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DESDE MAIO DE 1995

Chegamos a reta final da campanha eleitoral 
2018. Uma eleição aparentemente diferente. A cam-
panha demorou a ganhar as ruas e desta vez graças à 
minirreforma eleitoral, aprovada em 2017, os recur-
sos visuais e sonoros ficaram ainda mais restritos, 
sendo uma campanha mais silenciosa e visualmente 
menos poluída.

Interessante observar que a propaganda eleito-
ral gratuita no rádio e na televisão teve seu período 
encurtado de 45 para 35 dias (começou em 31 de 
agosto).

Mesmo com menos tempo, enxergo a campanha 
2018, como a mais tensa dos últimos anos. As mí-
dias sociais favoreceram um debate cada vez mais 
ofensivo. É fácil identificar em grupos de WhatsApp 
as rivalidades sendo expostas. A conclusão é que se 
tornou chato falar em política e a maioria das pes-
soas não suporta mais o politiquês.

No vale tudo eleitoral, as fake news (notícias fal-
sas) dominam o ambiente virtual. É troca de acusa-
ções para todos os lados.

Os últimos programas eleitorais prometem ser 
ainda mais ofensivos. O presidenciável Geraldo 
Alckmin (PSDB) irá jogar todas as fichas visando 
chegar ao segundo turno.

Desta forma, o eleitor que tem acompanhado o 
programa eleitoral do tucano observa o candidato 
se colocando como a única opção que pode derrotar 
o PT e atacando Bolsonaro (PSL), apresentando a 
campanha de mulheres nas redes sociais, batizada 
#EleNão, pedindo que o capitão reformado não seja 
eleito.

O objetivo da campanha tucana é aumentar a 
rejeição de Bolsonaro justamente no eleitorado fe-
minino, metade do eleitorado do país e onde ele 
enfrenta as maiores resistências. O programa é pra-
ticamente dominado pela questão feminina, inclu-
sive com a participação da senadora Ana Amélia 
(PP-RS) candidata a vice na chapa de Alckmin. O 
programa termina dizendo “para derrotar o PT, não 
é com Bolsonaro”.

A guerra está declarada. No vale tudo eleitoral 
da última semana de campanha não se assuste caso 
tenha surpresa com o resultado das eleições para o 
segundo turno. Surgirão ainda muitas novidades. 
A entrevista que Adélio Bispo (autor da facada em 
Bolsonaro) concederá ao SBT e também a Revista 
Veja poderá ser o fato novo que muda o resultado 
das eleições.

As mulheres têm sido observadas como funda-
mentais para o resultado das eleições. O protagonis-
mo feminino nunca foi tão valorizado.

Bolsonaro (PSL) e Haddad (PT) pela última pes-
quisa Ibope (24/09) estão tecnicamente empatados 
em primeiro lugar no público feminino, com 21% e 
o candidato do PSL tem a maior rejeição nesta fatia 
com um total de 54% de mulheres que dizem que 
não votam nele, enquanto 26% rejeitam o postulan-
te do PT, portanto o voto feminino terá uma impor-
tância vital para o candidato que deseja chegar ao 
segundo turno nesta reta final da campanha. 

“Antes de tudo, recomendo que se façam 
súplicas, orações, intercessões e ações de graças 
por todos os homens; pelos reis e por todos os 
que exercem autoridade, para que tenhamos 

uma vida tranquila e pacífica, com toda a 
piedade e dignidade”. 1 Timóteo 2:1-2

***

O protagonismo 
feminino nas eleições

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Quando os indivíduos são 
puros, as leis são desnecessárias, 
quando são corruptos, as leis 
são inúteis". (Benjamin Disraeli)

O VOTO NO COMBATE 
À CORRUPÇÃO

A proporção que tomou 
a corrupção no Brasil nos 
obrigou a não desviar mais 
o olhar e ter que enfrenta-
-la, ainda que com certa 
apatia por parte da nossa 
população. A pobreza por 
ela gerada e perpetuada 
alcançou níveis tão calami-
tosos, que também bateu à 
porta dos mais abastados, 
em forma de violência, o 
que obrigou a todos enxer-
gar que a pobreza da maio-
ria é um mal de todos.

Nunca dormimos em 
berço esplêndido, pois a 
miséria de grande parte do 
povo brasileiro, provoca-
da pela corrupção, nunca 
permitiu. Mas sempre nos 
recusamos a acordar para 
essa realidade e esse nosso 
comodismo foi o que gerou 
a ousadia dos nossos go-
vernantes, que passaram a 
desviar o dinheiro público 
com tamanha voracidade, 
que valores menores de um 
milhão, parece ser dinheiro 
de cafezinho.

Porém, antes tarde do 
que nunca. Hoje estamos 
mais atentos ao que está 
acontecendo e buscando 
nos informar e protestar 
contra esses desmandos. A 
Polícia Federal, o Minis-
tério Público Federal e a 
Justiça Federal do Paraná, 
através da Lava-Jato, vem 
dando exemplo para todo 
o país e para o mundo, no 
combate à corrupção. Pes-
soas conscientes e incon-
formadas com essa realida-
de, passaram a se organizar 
em entidades, através do 
trabalho de voluntariado, 
para fazer o controle social 
do poder público, como 
é o caso do Observatório 
Social do Brasil, Contas 
Abertas, Transparência In-
ternacional e várias outras 
entidades com esse perfil.

São milhares de pessoas 
em todo o país que estão se 
voluntariando para fazer 
o controle social da Ad-
ministração Pública e isso 
é um grande passo para a 

O que é sucesso para você? Você tem um objetivo 
definido? O que você pode fazer hoje para alcançar o 
seu sucesso?

Estas são algumas perguntas que você deve respon-
der a si mesmo antes de iniciar sua jornada em direção 
ao sucesso. Quando você sabe exatamente o que quer 
e aonde quer chegar você declara ao Universo e princi-
palmente a si mesmo a vida que quer para você. Quan-
do sabemos com certeza o que queremos, planejamos 
e produzimos ações para assim, ter bons resultados. E 
o resultado só será positivo quando você souber com 
clareza, verdadeiramente o que quer. 

“Visão positiva de futuro é a maneira mais segura 
de estabelecer metas” – Paulo Vieira 

Tudo o que a sua mente consegue visualizar com 
clareza, você pode conquistar, isso torna evidente 
quando temos um objetivo claro e definido. Quem não 
sabe o que quer, corre o risco de se perder em qualquer 
lugar. Pessoas de sucesso não estão onde estão por aca-
so, tiveram duvidas, desafios, mas estavam dispostos a 
realizar seus sonhos, mesmo que o caminho causasse 
dor. Desta forma, ter um objetivo ou um propósito de 
vida é ter confiança em si mesmo, tenha consciência 
do que você realmente quer. O mais importante não 
desista. O que você faz agora define o seu futuro. Se 
você continuar praticando os mesmos comportamen-
tos terá os mesmos resultados, mude e mude agora. 

O que você esta esperando para começar a agir? 
Você tem visualizado o que realmente quer? 

Estabeleça uma 
visão de Futuro

nossa jovem democracia e 
para nos colocar no cami-
nho da prosperidade.

Porém, não obstante a 
nobreza e a importância 
desse trabalho da Lava-Jato 
e outras forças-tarefa dos 
órgãos oficiais para com-
bater a corrupção, como 
também do controle exter-
no que fazemos e que deve 
se perpetuar em nosso país, 
nos fazendo ser sempre vi-
gilantes e cuidadosos com 
o que é público, pois é o 
nosso suado dinheiro que 
se torna público quando 
pagamos tributos, há uma 
forma muito mais eficaz 
de combater a corrupção e 
está na mão de cada um de 
nós, individualmente.

TEMOS QUE TER EM 
MENTE QUE O COM-
BATE AOS POLÍTICOS 
CORRUPTOS SÓ É NE-
CESSÁRIO PORQUE, 
NÓS, ELEITORES, VO-
TAMOS EM POLÍTICOS 
CORRUPTOS.

