismos. A população tem 
que ganhar”, destacou.

PRÉDIO DA CÂMARA:
Sobre suas considerações 

finais, o Presidente da Câ-
mara disse: “Sobre a primeira 
sessão, recebemos a visita do 
Executivo nos pedindo este 
espaço (prédio da Câmara 
que pertence ao município). 
Muitas pessoas desconhecem 

este fato. Este prédio não é do 
Legislativo. Segundo o prefei-
to nos falou, pretendem fazer 
uma remodelação do prédio 
da prefeitura e precisam des-
te espaço. Acredito ser mes-
mo necessário, haja vista que 
se for realizar uma reunião 
ou uma licitação, por exem-
plo, não tem espaço. Vamos, 
portanto acatar e desocupar o 
prédio. Se Deus quiser, nestes 
próximos quatro anos vamos 
realizar um sonho: a casa do 
Poder Legislativo. Vamos de-
socupar o prédio e achar uma 
sala comercial para abrigar a 
Câmara, que comporte não 
apenas os setores e funcioná-
rios mas também um auditó-
rio para o público. Já temos 
um terreno ao lado do pré-
dio da Sanepar. Informamos 
ao prefeito que a partir des-
te ano a Câmara Municipal 
não devolverá mais recursos 
ao Executivo e sim iniciar a 
construção da sua casa pró-
pria. Um sonho de todos os 
vereadores que por aqui pas-
saram. Atualmente a Câmara 
de Vereadores fica na ‘cozi-
nha’ da Prefeitura e precisa 
ter uma casa própria. Hoje 
muitas pessoas querem uma 
casa popular ou seja moradia 
própria e o legislativo ainda 
não a possui. O prefeito não 
deu prazo para desocupação, 
mas já conversei com os de-
mais vereadores e vamos bus-
car um outro local. Isto não 
gerou qualquer animosidade 
entre nós. Os poderes seja 
legislativo, executivo ou ju-
diciário precisam estar cada 
qual em seu local”, finalizou 
Dirceu Trevisan. 

Inexigibilidade da Licitação 
012/2017, no valor de du-
zentos e cinquenta mil reais, 
repassados ao Hospital Santa 
Casa de Misericórdia Nossa 
Senhora das Graças, e saber 
quais os benefícios que a po-
pulação receberá com esse re-
passe municipal.

 3) Requerimento n° 
03/2017, de autoria da Verea-
dora Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, requer, após ou-
vido o plenário, seja oficiado 
o Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando saber detalhada-
mente o valor real da dívida 
do município.

 
 - PROJETOS DE LEI 

DANDO ENTRADA:
 1) Projeto de Lei n° 

03/2017, do Executivo Muni-
cipal, que cria o Fundo Mu-
nicipal dos Direitos do Idoso 
- FMDI e a Conferência Mu-
nicipal dos Direitos do Idoso, 
em consonância com a Lei 
Municipal n° 1.654, de deze-
nove de junho de 2006, e dá 
outras providências.

 2) Projeto de Lei n° 
04/2017, de autoria do Verea-
dor Carlos Roberto da Silva, 
que dispõe sobre a proibição 
de fogos de artifícios e simi-
lares, com ruídos sonoros, no 

Município de Nova Esperan-
ça e dá outras providências.

 3) Projeto de Lei n° 
05/2017, de autoria do Exe-
cutivo Municipal, que dispõe 
sobre a criação de cargos na 
Estrutura Administrativa do 
Instituto da Previdência dos 
Servidores Públicos do Muni-
cípio de Nova Esperança, e dá 
outras providências.

4) Projeto de Lei Comple-
mentar n° 06/2017, de autoria 
do Executivo Municipal, que 
dispõe sobre a Isenção de Tri-
butos municipais à Coopera-
tiva de Catadores de Materiais 
recicláveis – COCAMARE de 
Nova Esperança, e dá outras 
providências.

- INDICAÇÕES:
1) Indicação n° 01/2017, 

de autoria da Vereadora Maria 
Isabel Cardoso Leal Escobar, 
requer, após tramitação regi-
mental, que seja encaminha-
do ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, a seguinte Indicação: 
solicitando a revitalização e 
conservação das praças em 
frente ao Fórum Municipal e 
em frente ao Estádio Munici-
pal Francisco Zellerhof Filho 
bem como as suas manuten-
ções periódicas, nesta cidade.