SE DEIXARMOS DE 
VOTAR EM POLÍTICO 
CORRUPTO A CORRUP-
ÇÃO, SENÃO ACABAR 
SE TORNARÁ IRRISÓ-
RIA.

Nossa leniência, nossa 
excessiva tolerância com a 
corrupção tem que ter um 
fim. Temos que parar de 
encontrar desculpas para 
votar em pessoas que já 
mostraram ser desonestas.

O fato de um político 
de um partido que não 

apoiamos ser corrupto, 
não justifica votar em um 
político corrupto do par-
tido que simpatizamos, 
pois a torpeza de um não 
é justificativa para a tor-
peza do outro. Temos que 
ser intransigentes no que-
sito honestidade e votar 
somente em candidatos 
que tenham uma vida pú-
blica e privada limpa, sem 
manchas de corrupção.

Se votamos em um can-
didato que sabemos que é 
investigado, responde pro-
cessos ou já foi condenado 
por corrupção e o elege-
mos, então também somos 
responsáveis pela corrup-
ção que ele pratica.

Não vamos nos furtar 
à nossa responsabilidade. 
Não vamos negligenciar 
nossos deveres. Não vamos 
nos acovardar quando nos-
sa pátria mais precisa. O 
voto não é instrumento de 
protesto, ele é o coração da 
democracia e um exercício 
de cidadania. 

Lembrem-se sempre: O 
VOTO É O INSTRUMEN-
TO MAIS EFICAZ DE 
COMBATE À CORRUP-
ÇÃO E ESSA RESPONSA-
BILIDADE É DE CADA 
UM DE NÓS.

Apoiem a campanha 
Unidos Contra a Corrup-
ção, se cadastrando no site 
www.unidoscontraacor-
rupcao.org.br e peça aos 
candidatos que partici-
pem.
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Opinião do Blog
A política neoliberal dos 

constantes reajustes dos com-
bustíveis está pesando no bolso 
dos consumidores!

Essa política do governo de 
Michel Temer de se alinhar os 
preços dos  combustíveis de acor-
do com o mercado internacional, 
já levou o país a sérios problemas 
como foi a greve dos caminho-
neiros. Não se admite um país 
como o Brasil, grande produtor 
de Petróleo, grandes reservas pe-
trolíferas nas camadas do pré-sal,  
e ainda detentor da tecnologia de 
produzir outros combustíveis, 
como o álcool, terem os seus 
produtos com aumentos pratica-
mente semanais, sendo uma das 
gasolinas mais caras do mundo 
em relação aos 15 maiores pro-
dutores de petróleo. Já houve mês 
em que a gasolina subiu cerca de 
15 vezes. A partir de 31 de agosto 
último, também o  óleo diesel en-
trou nesta lambança de aumen-
tos. Caminhoneiros já estão se 
mobilizando. Esses aumentos se-
manais não acontecem em outros 
países.   Em  governos anteriores 
nada disso acontecia. Só este ano, 
o combustível aumentou qua-
se 50%.  Os consumidores estão 
sentindo no bolso o peso dos 
constantes reajustes da Petrobrás 
no litro do combustível. A em-
presa ainda diz que a venda de 
combustíveis nas bombas é livre, 
mesmo que a Petrobrás reduza, 
algumas vezes, o preço do com-
bustível. Essa é a principal razão 
que explica que a redução do 
preço nunca chega nas bombas.  
Não tem pra quem reclamar, pois 
até os nossos congressistas estão 
mais preocupados com as ree-
leições e continuarem  a faturar 
polpudos salários. Como o mo-
nopólio de nosso petróleo está 
nas mãos da  Petrobras, tendo o 

governo neoliberal como contro-
lador da empresa, jamais  teremos 
preços de combustíveis visando 
os interesses do povo, mesmo que 
o preço do barril de petróleo in-
ternacional caia de preço, como 
vem acontecendo periodicamen-
te. 

Você sabe o que é bruxismo?
Bruxismo, é um distúrbio 

funcional que se caracteriza pelo 
ranger dos dentes, mais comu-
mente durante o sono, mas po-
dendo ocorrer durante o dia tam-
bém. Esse distúrbio atinge 60% da 
população brasileira, mais crian-
ças que adultos, principalmente 
aquelas crianças hiperativas que 
não conseguem relaxar. Causas - 
Ainda se discute muito as explica-
ções sobre  o que de fato acontece 
para originar o bruxismo. Sabe-
-se que: 1) Sensações de estresse, 
ansiedade, raiva, frustração ou 
tensão; 2) Má oclusão dentária, 
principalmente em criança que 
chupou dedo ou chupeta; 3) Ou-
tros distúrbios do sono como ap-
neia do sono; 4) Resposta a dor de 
ouvido, a dor de dente em crian-
ças; 5) Refluxo gastro esofágico; 
6) Efeitos colaterais de alguns me-
dicamentos psiquiátricos, como 
os antidepressivos; 7) Complica-
ções de algumas doenças como 
Parkinson, Huntington, etc; 8) 
Cigarro, álcool, cafeína. Sintomas 
- a) Ranger ou apertar os dentes; 
b) Dentes fraturados, achatados 
ou lascados ou soltos; d) Esmalte 
dos dentes desgastados; e) Dor na 
mandíbula, aumento da sensibi-
lidade da face; f) Dor de cabeça; 
g) Dor de ouvido; h) Recuo da 
língua; i) Insônia; j) às vezes calor 
ou frio nos dentes; k) Transtornos 
na articulação temporomandibu-
lar. Diagnóstico-  Na maioria das 
vezes é clínico. Imagens também 
podem ajudar no diagnóstico. 

Tratamento - Procurar um dentis-
ta que ajudará a descobrir a cau-
sa, orientar no tratamento com a 
colocação de uma placa na arcada 
superior para evitar a dor, redu-
zir o ranger e o desgaste do dente, 
relaxamento da musculatura, etc.

Coisas do Cotidiano
• Eleições presidenciais Ibo-

pe: Bolsonaro 28%; Fernando 
Haddad 22%; Ciro Gomes 11%; 
Geraldo Alckmin 8%; Marina 5%. 
Num provável segundo turno, 
Bolsonaro não ganharia de nin-
guém. Se ele for para o segundo 
turno com Haddad, por exemplo, 
Haddad faria 43% e Bolsonaro 
37%. Pelo jeito Haddad é Lula e 
Lula é Haddad. Segundo o Ibope, 
Haddad cresceu 8% no Paraná, 
Santa Catarina e  no Rio Grande 
do Sul, estados tradicionalmen-
te contrários as políticas do  PT.  
O crescimento de Haddad no Sul 
deve-se muito ao bom trabalho 
de milhares de mulheres, inclusi-
ve da vice Manuela D`Avila, pelo 
#EleNão. 

• Que tristeza, o falecimento 
do amigo dr. Ari Chiva Ronca-
glia, ex  proprietário do Hospital 
Nossa Senhora Aparecida, hoje, 
Centro Clínico Paraná. Graças 
ao convite do Ari, hoje estou em 
Nova Esperança. Um abraço de 
minha família e desta coluna à fa-
mília enlutada;

• Geraldo Alckmin está res-
pirando por aparelho. Com uma 
campanha agressiva e violenta, o 
candidato do PSDB está falando 
bobagens e atirando para todos os 
cantos, principalmente em Bolso-
naro, Haddad e Lula.  A atitude 
de Alckmin é tipicamente de um 
perdedor, de um derrotado e já 
estaria  morto politicamente se 
Lula estivesse no páreo; 

• Espaço - Cultura - Música 
- Geração Z - Mas afinal, o que é 
a geração Z?  É a definição dada 
a geração que nasceu no começo 
dos anos 90 e o fim da primeira 
década do século XXI (2010). Es-
tas pessoas nasceram durante o 
advento da Internet e do cresci-
mento das novas tecnologias digi-
tais como smartphones, videoga-
mes e computadores mais velozes, 
por exemplo. As pessoas da gera-

ENTRELINHAS
***Marta (Brasil), é eleita pela sexta vez  a melhor jogadora de futebol feminino do mundo 2018, enquanto Luka Modric 
(Croácia), foi eleito o melhor jogador de futebol. Cristiano Ronaldo e  Lionel Messi não compareceram ao evento da FIFA, 
em Londres, por saberem que não seriam premiados. Isso se chama não saber perder! Será que eles pensam que nunca 
vai existir jogadores iguais ou melhores que eles?***Em sua defesa apresentada no Conselho Nacional de Justiça, o juiz 
Sérgio Moro admitiu que atuou fora de sua jurisdição no caso do habeas corpus que o juiz de plantão havia dado à Lula. 
Contudo, o juiz afirma que a decisão foi para evitar uma "situação de risco". Em última análise, Moro quis dizer que se Lula 
estivesse solto, ele seria o presidente do país, coisa que a direita, a Justiça politizada e a mídia não queriam.***E o Felipão 
acertou o Palmeiras. Olhe o verdão disputando  vários títulos ao mesmo tempo.***Intelectuais britânicos assinaram uma 
carta de apoio à Lula livre imediatamente.***Só foi Nelson Mandela morrer, a África do Sul votou aos patamares de 27% de 
desempregados, desigualdades sociais e pobreza.*** "O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é 
olhar para os homens que tem à sua volta" (Nicolau  Maquiavel, italiano, estadista, filósofo, diplomata, historiador 1469-
1527. Maquiavel costumava dizer que para se manter no poder, o governante poderia fazer qualquer coisa, acima da ética, 
inclusive matar. "os meios justificam os fins". Por isso que hoje, quando o sujeito não tem escrúpulo, traiçoeiro, esperto, 
movido pela astúcia e sem leis morais, é chamado de "fulano é maquiavélico").

ção Z não conseguem imaginar 
viver num mundo onde todas as 
pessoas não estejam conectadas, 
num ambiente online e com tro-
ca instantânea de  informações. 
Além de dominar a tecnologia, 
a geração Z também é conhecida 
por ser mais crítica, exigentes, au-
todidatas e não gostam de seguir 
hierarquias (ou acham desne-
cessárias na maioria dos casos). 
A geração Z considera ansiosa, 
com raciocínio rápido, forte res-
ponsabilidade social e ambiental. 
Recentemente  essa geração, que 
compreende os jovens entre 14 e 
23 anos, disse: "que o You Tube 
ensina mais e contribui muito 
para a educação deles mais que 
livros didáticos e apostilas". Mú-
sica - Aos 89 anos, a música po-
pular brasileira perde Tito Madi,  
que gostava de fazer músicas ro-
mânticas, canções de muitas ter-
nura, cantada por João Gilberto, 
Roberto Carlos, Agostinho dos 
Santos, Gilberto Gil, etc. Tito 
Madi deixou inúmeros clássicos 
da música popular, como "Ma-
rina." Eis um trecho: "Marina, 
morena Marina, Você se pintou, 
Marina você faça tudo, Mas faça 
um favor, Não pinte esse rosto, 
Que eu gosto e que é só meu, 
Marina você é bonita, Com que 
Deus lhe deu"...; Outras músicas 
famosas de Tito Madi: "Menina 
Moça", "Chove lá Fora", "Sonho 
e Saudade", "Balanço Zona Sul" 
(Tito Madi 1929-2018).

• Jornais de todo o mun-
do como The New YorK Times 
(EUA), Le Monde (França), El 

País (Espanha), Euronew (Portu-
gal), La Jornada (México) e ou-
tros, exaltando as possibilidades 
reais da chapa Haddad/Manuela, 
do PT de Lula, vencer as eleições 
no Brasil. Com isso, o Brasil vol-
tará a crescer, afirma a imprensa 
internacional.

Mulheres  brasileiras fazem 
aborto em Portugal

Segundo uma estatística do 
Ministério da Saúde de Portugal, 
em 2016, cerca de 400 mulheres 
brasileiras foram a Portugal para 
abortarem. Facilidades  do idio-
ma e acessos  à aquele país,  além 
do preço acessível, tornaram Por-
tugal o país ideal para a prática 
do aborto. Como se sabe, desde 
2007, o governo liberou o aborto 
para as grávidas até o 10ª semana 
de gestação. Quem mora no país, 
o aborto é gratuito, mas quem 
mora em outro país, como o Bra-
sil, o aborto somente é feito por 
clínicas particulares que cobram  
em média, 540 euros, quando 
se aborta com medicamento. E 
quando é cirúrgico (curetagem) 
o preço é de 570 euros. Um euro 
custa em média, 4,80 reais. Antes 
de Portugal as mulheres brasilei-
ras viajavam até o Uruguai, mas 
que deixou  de ser a melhor opção 
por algumas exigências daque-
le governo. O aborto no Brasil é 
proibido por lei. Somente é prati-
cado em condições especiais.  Há 
muitas discussões sobre o assunto 
sobre a  sua legalidade ou não, 
o que faz com que não haja um 
denominador comum para que 

tal prática chegue ao país. A for-
mação cultural do povo brasileiro 
não permite tal prática;

Música de apoiadores de 
Bolsonaro compara as feminis-
tas e esquerdistas  a  cadelas!

Domingo, enquanto milhares 
de seguidores aplaudiam o can-
didato petista Fernando Haddad, 
em Recife, PE, os apoiadores de 
Bolsonaro lançaram uma versão 
do funk "Baile de Favela" cantado 
durante a "Marcha pela Família". 
Eis um trecho; "DOU PARA A 
CUT PÃO COM MORTADELA 
E PARA AS FEMINISTAS, RA-
ÇÃO NA TIGELA. AS MINA DE 
DIREITA, SÃO AS TOP MAIS 
BELAS ENQUANTO A DE ES-
QUERDA TÊM MAIS PELOS 
QUE AS CADELAS...".  As mu-
lheres advogadas da OAB-PE, 
emitiram uma nota considerando 
estarrecedor a música reduzindo 
as mulheres a seres irracionais, 
incitando o ódio, a violência e o 
preconceito contra as femininas 
e aquelas que são contra o posi-
cionamento de extrema direita 
do candidato. A música ainda 
faz referência à diversos políticos 
contrários a Bolsonaro, inclusive 
a deputada federal gaúcha Ma-
ria do Rosário (PT-RS) ofendida 
por Bolsonaro ao ouvir que "não 
a estupraria porque a  deputada  
não merecia". Por esta e outras 
razões foi que mais de um mi-
lhão de mulheres formaram uma 
corrente e estão em campanha 
ferrada contra o candidato pelos 
quatro cantos do Brasil #EleNão.

VOLTE A SORRIR COM CONFIANÇA
COM A ODONTOVIDA!

Por quantas vezes você já deixou de sorrir por conta de seus 
dentes? Deixou de aproveitar momentos agradáveis por receio? 

Se sente inferior a alguém por seus dentes serem tortos?
Vamos mudar essa situação?

Nós da Clinica Odontovida, temos uma equipe especializada 
para transformar o seu sorriso e a sua saúde bucal.  Muito mais 
que realinhar seus dentes, temos um compromisso com o seu 
bem estar sempre trabalhando com ética, profissionalismo e 

comprometimento.
Opte por quem tem tradição, afinal já são 7 anos de uma 

história construída com muita honra, comprometimento com 
nossos pacientes, os quais são vistos e tratados como amigos 

e não como clientes.  Agende já seu horário com a Dra. Cintia 
Santana e mude agora o seu sorriso com a Odontovida.