2) Indicação n° 02/2017, 

de autoria da Vereadora Ma-
ria Isabel Cardoso Leal Esco-
bar, requer, após tramitação 
regimental, que seja enca-
minhado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a seguinte Indi-
cação: construção de uma ci-
clovia no Distrito de Barão de 
Lucena, que vá do início do 
Distrito até o Conjunto Habi-
tacional José Erdei.

3) Indicação n° 03/2017, 
de autoria da Vereadora Ma-
ria Eunice Zacharias Zacarias, 
requer, após tramitação regi-
mental, que seja encaminha-
do ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, a seguinte Indicação: 
solicitando que seja instalada 
a iluminação na quadra de 
areia na Praça Salgado Filho, 
nesta cidade.

4) Indicação n° 04/2017, 
de autoria do Vereador Carlos 
Roberto da Silva, requer, após 
tramitação regimental, que 
seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a seguinte 
Indicação: solicitando o esta-
cionamento em apenas uma 
lateral da Rua Francisco Bel-
trão entre a Rua Doutor Mu-
rici e a Rua do Bosque, neste 
município.

5) Indicação n° 05/2017, 
de autoria do Vereador Carlos 
Roberto da Silva, requer, após 

tramitação regimental, que 
seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a seguin-
te Indicação: solicitando pa-
vimentação asfáltica na Rua 
Nova Esperança, entre a Rua 
Floresta e a Rua Emiliano 
Perneta, neste município.

6) Indicação n° 06/2017, 
de autoria da Vereadora Ma-
ria Isabel Cardoso Leal Esco-
bar, requer, após tramitação 
regimental, que seja enca-
minhado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a seguinte Indica-
ção: solicitando ao executivo 
Municipal o pagamento dos 
juros devido ao atraso sala-
rial da folha de dezembro de 
2016, conforme descrito na 
lei orgânica Municipal no 
Art. 65, parágrafo nono.

7) Indicação n° 07/2017, 
de autoria do Vereador Laér-

cio Mazzocatto Salvaterra, 
requer, após tramitação re-
gimental, que seja encami-
nhado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a seguinte Indi-
cação: solicitando o cumpri-
mento da Lei Complementar 
nº 2.506/2011, que autoriza e 
regulamenta a realização de 
serviços de roçada e limpeza 
pela Administração Pública 
em imóveis urbanos.

8) Indicação n° 
08/2017, de autoria do Verea-
dor Dirceu Trevisan, requer, 
após tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a 
seguinte Indicação: solicitan-
do a instalação de um semá-
foro na Avenida São José com 
Avenida Brasil, neste municí-
pio.

Vereadores de Nova Esperança
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QUEM É VOCÊ?

Explorar o nosso íntimo em busca do au-
toconhecimento e respostas para questões 
existenciais, não é uma tarefa fácil, além de 

levar certo tempo; pois quando a maturidade che-
ga, é que começamos a nos questionar o porquê 
das coisas. Muitas pessoas podem passar suas vi-
das sem ao menos saber do que realmente gostam 
de fazer.

O autoconhecimento também pode influen-
ciar em nossa autoestima, pois só vamos nos amar 
de fato se observarmos em nós pontos positivos, 
criando assim a admiração. 

É comum observarmos pessoas que acreditam 
não terem sonhos e objetivos, dentro desta pers-
pectiva, podemos citar alguns motivos para que 
isso aconteça,como o medo de uma futura frustra-
ção ou pelo sentimento de falta de merecimento.

Pessoas que são dominadas pelo medo, trans-
portam e mobilizam toda energia que seriam 
gastas para a ação e criatividade em busca de um 
sonho e assim permanecem paralisadas e acorren-
tadas pelo sentimento de incapacidade. 

Quando falamos em conseguir atingir nossas 
metas, propósitos e materializar nossos sonhos, 
o AUTOCONHECIMENTO é uma ferramenta 
essencial. Para isso, é importante e necessário fa-
zer uma análise sobre nós mesmos, observarmos 
nossos pontos positivos, nossas limitações, nossa 
personalidade e tirar proveito do que já temos em 
nossas mãos, ou seja, o que há presente em nós 
que podemos aproveitar para um grande salto em 
busca do nosso verdadeiro propósito.