Agende já seu horário pelos telefones
(44) 3252-8872 ou (44) 99823-7918
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Está em andamento o 
concurso Receitas Para-
naenses 2018, realizado 

pelo programa Caminhos do 
Campo da RPC TV. O Con-
curso avaliou centenas de re-
ceitas, entre pratos de entrada, 
acompanhamentos, saladas, 
pratos principais e sobreme-
sas, tendo como quesitos ori-
ginalidade e utilização de pro-
dutos do campo.

Durante todo o mês de 

agosto foram classificados e 
divulgados os participantes, 
chegando a 8 receitas finalis-
tas, entre elas, a receita Porco 
Atolado Cremoso, do Sargen-
to Ivanildo, pertencente a 3ª 
Companhia de Polícia Militar 
de Nova Esperança.

Policial que com 33 anos 
de corporação tem a culinária 
como sua aliada nos momen-
tos de folga. "Sempre estou 
inovando e procurando criar 

receitas e pratos tanto para a 
família bem como para ami-
gos. Em 2012 participei e fui 
um dos finalistas do mesmo 
concurso com a receita que 
dei o nome de Arroz Gralha 
Azul que tem como seu in-
grediente principal o pinhão e 
fiquei feliz com o 4° lugar na-
quela edição, porém, não con-
távamos com tanta divulgação 
e acessibilidade a informação 
como temos hoje. Estou con-

fiante e este ano conto com o 
apoio de todos para divulgar 
essa deliciosa receita, Porco 
Atolado Cremoso."

A votação final acontece 
entre os dias 4 e 20 de novem-
bro e o ganhador será divulga-
do dia 25.

Participe da votação! Pres-
tigie nosso policial!

Fonte: Comunicação 
Social 8º BPM

Policial Militar do 8ª Batalhão está 
entre os finalistas do concurso 

Receitas Paranaenses 2018
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Parceria entre município e Banco do 
Brasil rende R$ 88 mil para o esporte

Mais de 5 mil projetos foram cadastrados na Fundação Banco do 
Brasil, mas apenas 32 foram aprovados, dentre eles, o alto paranaense

ALTO PARANÁ

O esporte de Alto Para-
ná tem motivos para 
comemorar. Graças ao 

trabalho de uma equipe dedi-
cada e persistente, através do 
professor Adriano Riato, o mu-
nicípio conquistou R$ 88 mil, o 
valor será revertido na compra 
de materiais esportivos e diver-
sas outras melhorias para os 
atletas de Handebol da Escola 
Estadual Agostinho Stefanello.

O projeto é uma parceria 
com a Fundação Banco do 
Brasil, por meio do gerente 
da agência de Alto Paraná, 
Humberto Gallas Kranz e do 
funcionário voluntário da fun-
dação no município, Diogenes 
Landim.

Para o professor Adriano 
Riato “é realmente uma con-
quista para o município, gos-
taria de agradecer a diretora 
da escola, Ivone Moreira Batis-
ta, que acredita no nosso tra-
balho, ao presidente da APMF, 
Hélio Rubens Satin, que tem 
uma responsabilidade muito 
grande, a agência do Banco do 
Brasil, através do Humberto 
e do Diogenes, que acredita-
ram no projeto, ao diretor de 
esportes Thiago Ereno Abe e 
o prefeito Miro Santana, que 

Foto: Hauney C. Malacrida

Da Redação
contato@jornalnoroeste.com

me deu total liberdade para 
elaborar o projeto”, finalizou 
Adriano.

O prefeito Miro Santana 
por sua vez enfatizou, “deve-
mos acreditar nas pessoas, 
principalmente naquelas que 
realmente querem fazer. Deve-
mos trabalhar em parceria e ter 
sempre bons relacionamentos 
para que as coisas aconteçam. 
Parabenizo ao Adriano e todos 
que estiveram envolvidos pelo 
ótimo trabalho”, finalizou Miro.

FUNDAÇÃO
A Fundação Banco do 

Brasil apoia projetos sociais 
voltados ao desenvolvimento 
sustentável, à inclusão socio-
produtiva e à reaplicação de 
tecnologia social. São realiza-
dos investimentos não reem-
bolsáveis em parceria com 
instituições sem fins lucrativos 
com mais de dois anos de exis-
tência por meio da celebração 
de convênios ou contratos. O 
processo se inicia com a apre-
sentação de proposta em fun-
ção de editais de chamadas pú-
blicas ou ações específicas da 
Fundação BB em parceria com 
as agências do Banco do Brasil.

Secretário da Administração, Fabiano dos Santos, Diretor de Esportes e Cultura, Thiago Ereno Abe, Professor Adriano Riato, 
representante da Fundação Banco do Brasil em Alto Paraná, Diogenes Landim, Diretora da Escola Agostinho Stefanello, Ivone 
Moreira Batista, Presidente da APMF, Hélio Rubens Satin, Secretário de Viação e Obras, Mário Sérgio dos Santos, Prefeito Miro 
Santana, Gerente da Agência do Banco do Brasil em Alto Paraná, Humberto Gallas Kranz.
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Justiça determina liminarmente a 
suspensão das obras do trevo “Sonrisal” 

Audiência de conciliação entre Município e Concessionária está marcada 
para o dia 04 de outubro às 14 horas no Foro Regional de Nova Esperança

NOVA ESPERANÇA

O Juízo da Vara da Fa-
zenda Pública do 
Foro Regional de 

Nova Esperança, determinou 
liminarmente na sexta-feira 
(21), a imediata suspensão 
das obras de construção do 
viaduto de acesso ao municí-
pio de Nova Esperança, saída 
para Paranavaí, e eventuais 
obras secundárias e comple-
mentares.

A decisão atende pedido 
formulado pela Procuradoria 
Jurídica do Município, em 
ação de nunciação de obra 
nova contra a Viapar - Ro-
dovias Integradas do Paraná 
S/A e Impar – Construções 
de Rodovias Ltda.

De acordo com a ação, 
realizada vistoria no local, 
constatou-se violação de 
normas municipais. “A ci-
dade tem que estar em pri-
meiro plano. São visíveis as 
violações ao Plano Diretor e 
Viário. Na forma executada, 
a obra implica em bloqueio 
total da via de acesso ao 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Foto: Hauney C. Malacrida

“O município entrou 
com uma ação contra a 

concessionária tendo em 
vista que foram mais de 18 

meses de negociações sem 
resultados”, esclareceu o 

prefeito Moacir Olivatti. 

Bairro Cidade Alta, impos-
sibilitando o acesso de mo-
radores às suas residências 
e, ainda, o rebaixamento da 
altura dos postes de energia 
elétrica, ante ao aterramento 
dos locais onde encontram-

-se instalados. Infelizmente, 
o comércio daquela região da 
cidade também é afetado pela 
demora na conclusão da obra, 
porém, precisamos fazer algo 
agora, enquanto a obra está 
em andamento”, explicou o 

prefeito Moacir Olivatti a re-
portagem do Jornal Noroeste.

CIDADE ALTA
Documentos acostados 

aos Autos e fotografias de-
monstram que as obras de 

construção do viaduto no 
trevo de acesso a Nova Es-
perança encontram-se em 
desconformidade com as 
normas legais atinentes ao 
sistema viário, que atendem 
ao Estatuto da Cidade através 
do plano diretor.

“Assumimos a adminis-
tração com a obra em an-
damento. Procurei a Viapar 
solicitando os Projetos dos 
trevos que foram feitos para 
nossa cidade que são três. 
Demorou e consegui apenas 
junto ao DER (Departamen-
to de Estradas de Rodagem). 
Fizemos a leitura destes pro-
jetos e constatamos diversas 
irregularidades, algumas cor-
rigidas outras não. O projeto 
da maneira que está, implica 
no bloqueio total da via de 
acesso ao Bairro Cidade Alta, 
causando transtornos aos 
moradores em acessar suas 
residências”, explicou o pre-
feito Olivatti. 

Ainda de acordo com o 
prefeito, “o município entrou 

com uma ação contra a con-
cessionária tendo em vista 
que foram mais de 18 meses 
de negociações sem resul-
tados. Eu sou o gestor, res-
ponsável por todas as coisas 
que acontecem. Não posso 
ser negligente. Eu tenho que 
defender a minha cidade, foi 
para isso que fui eleito”, fina-
lizou Moacir Olivatti, prefei-
to de Nova Esperança.  

MULTA
No despacho que determi-

na a imediata suspensão das 
obras, o magistrado Rodrigo 
Brum Lopes ainda estipulou 
a multa diária no importe de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
sem prejuízo das sanções pe-
nais por descumprimento.

Por email, enviado na 
quarta-feira, (26), às 14h39, 
a Assessoria de Imprensa da 
Viapar - concessionária que 
administra a obra disse que 
departamento jurídico “ainda 
não havia sido intimado” so-
bre o caso.

Foto: Andrey Moretti (Julho/2018)

A sequência da obra da maneira que está sendo realizada contraria o Plano Diretor e o Plano 
Viário do município e descumpre padrões na instalação da rede elétrica com postes menores 
de 3 metros que oferecem riscos a população. 



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 28 de setembro de 2018

6 - GERAL JORNAL NOROESTE

Caminho para uma 
vida feliz e saudável

Acorde uma hora mais 
cedo, dê bom dia ao sol sabo-
reando uma boa xícara de café 
bem quentinho.

Deguste com calma o seu 
café da manhã e sem pressa.

Aproveite e vá fazer uma 
caminhada, não se esqueça 
do protetor solar, em silêncio 
sem ouvir música, apenas ou-

vindo a sinfonia dos pássaros 
e os sons ao seu redor.

O silêncio acalma a alma 
e encontramos a paz interior 
e as respostas que tanto alme-
jamos; ele também funciona 
como um canal de livre aces-
so  para ouvir a voz de Deus e 
conversar com Ele.

Enquanto caminha seja 

simpático(a), sorria e cum-
primente as pessoas com um 
belo sorriso nos lábios. 

Quando estamos em paz 
conosco mesmos transmi-
timos paz e isso contagia o 
outro. Só poderemos ajudar 
o próximo se estivermos bem 
conosco mesmos.

Beba bastante água, mais 
ou menos oito copos de água 
ao dia.

Saia da sua zona de con-
forto e experimente novos 
sabores, novos ares, viaje 
desafie-se a si mesmo a fazer 
coisas que você não faria nor-
malmente.

Esteja o maior tempo pos-
sível com aqueles que você 
ama: seus pais, seus filhos, seu 
namorado(a), sua esposa(o), 
abrace, beije, diga com pala-
vras que você os ama muito, 

faça isso enquanto você os 
tem por perto.

Tenha amigos gaste tem-
po com eles, convide-os para 
irem na sua casa ofereça um 
café da tarde ou um jantar 
conversem e dêem muitas ri-
sadas juntos.

Namore bastante, não tra-
balhe tanto, o trabalho é bom 
e edifica o homem mas não 
deve ser prioridade na sua 
vida. 

Então o que deve ser prio-
ridade?

Cuide da sua vida espiri-
tual, leia, medite na palavra 
de Deus.

Cuide da suas relações 
pessoais com a  família, pas-
seie com eles, esteja com eles, 
assista um bom filme, faça 
um piquenique, monte um 
quebra-cabeça em família por 

exemplo qualquer atividade 
que todos estejam envolvidos.

Deixe de lado as redes so-
ciais, smartphones, tablets e 
afins, leia um bom livro.

Pratique exercícios físicos, 
o exercício físico trás inúme-
ros benefícios para o nosso 
corpo e nossa mente através 
da liberação da endorfina 
proporciona uma sensação de 
prazer, relaxamento e alegria; 
além de prolongar a nossa 
vida.

Vá ao médico e faça exa-
mes preventivos regulares.

Procure ter uma dieta sau-
dável deixe de lado frituras, 
embutidos e fast-food, coma 
mais grãos, frutas, verduras.

Evite bebidas alcóolicas e 
refrigerantes. Não fume.  

Use e abuse de protetores  
solares.

Cante e dance quando 
ninguém estiver olhando.

Não dê ouvidos a fofocas e 
murmurações, seja mais forte 
do que isso.

Perdoe mais. Não pense 
que problemas não têm so-
lução, sempre há uma luz no 
fim do túnel, pense nisso. Seja 
otimista.

Faça sempre o melhor e 
com excelência todas as ati-
vidades do cotidiano desde 
as pequenas coisas: como ar-
rumar os lençóis uma cama, 
como as grandes coisas como 
realizar uma cirurgia cardíaca 
delicada.

Cuide da sua vida e a va-
lorize, viva cada minuto da 
forma mais leve e saudável 
possível porque a vida passa 
rápido mais é possível vivê-la 
mais feliz.

O ciúmes tem destruído 
muitos relacionamen-
tos pelo mundo a fora 

e há pessoas que acham que 
ter ciúmes é absolutamente 
normal, mas o que elas não 
perceberam ainda é o quan-
to este sentimento pode ser 
destrutível, não só do ponto 
de vista da pessoa alvo do ciú-
me, mas até mesmo daquele 
que sente. Muito comumen-
te encontramos com algum 
conhecido ou conhecida que 
acabou de terminar um rela-
cionamento e, quando per-
guntamos qual o motivo, ela 
diz que foi por causa do mal-
dito ciúmes. É muito fácil en-
contrar alguém que já passou 
por isso no relacionamento e 
é por este motivo que muita 
agente acha o ciúme algo nor-

mal na vida sentimental.
As pessoas que sentem 

ciúmes usam a desculpa 
de que isso é uma prova de 
amor, mas isso acaba indo 
ao contrário do que mui-
ta gente acha quando dizem 
que a confiança é uma prova 
de amor. Peraí! Se confiança 
é uma prova de amor, como 
pode o ciúme também ser? 
Lembre-se que não pode ha-
ver confiança verdadeira se o 
ciúme existir, pois quem tem 
ciúmes tem medo, mesmo 
que não admita a si mesmo, 
de acabar sendo traído.

A verdadeira prova de 
amor é mostrar para a pessoa 
que não importa o que acon-
teça ou quem se aproxime do 
seu amor, você confia e sabe 
que está seguro de si mesmo 

que nada vai acontecer que 
possa te magoar.

O ciúmes destrói porque 
provoca a insegurança e o in-
comodo em você e na pessoa 
amada. Além disso, muitas 
pessoas que tem este senti-
mento dentro de si acabam 
por “jogar”, mesmo sem a in-
tenção, a pessoa amada para 
os braços de outro alguém.

Muitas pessoas já disse-
ram o seguinte: “eu nem tinha 
percebido tal pessoa, mas por 
meu companheiro(a) ficar 
falando, eu acabei notando”. 
Perceba que o ciúme pode 
aproximar a pessoa que você 
gosta de outro alguém, visto 
que muitas vezes você vai aca-
bar acusando seu amor sem 
razão e fazendo ela dá atenção 
real para outra pessoa.

Pense no seguinte: Se você 
não confia em alguém a ponto 
de deixar o ciúme te dominar 
e sufocar a pessoa que ama, 
em que a pessoa amada vai 
se “segurar” quando tiver a 
oportunidade de te trair? A 
resposta é seca: em nada.

Mas quando você confia, 
não cobra, passa segurança 
pro parceiro(a), pode vir até 
o cara ou a mulher mais linda 
do mundo, mas seu amor vai 
está totalmente concentrado 
em você e não vai te trair com 
ninguém, pois sabe que você 
confia e não vai querer perder 
esta confiança.

É mais fácil ser fiel para 
quem te passa segurança do 
que para quem vive duvidan-
do de você e sufocando com 
as mais variadas perguntas do 

O que você precisa saber sobre ciúmes

tipo: Onde você tava? Com 
quem você tava? Alguém deu 
em cima de você hoje? Veio 

direto pra casa? E outras do 
tipo.