   
“Coaching” comigo!

@parezza | Master coach integral sistêmico
Avenida Rocha Pombo, 493 | telefone: 44 3252-4488

Samara está de vol-
ta! A estreia princi-
pal dessa semana é 

o terceiro filme da franquia 
de terror O Chamado, que 
tirou o sono de muita gen-
te no ano de 2002, mas que 
caiu no esquecimento dei-
xando uma legião de fãs a 
deriva.

O primeiro O Chamado 
fazia parte de uma tendên-
cia hollywoodiana de refil-
magens de grandes filmes de 
terror japoneses. Os japone-
ses são especialistas nesse 
gênero e conseguem, com 
baixo orçamento, criar fil-
mes excelentes por meio do 
suspense psicológico, sem 
necessariamente utilizar os 
subterfúgios usais de sustos 
bobos e efeitos especiais. 

Nessa época, primeira me-
tade dos anos 2000, a ideia 
parecia fantástica, pois unir 
a criatividade japonesa com 
os recursos da indústria ci-
nematográfica americana 
seria o casamento perfeito! 
Ledo engano… No final, 
os americanos não deram 
o devido respeito às obras 
em questão e produziram 
apenas cópias, muitas vezes 
bastantes simplistas e infe-
riores aos originais. Dessa 
forma essa tendência caiu 
no esquecimento.

Sobrevivente dessa onda 
de refilmagens americanas 
de filmes japoneses foi o 
filme em questão, O Cha-
mado, que conquistou uma 
boa quantidade de fãs e se 
tornou um filme comercial-

mente bem sucedido, mes-
mo que sua produção tenha 
sido inferior à do original. 
Isso rendeu uma continua-
ção em 2005 com O Cha-
mado 2, que não inovou em 
nada e acabou baseando seu 
enredo na mesma história 
contada pelo filme anterior, 
salvo uma ou outra modifi-
cação que gerasse interesse, 
como, por exemplo, o caso 
da possessão. 

Essa sensação de “mais 
do mesmo”, foi responsá-
vel pelo engavetamento 

da franquia por longos 12 
anos, mas agora chega aos 
cinemas O Chamado 3 ou 
apenas Chamados (compli-
cada essa variação de títu-
los – risos), numa tentativa 
desesperada de modernizar 
a história ao mesmo tempo 
em que precisa reinventá-
-la. Uma tarefa árdua e di-
fícil de realizar, tanto que 
três profissionais assinam o 
roteiro,  Akiva Goldsman, 
Jacob Estes e David Louc-
ka, de forma que aquilo que 
deveria ser um ponto po-
sitivo acabou se tornando 
um problema, pois nenhum 
dos três foi capaz de fugir 
da premissa original e, sal-
vo a sequencia de abertura, 
o que sobrou foi, mais uma 
vez, o “mais do mesmo”, ou 
seja, de novo se desencadeia 
por meio de Samara uma 
sequencia de mortes sem 
grandes novidades.

Outro que falha magis-
tralmente é o diretor F. Ja-
vier Gutiérrez que não con-
segue incutir ritmo, emoção 

e nem mesmo identidade 
visual ao filme. O trabalho 
de fotografia foi bastante in-
feliz, pois apresenta uma va-
riação entre cenas escuras, 
típicas dos filmes de terror, 
e cenas mais claras e extra-
mente ensolaradas, como se 
o filme fosse uma comédia 
romântica, algo muito con-
fuso. Além disso, a falta de 
ritmo levou o diretor a lan-
çar mão de algumas estraté-
gias bastante manjadas para 
o gênero terror e que resul-
taram em sustos gratuitos e 
desnecessários, um desses 
casos é a utilização do au-
mento repentino da trilha 
sonora como recurso.