Alan Ribeiro
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As pessoas físicas que são empregadores, ou seja, 
possuem colaboradores com carteira assinada, deve-
rão para o ano de 2019 providenciar sua inscrição no 
Cadastro de Atividades Econômica da Pessoa Física 
CAEPF, este novo cadastro substituirá o cadastro 
existente denominado de CEI Cadastro Especifico do 
INSS. O CAEPF é obrigatório para aquelas pessoas 
físicas que exercem atividades econômicas dispen-
sadas da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas. (Médicos, Dentista, Engenheiro, Arquiteto 
...)

A pessoa física devera providenciar o cadastro no 
CAEPF do dia 01 de outubro de 2018 a 14 de janei-
ro de 2019 e será obrigatório para contribuinte in-
dividual (são aqueles que têm renda pelo trabalho, 
sem estar na qualidade de empregado, tais como os 
profissionais autônomos), segurados especiais (são 
os trabalhadores rurais que produzem em regime de 
economia familiar, sem utilização de mão de obra as-
salariada), se você se enquadra nesta situação deverá 
acessar o Ecac da Receita Federal ou procurar uma 
unidade da Receita para providenciar sua inscrição.

Atividade Rural em Mais de Uma Propriedade 
Rural

Proprietários Rurais deverão emitir uma inscri-
ção para cada propriedade rural.

Atividade Urbana em Mais de um Estabeleci-
mento

A pessoa física obrigada a inscrição no CAEPF 
deverá gerar uma inscrição para cada estabelecimen-
to econômico desde que possua funcionário registra-
do naquele estabelecimento. 

Então você que é possuidor de propriedade rural 
ou é um profissional autônomo (dentista/fisiotera-
peuta/engenheiro etc) e possui funcionários regis-
trados não em uma empresa, deverá se atentar a esta 
mudança.

Fique atento e evite multas.

Saiba o que muda para o 
empregador pessoa física 
não doméstico em 2019

ARTIGO

APRENDENDO A VALORIZAR 
A SIMPLICIDADE!

Muitos conhecem a antiga ane-
dota contada por um pregador sobre 
um cristão e a inundação de seu vila-
rejo. Este cristão aprendeu a procu-
rar a alegria de sua vida sempre nas 
experiências sobrenaturais e no que 
pode haver de inusitado. Para ele, a 
beleza, a glória e a felicidade só pode-
riam ser encontradas em revelações 
extraordinárias, experiências mila-
grosas e visões extasiantes, mas nun-
ca na rotina e no cotidiano. Certa fei-
ta o vilarejo onde esse cristão morava 
foi surpreendido por uma inundação 
que chegou até a sua casa. 

Quando as águas começaram a 
bater em seus joelhos, uma canoa 
com amigos aproximou-se oferecen-
do ajuda, mas ele recusou alegando 
que Deus iria vir resgatá-lo. Algumas 
horas depois e com a água já em seu 
pescoço, um barco motorizado apa-
receu com mais pessoas oferecendo 
socorro. Porém, outra vez o homem 
não aceitou, preferindo esperar a sal-
vação milagrosa dos céus. Já na fria 
noite e com a água submergindo sua 
casa, o cristão teve que se refugiar em 
seu telhado. De repente, um helicóp-
tero surgiu para finalmente salvá-lo, 
entretanto o homem manteve-se in-
flexível e rejeitou sua última chance. 
Com o frio intenso da noite e a água 
subindo cada vez mais, o cristão tei-
moso acabou morrendo de hipoter-
mia. Quando chegou ao céu, questio-
nou respeitosamente Deus do porque 
depois de tanto esperar o Senhor não 
havia ido buscá-lo. Ao que Deus lhe 
respondeu: - Ora filho, enviei uma 
canoa, um barco e um helicóptero, o 
que mais você queria que eu fizesse?

O que essa engraçada anedota 
ilustra é que, muitas vezes estamos 
habituados a identificar e experi-
mentar a graça de Deus em manifes-
tações sobrenaturais que elevem nos-
sas capacidades sensitivas. Estamos 
sempre procurando por teofanias 
[aparições especiais da divindade], 
ao invés de notar nas situações natu-
rais a bondade, a beleza e o amor do 
Senhor por nós. Acabamos limitando 
sua providência. O próprio Senhor, 
seus atributos comunicáveis e sua co-
munhão são oferecidos diariamente 

e graciosamente por meio de Cristo 
nas coisas ordinárias da vida. Pode-
mos vê-lo na mesa do café da manhã, 
na caminhada passando pelas árvo-
res entre o cantar dos pássaros até o 
trabalho, no meio dos negócios, no 
abraço amigo, na visita a um hospi-
tal, ou até mesmo no sorriso largo de 
uma criança que passa do outro lado 
da rua de mãos dadas com sua mãe. 
Todas essas circunstâncias rotinei-
ras contém muito sobre Deus e sua 
benignidade, que muitas vezes dei-
xamos de prestar atenção. Se mudar-
mos nosso entendimento sobre como 
Deus se apresenta em uma vida sim-
ples, poderemos experimentar e tirar 
lições preciosas no nosso dia-a-dia. 
Como declarou o filósofo cristão Ja-
mes Smith, nós “[...] insistimos em 
buscar Deus nas novidades, como se 
a graça estivesse sempre relaciona-
da à 'próxima melhor coisa', porém 
Jesus nos encorajou a buscar a Deus 
em uma refeição simples e comum.”. 

Vivemos em dias em que os dese-
jos por revoluções e transformações 
são cada vez mais fortes, de maneira 
que falar em rotina chega a ser me-
lancólico. E se na verdade a rotina 
for algo maravilhoso que ainda não 
aprendemos a apreciar corretamen-
te? E se começássemos a procurar 
nas coisas simples como um vestir 
de camisa toda manhã, a graça de ter 
movimentos nos braços? Infelizmen-
te, as propagandas nos ensinam que 
só nas vidas “excepcionais” está a co-
munhão com Cristo, e ao crer nisso, 
somos impedidos de desfrutar da sua 
presença e intimidade que se mos-
tram na simplicidade, serenidade, 
tranquilidade e no contentamento. 
Ao invés de vivermos insatisfeitos à 
procura de experiências em um pla-
no sobrenatural, precisamos enxer-
gar a beleza da graça de Cristo que 
se apresenta no plano habitual, nos 
mínimos detalhes. 

“Se tens a beleza simples e mais 
nada, tens quase tudo o que Deus 
fez de melhor.” Rudyard Kipling 
(1865-1936)

*Fernando Razente é acadêmico de História

Equipes do Grupo de 
Atuação Especial de 
Repressão ao Crime 

Organizado (Gaeco) cum-
priram nesta quinta-feira, 27 
de setembro, 25 mandados 
de busca e apreensão em en-
dereços de Campo Mourão e 
região, no Centro-Ocidental 
paranaense.

A ação teve como alvos in-
divíduos e locais suspeitos de 
caracterização de bancas de 
jogo ilegal e endereços corre-
latos a crimes de corrupção e 
lavagem de dinheiro, investi-
gados pela 5ª Promotoria de 
Justiça de Campo Mourão. Os 
mandados foram expedidos 
pelo Juízo da 2a Vara Crimi-
nal da comarca.

Durante a operação, fo-
ram apreendidas máquinas 
de jogos, seis armas e mu-
nições. Três pessoas foram 
presas em flagrante por porte 
ilegal de armas e munições, 
e foram lavrados oito termos 
circunstanciados por jogo de 
azar. Um policial civil, alvo de 
mandado de busca e apreen-
são, também estava em posse 
de munição sem registro e foi 
encaminhado à Delegacia de 
Polícia.

Comunicação MPPR

Gaeco cumpre 
25 mandados 

de busca e 
apreensão em 
investigação 
de jogo ilegal, 
corrupção e 
lavagem de 
dinheiro em 

Campo Mourão 
e região

Essa semana dois filmes 
nacionais estrearam no ci-
nema, 10 Segundos Para 
Vencer e Coração de Cow-
boy, mas quem realmente 
roubou a cena foi um filme 
estrangeiro: O Que Impor-
ta de Verdade. Sobre essas 
três estreias a Coluna Séti-
ma Arte deixa você muito 
bem informado.

O cinema nacional tem 
crescido muito e atualmen-
te consegue ofertar ao seu 
público algo mais do que 
comédias no estilo made 
for TV. Já faz um tempo 
que romances e dramas 
brasileiros tem conquis-
tado seu espaço no com-
petitivo mundo da sétima 
arte. Bem por isso, não sur-
preende em nada que dois 
dramas brasileiros venham 
a estrear ao mesmo tempo, 
como ocorreu ontem.

Um desses filmes é 10 
Segundos para Vencer, que 
traz a história do boxeador 
brasileiro Eder Jofre, co-
nhecido como "Galinho de 
Ouro", por ter sido eleito o 
maior peso galo da história 
do boxe. A trama demons-
tra que nem a infância di-
fícil no bairro do Peruche, 
em São Paulo, conseguiu 
deter Eder, que se consa-
grou campeão mundial em 
1961 nos Estados Unidos. 
Trilhando o mesmo ca-
minho de outros sucessos 

desse gênero, como Rocky, 
Creed ou Touro Indomado, 
esse filme brasileiro faz jus-
tiça a esse personagem que 
foi o maior campeão bra-
sileiro do boxe. A direção 
responsável e cuidadosa de 
José Alvarenga Jr apresenta 
ao público uma cinebiogra-
fia com ares clássicos, além 
de um trabalho de câmera 
e edição perfeitos e uma di-
reção de arte de encher os 
olhos. Um filme belo, nos-
tálgico e empolgante.

Já o outro filme nacional 
é uma novidade em terras 
tupiniquins, um drama ser-
tanejo, com uma pitada de 
musical. Parece uma salada, 
mas é isso mesmo! Coração 
de Cowboy traz a história 
de Lucca, um cantor ser-
tanejo conhecido por suas 
músicas "chicletes", com-
postas de forma comercial e 
não pelos seus sentimentos 
e gostos musicais. Depois 
de um desentendimento na 
gravação de seu novo dis-
co, ele foge da cidade gran-
de e volta ao interior, onde 
procura inspirações para 
voltar a compor canções 
mais autênticas. Nesse tra-
jeto, Lucca encontra uma 
antiga parceira de compo-
sições e amor de infância 
com quem vai tentar reatar 
laços. Esse não é um filme 
sútil e parece que essa foi 
claramente a intenção do 

diretor estreante Gui Perei-
ra. Independente disso, essa 
é um obra feita sob medida 
para os fãs do sertanejo, que 
vão se deleitar com as par-
ticipações musicais de Rio 
Negro e Solimões, Marcos e 
Belutti e, é claro, Chitãozi-
nho e Xororó.

Por fim, o filme mais 
interessante dessa leva, O 
Que de Verdade Importa. 
Um filme para toda a fa-
mília, que tem como ponto 
forte a temática da fé. Nele, 
o jovem Alec Bailey, um en-
genheiro frustrado que vive 
em Londres é surpreendido 
por uma proposta irrecu-
sável de um tio: ter todas 
as suas dívidas pagas e ir 
morar no Canadá. Para ele, 
que trabalha consertando 
eletrodomésticos e que não 
ganha o suficiente para pa-
gar as suas contas, a ideia 
parece ótima. Sendo assim, 
o jovem aceita o acordo e 
inicia uma nova fase em sua 
vida, onde, no novo país, es-
tará prestes a conhecer mais 
sobre sua família e sobre si 
mesmo.

Esse é um filme bastan-
te controverso, pois como a 
sinopse acima já revela, ele 
ostenta uma história con-
vidativa para clichês, e não 
se engane o diretor espa-
nhol Paco Arango vai colo-
car todos eles na tela. Mas, 
mesmo assim, esse ainda é 
um filme com uma narrati-
va extremamente agradável 
de assistir. Seus defeitos são 
bastante aparentes, pois seu 
roteiro poderia trazer mais 
profundidade e sua dura-
ção poderia ser um pouco 
menor, pois o fato de ser 
longo torna história mais 

cansativa do que deveria. 
Mas, mesmo com tudo isso, 
o desfecho da história se 
mostra bastante coerente e 
faz com que o público deixe 
o cinema muito satisfeito.

Por que ver esse filme? 
Caso a sinopse não tenha 
convencido, talvez a causa 
social por traz dessa obra o 
faça. Esse longa, concebido 
para ser 100% beneficente, 

terá toda a arrecadação lí-
quida da bilheteria brasilei-
ra destinada a sete entida-
des que apoiam o combate 
ao câncer infantil: TUCCA 
(Associação para Crianças 
e Adolescentes com Cân-
cer) em São Paulo; Instituto 
Desiderata, no Rio de Janei-
ro; GACC (Grupo de Apoio 
à Criança com Câncer) na 
Bahia; NACC (Núcleo de 

Apoio à criança com Cân-
cer) em Recife; HPP (Hos-
pital Pequeno Príncipe) em 
Curitiba; Hospital da Crian-
ça Santo Antônio em Porto 
Alegre; e HCAA (Hospi-
tal de Câncer de Campo 
Grande Alfredo Abrão) em 
Campo Grande. Um motivo 
a mais para você fazer um 
esforço e conferir esse filme 
no cinema. Boa Sessão!
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Social
Osvaldo Vidual

PONTOS DE VENDA DOS CONVITES
Homenett - Supermercado Alves - Depósito Oliveira - 

Móveis Tem Tem - Keep Arquitetura

Após 70 anos primos 
se reencontram em 

Nova Esperança

Em 70 anos muita coi-
sa aconteceu no Brasil. 
Tendo como referência 

o ano de 1948, o presidente 
era Eurico Gaspar Dutra que 
buscava o desenvolvimento 
do país com a elaboração do 
Plano SALTE, iniciais que re-
presentavam planejamento na 
área da saúde (S), alimentação 
(AL), transporte (T) e energia 
(E). O Plano não alcançou o 
êxito, porém foi um impor-
tante fator de crescimento e 
desenvolvimento da economia 
brasileira no período em ques-
tão.

Era uma época de autorita-
rismo governamental e o Bra-
sil iniciava timidamente sua 
experiência democrática. 

Alheio a tudo isso, no pe-
queno povoado de Novo Mun-
do, distante aproximadamente 
4 quilômetros do então muni-
cípio de Santa Cecília, hoje, Ál-
varo de Carvalho (SP), região 
de Garça (SP), os primos, Moi-
sés Luiz da Costa, (81) e Alci-
des Antônio dos Santos (82), 
brincavam e corriam entre 
os pés de café numa época de 
muita pobreza e trabalho duro 
para as crianças no auxílio aos 
pais na lavoura.

“O trajeto para Escola era 
feito caminhando mais de 4 
quilômetros (ida) em meio ao 
mato, poeira e o sol quente. 
Tínhamos cerca de 8 anos e 
brincávamos juntos, às vezes 
o Alcides posava em casa, essa 
era uma das maiores alegrias”, 
relembrou Moisés.

Na opinião dos primos, 
os tempos difíceis exigiram a 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

mudança dos pais. A família 
de Moisés decidiu mudar para 
a região da Alta Sorocabana 
uma antiga mesorregião do Es-
tado de São Paulo, atualmente 
região de Presidente Prudente 
(SP), já os pais de Alcides fo-
ram para Garça, passaram por 
Getulina e finalmente chega-
ram a capital São Paulo.