Mesmo assim, vamos à 
trama! Você deve se lembrar 
do filme amaldiçoado de Sa-
mara, que tanto gerou polê-
mica nos filmes anteriores, 
pois bem, tudo indica que 
ele virou um tipo de lenda 
urbana bastante cultuada e 
assim começou a circular 
novamente, fazendo mais 
vítimas.  Entre os que têm o 

destino alterado ao assistir o 
vídeo está a jovem Julia, in-
terpretada por Matilda Lutz, 
e seu namorado, Holt (Alex 
Roe), que também se envol-
ve com a maldição de Sama-
ra. No afã de salvá-lo, Julia 
tenta descobrir um meio de 
se libertar da maldição e de 
sobreviver às aparições ma-
lignas da menina, assim ela 
se sacrifica para salvar seu 
namorado e acaba fazendo 
uma descoberta terrível: há 
um "filme dentro do filme" 
que ninguém nunca viu an-
tes.

Por que ver esse filme? 
Mesmo diante dos proble-
mas de roteiro e direção 
que citei acima, o filme O 
Chamado 3  ainda merece 
ser visto no cinema, primei-
ro porque faz parte de uma 
franquia que se tornou um 
ícone do terror contempo-
râneo, segundo porque um 
bom fã de terror gosta mes-
mo é de sustos e isso ele en-
contrará com certeza nesse 
longa! Boa sessão!

"De todos os conhecimentos possíveis, 
o mais sábio e útil é o conhecer a si 
mesmo”- William Shakespeare

***

O chefe da Casa Civil, 
Valdir Rossoni, e a 
secretária de Esta-

do da Educação, professora 
Ana Seres, e o procurador-
-geral do Estado, Paulo Ros-
so, receberam a direção do 
sindicato dos professores 
para uma reunião no Palácio 
Iguaçu, no final da tarde des-
ta quarta-feira (08). 

Rossoni fez um apelo aos 
sindicalistas para que a ca-
tegoria, que tem assembleia 
marcada para este sábado 
(11), não deflagre nova gre-
ve, pois mais de 1 milhão de 
estudantes da rede estadual 
serão prejudicados. O início 
das aulas está marcado para 
o próximo dia 15.

“O governo não tem 
como avançar nas negocia-
ções. Temos que ter respon-
sabilidade fiscal e orçamen-
tária e não vamos recuar nas 
medidas que estamos ado-
tando. Tudo que estamos fa-
zendo, em várias áreas, e não 
só na educação, é no sentido 
de preservar o pagamento do 
salário dos servidores públi-
cos”, disse Rossoni.

O secretário disse que 
o cenário econômico não 
é bom e a arrecadação do 
Estado não está se compor-
tando conforme a previsão 
orçamentária. Ele reforçou, 
contudo, que as portas conti-
nuam abertas, independente 
da decisão que será tomada 
pela categoria, para o diálo-
go com o magistério. 

“Se fizerem ou não a gre-
ve, nós vamos continuar 
conversando. Mas greve não 
traz recurso novo e preju-
dica muita gente”, ressaltou 
Rossoni. “Vivemos um mo-
mento de crise que exige o 
sacrifício de todos. Se não 
seguirmos firmes e deter-
minados podemos cair na 
irresponsabilidade fiscal”, 
completou.

Governo Estadual faz apelo 
a sindicato para que não 
haja greve na Educação

Rossoni afirmou que os 
prefeitos paranaenses tam-
bém estão preocupados com 
a possibilidade de greve em 
razão do gasto com o trans-
porte escolar, que pode au-
mentar caso haja paralisação 
neste momento e o ano leti-

vo seja alongado. “Por isso, 
o apelo é em nome dos pa-
ranaenses”, disse o chefe da 
Casa Civil.

A secretária Ana Seres 
reforçou que as medidas to-
madas pelo governo em rela-
ção à distribuição de aulas e 

à hora-atividade têm amparo 
legal. Ela destaca que as duas 
greves de 2015 geraram pre-
juízo próximo aos R$ 100 
milhões aos cofres públicos. 
“Mas a maior preocupação é 
com o pedagógico, com nos-
sos estudantes”, disse.

Foto: Kleyton Presidente/Casa Civil

O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, a secretária de Estado da Educação, professora Ana Se-
res, e o procurador-geral do Estado, Paulo Rosso, receberam  esta semana a direção do sindica-
to dos professores para uma reunião no Palácio Iguaçu 
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Municípios de Alto Paraná e São 
João do Caiuá firmam compromisso 

no repasse de verbas para APAC

Abertura do ano letivo e entrega de kits 
escolares marcam a semana em Alto Paraná

Prefeitos Miro Santana e Carlos 
Maia participaram de reunião com 

os diretores da entidade, que atua na 
recuperação de presos condenados

Aconteceu, na quarta-
-feira, (08), no Salão do 
Júri da Comarca de Alto 

Paraná, uma importante reunião 
entre a diretoria da APAC – As-
sociação de Proteção e Assistên-
cia aos Condenados e os prefei-
tos das cidades de Alto Paraná, 
Miro Santana e de São João do 
Caiuá, Carlos Maia. 