“Perdemos o contato. A 
comunicação era muito pre-
cária”, frisou Moisés. Certo dia 
mexendo em alguns papéis, 
Alcides encontrou uma agenda 
com várias anotações e telefo-
nes, “resolvi tentar ligar para 
saber se estavam vivos e con-
segui falar com os parentes de 
Maringá que me passaram o 
telefone do Moisés”, explicou 
Alcides.

“A alegria e emoção foi 

muito grande quando falei 
com meu primo que convi-
vemos juntos lá na época do 
Sítio, a vida e os anos passam 
muito rápido, porém, graças a 
Deus tivemos a oportunidade 
de reencontrarmos”, comentou 
Moisés.

O reencontro aconteceu no 
sábado, 08 de setembro, na casa 
do Moisés em Nova Esperança. 
Muita história para recordar e 
contar aos parentes e também 
as novas gerações.

Atualmente, Alcides reside 
em Carlópolis (349 quilôme-
tros de Nova Esperança), cida-
de localizada no norte pionei-
ro do Paraná. “São mais de 75 
anos de amizade”, disse Alcides 
que veio acompanhado da es-
posa Doracy, da filha Luciane e 
genro Yukiharu Hamada.

Doracy e Alcides, Tereza e Moisés, os primos se reencontraram em Nova Esperança após 70 anos.

Histórias e muita conversa não faltou aos primos

Vanessa Thalita Romanini 
Amadeu,  psicóloga em 
nossa cidade  há 13 anos, 

coach, consteladora sistêmica, 
líder do sagrado feminino e 
tem realizado um belíssimo 
trabalho de resgate do ser 
Feminino na modernidade 
com o projeto FloreSer há 

2 anos. E foi desenvolvendo 
esse trabalho que criou 

uma ferramenta de auto 
conhecimento feminino, 
sendo publicado no livro 

"A Chave da Prosperidade"  
(organizado por Mônica 

Oliveira) cujo lançamento 
ocorreu em agosto último, na  

Livraria Cultura, em São Paulo. 
Vanessa está com um canal 
no You Tube que se chama 

Mulheres Juntas Criam, com 
muito sucesso. Os trabalhos 
da psicóloga também estão 

no instagram@thalitaamadeu. 
Parabéns  e  muito sucesso 

Vanessa!

Casal de amigos 
queridos, Ana 
Cláudia e Fabrício 
Firmino de Paula 
com o filhote 
Otávio. Ele é diretor 
do Lava Car Brasil 
em Nova Esperança 
e da Lanchonete 
Casa das Porções 
em Alto Paraná.
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.
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Um youtuber de 23 anos, 
residente em Londrina, 
Norte Central para-

naense, foi condenado pela Jus-
tiça a um ano e nove meses de 
detenção e multa por injuriar, 
importunar e constranger ido-
sos em vídeos que exibe em seu 
canal na internet. Ele foi denun-
ciado criminalmente pelo Mi-
nistério Público do Paraná, por 
meio da 7ª Promotoria de Jus-
tiça da Comarca, após produzir 
diversos vídeos em que aparece 
provocando os vizinhos de cima 
do apartamento em que mora 
e usando termos depreciativos 
para se referir às vítimas – duas 
senhoras, de 67 e 90 anos, e um 
senhor, de 67 anos.

Nas imagens, feitas durante a 
madrugada, o réu aparece ofen-
dendo as vítimas e pronuncian-
do provocações a título de “vin-
gança” por ser alvo de supostas 
reclamações por parte dos vizi-
nhos. Para tanto, bate no teto da 
própria casa com vassouras, pa-
nelas e outros objetos. Também 
convoca seus “seguidores” a cur-
tirem a página para mais vídeos 
“zuando a vizinha” (sic).

Como resume o MPPR na 
ação penal, os idosos “foram 
expostos a situações de risco e 
vulnerabilidade, ao sofrerem 
intensa violência psicológica – a 
qual resultou em desgastes físi-
cos – e verbal, por meio de car-
tas, bem como tiveram informa-
ções depreciativas expostas por 
intermédio do website YouTube, 
contínua e indevidamente, sen-
do estas de caráter injurioso, so-
frendo, deste modo, ofensa à sua 
honra, imagem e dignidade”.

Ele foi condenado nos ter-
mos do artigo 105 da Lei Federal 
10.741/2003, o Estatuto do Ido-
so. Por se tratar de pena de pri-
são inferior a cinco anos, o Juízo 
da Vara de Crimes contra Crian-
ças, Adolescentes e Idosos indi-
cou que a sanção deve ser subs-
tituída por duas penas restritivas 
de direito: limitação de final de 
semana (deve ficar recolhido em 
casa) e prestação de serviços co-
munitários (pelo período de um 
ano e nove meses).

Comunicação MPPR

O Ministério da Edu-
cação (MEC) soli-
citou ao presidente 

Michel Temer o adiamento 
do início do horário de ve-
rão em razão das provas do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). O horário 
de verão está previsto para 
iniciar no dia 4 de novem-
bro, data marcada para a 
realização do primeiro do-
mingo de provas do exame.

Com o início do horário 
de verão, os relógios em dez 
estados e no Distrito Fede-
ral devem ser adiantados 
em uma hora. A avaliação 
do MEC é que a alteração 
no horário poderia gerar 
confusão, fazendo com que 
candidatos possam perder 
o exame por conta da alte-
ração no horário.

As datas das provas do 

Enem foram divulgadas 
pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) em 18 de janei-
ro deste ano para os dias 4 
e 11 de novembro. No dia 
4, serão aplicadas as ques-
tões de linguagem, ciências 
humanas e redação, com 
duração prevista de 5h30. 
No dia 11, será a vez das 
questões envolvendo ciên-
cias da natureza e matemá-
tica, com duração de 5h. A 
abertura dos portões será 
às 12h e o fechamento, às 
13h.

Tradicionalmente, o ho-
rário de verão tem início 
partir da meia-noite do ter-
ceiro domingo de outubro. 
Mas, um decreto do dia 15 
de dezembro do ano passa-
do, alterou a data, definin-
do que o início do horário 
de verão ocorra no primei-

ro domingo de novembro.
A alteração atendeu a 

um pedido do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
que havia solicitado que a 
mudança não coincidisse 
com o segundo turno das 
eleições deste ano, marca-
do para 28 de outubro.

O tribunal argumentou 
que a alteração visava dar 
mais agilidade na apuração 
e divulgação dos resultados 
das eleições. Segundo o 
TSE, a realização do segun-
do turno durante o horário 
de verão teria o início das 
apurações com horários di-
ferentes em alguns estados 
que não implantam o horá-
rio de verão.

Ainda não há uma res-
posta do Palácio do Planal-
to a respeito do pedido do 
MEC. O Instituto Nacio-

nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) não discute a 
possibilidade de alterar das 
datas das provas. Caso o 
pedido não seja acatado, o 
horário de verão começará 
à 0h do dia 4 de novembro 
e terminará em 16 de feve-
reiro de 2019.

Durante este período, 
os relógios serão adian-
tados em uma hora nos 
municípios dos estados de 
Espírito Santo, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do 
Sul , Minas Gerais, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, São 
Paulo e Distrito Federal.

Luciano Nascimento
Repórter da Agência 

Brasil

Youtuber 
denunciado 
pelo MPPR 
por ofender 

idosos é 
condenado

MEC pede alteração 
do início do horário de 

verão por conta do Enem
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71ª Zona Eleitoral 
realiza carga e lacração 
das urnas eletrônicas

A Justiça Elei-
toral de Nova 
Esperança ini-

ciou na manhã de on-
tem, quinta-feira (27) 
o processo de geração 
de mídias, carga, la-
cração e conferência 
das urnas eletrônicas 
que serão utilizadas no 
domingo, 07 de outu-
bro, dia das eleições. 
Também serão lacra-
das urnas para contin-
genciamento (reserva) 
para eventuais quebras 
ou problemas técnicos. 