O evento teve como foco 
principal o repasse de recursos 
públicos dos respectivos mu-
nicípios para a readequação do 
prédio da delegacia, local este 
que abrigará a entidade, que se 
dedica à recuperação e à reinte-
gração social dos condenados a 
penas privativas de liberdade.

 A reunião foi conduzida 
pela magistrada da Comarca, 
Dra. Rita Lucimeire Machado 
Prestes, que iniciou a cerimônia 
exibindo um vídeo, previamente 
enviado pela juíza da Comar-
ca de Barracão, no Sudoeste do 
estado e grande idealizadora do 
sistema APAC no Paraná, dra. 
Branca Bernardi, em que foram 
demonstradas as discrepâncias 
gritantes entre o sistema car-
cerário tradicional, totalmente 
sucateado e com custo estimado 
de 4 salários mínimos para cada 
preso e o método APAC, onde 
cada recuperando custa em tor-
no de 1 salário mínimo. 

INVESTIMENTOS NA 
REFORMA

Estima-se que para a refor-
ma total das dependências que 
abrigará os recuperandos sejam 
necessários cerca de R$500mil. 
O prefeito de Alto Paraná, Miro 
Santana sinalizou que dentre no 
máximo 03 meses efetuará um 
repasse no valor de R$65.163,08. 
Já o prefeito de São João do 
Caiuá, Carlos Maia vai destinar 
R$30 mil para o mesmo fim. 
“Estes valores serão importantes 
para avançarmos mais uma eta-
pa. Alto Paraná será referência 
nacional de sucesso na recupe-
ração dos condenados que após 
cumprir a pena pelos crimes co-
metidos, voltarão melhores para 
a sociedade, contribuindo para 
o bem comum da mesma, já que 
outrora a fizeram muito mal”, 
pontuou Drª Rita. 

 A APAC atua como entida-
de auxiliar dos Poderes Judiciá-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Idealizadora do Projeto APAC para a Comarca, Dra. Rita Luci-
meire Machado Prestes destacou: “Seremos  referência nacio-
nal de sucesso na recuperação dos condenados que após cum-
prir a pena pelos crimes cometidos, voltarão melhores para a 
sociedade, contribuindo para o bem comum da mesma, já que 
outrora a fizeram muito mal”, pontuou a magistrada

O prefeito de São João do Caiuá, Carlos Maia durante cerimônia em que seu município se com-
prometeu a efetuar o repasse de verba com vistas a garantir a estruturação da APAC

Prefeito de Alto Paraná Miro Santana firma, junto à diretoria da APAC, compromisso no repasse 
de recursos a serem investidos na reestruturação do prédio da delegacia, que abrigará a entidade 
que atua na recuperação de presos condenados

Fotos: Alex Fernandes França

Fotos: Hauney C. Malacrida

rio e Executivo e está amparada 
na Constituição Federal. As ati-
vidades desempenhadas pela As-
sociação estão diretamente liga-
das à execução e à administração 
da pena, com uma metodologia 
específica. Entre os elementos 
essenciais deste trabalho estão: 
a participação da comunidade; 
recuperando ajudando o outro 
recuperando; trabalho; religião; 
assistência jurídica; assistência 
à saúde; valorização humana; 
família; educador social; Centro 
de Reintegração Social; jornadas 
religiosas e mérito. 

O grande enfoque do método 
APAC é que, enquanto o preso 
(recuperando) está cumprindo 
pena, ele aprende tudo o que 
realmente deve fazer lá fora, em 
seu retorno à convivência social. 
A missão da APAC, portanto, é 
"humanizar o cumprimento das 
penas privativas de liberdade, 

oferecendo ao condenado con-
dições de recuperar-se e, ainda, 
proteger a sociedade, socorrer as 
vítimas e promover a justiça res-
taurativa", finalizou a magistrada 
de Alto Paraná, dra. Rita L. Ma-
chado Prestes. 

SEGURANÇA E DISCI-
PLINA 

A segurança e disciplina do 
presídio são feitas com a colabo-
ração dos recuperandos, tendo 
como suporte os funcionários, 
voluntários e diretores da enti-
dade, sem a presença de policiais 
e agentes penitenciários. 

Além de frequentarem cur-
sos supletivos e profissionais, 
eles possuem atividades varia-
das, evitando a ociosidade. 

A metodologia APAC funda-
menta-se no estabelecimento de 
uma disciplina rígida, caracteri-
zada por respeito, ordem, traba-

Na manhã de segunda-
-feira (06), no Salão da 
Igreja Matriz, foi dada 

a largada oficial para o ano le-
tivo de 2017 em Alto Paraná, 
onde participaram além de pro-
fessores, zeladores, motoristas e 
demais funcionários da Educa-
ção.

Os convidados foram recep-
cionados com um delicioso café 
da manhã, ao som da cantora 
"Lorena", onde puderam trocar 
ideias e projetos para esse novo 
ano.

A Secretária de Educação, 
Professora Nivalda Landim, deu 
as boas-vindas a todos e prome-
teu muita dedicação nestes pró-
ximos anos. "Nos próximos me-
ses, visitaremos todas as escolas 
do município, acompanhando 
de perto o trabalho realizado e 
auxiliando no que for preciso 
para que nossas crianças rece-
bam a educação que elas mere-
cem", frisou a secretária.

O vice-prefeito Claudio Pa-
lito, representando o prefeito 
Miro Santana, que estava em 
Curitiba em busca de recursos, 

lho e envolvimento da família do 
sentenciado. 

A valorização do ser humano 
e da sua capacidade de recupe-
ração é também um importante 
diferencial no método da APAC. 

Outro destaque refere-se a 
municipalização da execução 
penal. 

O condenado cumpre a sua 
pena em presídio de pequeno 
porte, com capacidade média de 
100 a 180 recuperandos , dan-
do preferência para que o preso 
permaneça na sua terra natal ou  
na região onde reside sua famí-
lia. 

Cada APAC é filiada à 

FBAC,- Fraternidade Brasileira 
de Assistência aos Condenados , 
órgão coordenador e fiscalizador 
das APACs , reconhecidamente 
de utilidade pública  a nível in-
ternacional, que tem a função 
de orientar, assistir e manter a 
unidade de propósitos das asso-
ciações.

também discursou e agradeceu 
aos professores pelo trabalho 
prestado ao município, onde au-
xiliam as crianças a alcançarem 
novos rumos em suas vidas.

Finalizando, a Coach e Pa-
lestrante Sandrely Gavioli, falou 
sobre "O Poder da Sua Presen-
ça - como produzir mais com 
menos esforço e mais felicida-
de", deixando uma importante 
reflexão para este início de ano 
letivo.

O café da manhã foi orga-
nizado pelo Buffet Ivonete, já o 
serviço de som, foi de responsa-
bilidade da J. S. Publicidades e 
Propagandas.

Já na quarta-feira (08), foram 
entregues os kits escolares a to-
dos os alunos da rede municipal 
de educação, contendo todos os 
materiais necessários para que 
os alunos possam ter um ensino 
de qualidade.

“Sabemos que nem todos os 

pais tem condições de comprar 
todo material escolar para seu fi-
lho, ou até mesmo famílias com 
grande número de crianças, que 
passam por dificuldades, não 
podendo suprir toda demanda 
de seus filhos. Portanto, os kits 
auxiliam essas famílias e dão 
toda condição para que as crian-
ças de Alto Paraná recebam a 
educação que merecem”, con-
cluiu a Secretária de Educação, 
Professora Nivalda Landim.

Equipe da Secretaria Municipal de Educação de Alto Paraná Secretária de Educação, Professora Nivalda Landim O vice-prefeito Cláudio Palito representou o Executi-
vo, devido a ida do prefeito Miro Santana à Curitiba

Kits 
escolares 
que foram 
entregues 
aos alunos
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Safra recorde 
de 2017 deve 

ser 20% maior 
que a de 2016, 

diz IBGE

As estimativas de janeiro para a safra de 
cereais, leguminosas e oleaginosas des-
te ano indicam uma produção de 221,4 

milhões de toneladas, o que representa um cres-
cimento de 20,3% em relação ao total de 2016: 
184 milhões de toneladas.

Os dados fazem parte do Levantamento Sis-
temático da Produção Agrícola (LSPA) e foram 
divulgados hoje (9), no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Eles indicam que a área a ser colhida para a 
safra 2017 é estimada em 59,9 milhões de hec-
tares, o que significa um crescimento de 4,9% 
frente aos 57,1 milhões de hectares do ano pas-
sado.

Juntas, as produções de arroz, milho e soja, 
os três principais produtos da safra nacional, re-
presentam este ano 93,5% da estimativa da pro-
dução e 87,4% da área a ser colhida.

Em relação a 2016, houve acréscimos de 1,9% 
na área estimada para a soja, de 10,3% para a do 
milho e de 1,2% para a do arroz. Em consequên-
cia, a produção de arroz deverá ser 11,8% maior; 
a do milho, 38,9%; e a da soja 10%.

CÁLCULO POR REGIÕES DO PAÍS
Com base nas estimativas do LSPA de ja-

neiro, o IBGE espera aumento na produção em 
todas as regiões do país, com destaque para o 
Nordeste, onde o crescimento chegará a 89%. 
No Centro-Oeste, o maior produtor do país, o 
crescimento estimado é de 25,2%, caindo para 
16% na região Norte e para 9,4% no Sul.

Em volume, a região Centro-Oeste deverá 
fechar a safra 2017 com uma produção estima-
da de 94 milhões de toneladas; o Sul com 79,9 
milhões; o Sudeste, 21,6 milhões; a Nordeste, 18 
milhões; e a região Norte, 7,8 milhões de tone-
ladas.

Os dados indicam, ainda, que, em 2017, es-
tima-se que Mato Grosso lidere a produção na-
cional de grãos com uma participação de 24,6%; 
seguido pelo Paraná (18,3%) e Rio Grande do 
Sul (14,8%). Somados, os três estados represen-
tam 57,7 % do total nacional previsto para este 
ano.

ESTIMATIVA DE JANEIRO
Em relação aos números do ano passado, as 

estimativas para 2017 indicam safras maiores 
de 14 dos 26 principais produtos, com desta-
que para algodão herbáceo em caroço (10,4%), 
amendoim em casca 2ª safra (35,7%), arroz em 
casca (10%), cacau em amêndoa (28,0%), feijão 
em grão 1ª safra (40,3%), feijão em grão 2ª safra 
(37,4%), milho em grão 1ª safra (22%), milho 
em grão 2ª safra (49,5%) e soja em grão (11,8%).

Entre os 12 produtos com variações negati-
vas destacam-se a aveia em grão (20,5%), batata-
-inglesa 3ª safra (14,1%), café em grão -arábica 
(16,3%), cevada em grão (11%) e o trigo em grão 
(18,3%).

AGRONEGÓCIO

Safra de cereais, leguminosas e 
oleaginosas deve ter produção de 
221,4 milhões de toneladas con-
tra 184 milhões do ano passado
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Parabéns aos Educandos do Colégio Coração de Jesus, Unidade Educacional 
do SAGRADO - Rede de Educação, aprovados no Vestibular de Verão da UEM.
Demonstrando a tradicional qualidade em seu ensino, o Colégio novamente 
obteve um grande número de aprovados nos recentes vestibulares, fazendo valer 
a frase de Pascal Liberatore, “transformar cada ponto de chegada em ponto de 
partida”, slogan usado pela instituição.
Em breve lista completa com os aprovados do Coração!
Com certeza, o Colégio vibra com seu sucesso!

Ex-aluno do 
Colégio Sagrado 
Coração de 
Jesus, Matheus 
Lazarini Vidual, 
filho do casal 
Terezinha e 
Osmar Costa 
Vidual, foi 
aprovado em 
Medicina no 
Unicesumar. Na 
ocasião recebe 
os parabéns 
de familiares e 
inúmeros amigos.

Em férias com a família na cidade maravilhosa, o advogado 
dr. Luiz Carlos Marques Arnaut, sua esposa Ana Maria 
e sua filha Mariana, curtiram as delicias do Rio de Janeiro. 


