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Foi comemorado na segunda-feira, 05 de ju-
nho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, a data é 
celebrada desde 1972.

Os ambientalistas brasileiros não tiveram ne-
nhum motivo aparente para comemorar a data. O 
setor critica a recém-aprovada Medida Provisória 
– MP 756/2016.

A MP, ao lado de outras alterações, reduz em 
37% a Floresta Nacional do Jamanxim (PA) e 
transformou o território excluído em APA (Área 
de Proteção Ambiental), que tem menos proteção 
do que uma floresta nacional.

A proposta já passou pelo Congresso e espe-
ra apenas a sanção do presidente Michel Temer 
(PMDB), mas os ambientalistas querem, sem 
muita esperança, já que foi o próprio Executivo 
quem editou a medida, que ela seja vetada ao me-
nos em parte, já que atinge uma região que é alvo 
de desmatamento há anos, segundo a Fundação 
Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

Em 2014, a Fundação criou a Rede de Espe-
cialistas de Conservação da Natureza, uma equipe 
que propaga posicionamentos em defesa da con-
servação da natureza brasileira. Para aproximar o 
tema da população, em especial a das áreas urba-
nas, a rede divulga 10 impactos do desmatamento 
no conjunto da sociedade brasileira.

Dentre os 10 impactos, o primeiro deles é que 
na Amazônia se formam os ‘rios aéreos’, massas de 
ar carregadas de vapor d’água. A umidade vai em 
direção ao centro oeste, sudeste e sul do Brasil. Es-
tudos mostram que a segurança hídrica nacional 
depende da Amazônia.

Outro item da pauta é que por cerca de 10 
anos, o desmatamento na Amazônia teve quedas 
seguidas e oscilou entre 5 e 6 mil km2/ ano até 
2015, pela medição do INPE. Pelo indicador po-
rém, o índice de 2016 foi de quase 8 mil km2, um 
precedente para novos aumentos.

Além de insistir que a destruição da Floresta 
Amazônica desregula o clima e as chuvas do país 
inteiro, os ambientalistas chamam a atenção para 
consequências já frequentes no noticiário atual, 
como os conflitos no campo. E também ressaltam 
benefícios pouco comentados, como a geração de 
empregos.

“As atividades ‘verdes’ tendem a ser mais in-
tensivas em mão de obra e em produtos manu-
faturados com maior conteúdo de inovação”, diz 
Carlos Eduardo Young, economista e membro da 
rede.

Para o grupo, houve recentemente uma rever-
são nas quedas anuais no desmatamento que mar-
caram os últimos 15 anos, o que preocupa tanto a 
curto como a longo prazo.

O estudo ainda retrata temas como a pecuária, 
aquecimento, saúde pública, empregos e violência 
rural. Esse último ficou comprovado por dados 
coletados em 2014 que nos municípios onde há 
mais desmatamento, a taxa de homicídios é maior. 
O motivo são os conflitos entre grileiros que ocu-
pam as terras ilegalmente e posseiros, ou até mes-
mo com habitantes de áreas protegidas.

Há muito tempo acompanho as questões am-
bientais. A “Casa comum”, tema da campanha da 
fraternidade de 2016, não tem sido bem cuidada 
como deveria. Algumas pessoas ainda tem difi-
culdade de entender que o crime ambiental é um 
delito como qualquer outro.
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“Quero ver o direito brotar como fonte e 
correr a justiça qual riacho que não seca”.

Amos 5:24 – Bíblia Sagrada

***

Redução das 
áreas naturais

Faça o download da edição completa 
no site jornalnoroeste.com

DESDE MAIO DE 1995

***

Segue nesta edição uma matéria sobre a con-
tenção de uma iminente fuga que aconteceria na 
Cadeia Pública de Nova Esperança. Na galeria 02 
estavam 50 detentos que ganhariam por pouco 
as ruas da cidade.

 Inúmeros objetos cortantes, perfurantes, apa-
relhos celulares e drogas foram achados durante 
a Operação Pente Fino, durante  a ação coman-
dada pelo Setor de Operações Especiais – SOE 
e Agentes Penitenciários do Depen de Maringá. 

Talvez você pergunte: como foram parar es-
tes produtos dentro das celas? Agentes poderiam 
estar facilitando a entrada destes objetos? Con-
fesso que este tipo de situação nos leva a pensar 
isso. 

Acontece que as imagens do circuito externo 
flagraram o momento em que os produtos foram 
lançados de fora da cadeia, no terreno que fica 
na parte lateral da carceragem, o que facilitou os 
arremessos até o interior das grades. O solarium, 
que é descoberto para que a ventilação e lumino-
sidade possam adentrar, arejando o ambiente, é a 
porta de entrada. 100% do estava nas alas da ca-
deia vieram externamente via solarium, incluin-
do as brocas, utilizadas na perfuração da laje. 

Na noite de domingo (04) os agentes da Ca-
deia Pública que estavam de plantão, após ou-
virem barulho dos presos verificaram que os 
detentos estavam fazendo um buraco na viga 
superior visando uma fuga, cuja tentativa fora 
frustrada. 

Os plantonistas acionaram o apoio da Polícia 
Militar que rapidamente  efetuou o isolamento 
do local, sendo, no dia seguinte,  deflagrada a 
Operação Pente Fino. 

A superlotação da cadeia pública é problema 
que remonta décadas e, talvez no momento, te-
nha atingido seu ápice. 120 detentos ocupam o 
espaço projetado para apenas 24. São 05 presos 
por vaga e isto gera um stress e possibilidades de 
rebelião. 

Superlotada, o setor de carceragem se trans-
forma em um ambiente ainda mais perigoso, já 
que aumentam as possibilidades de tensões ele-
vando a violência entre os presos, tentativas de 
fuga, como a desta semana, expondo a riscos 
tanto a população quanto aos próprios funcio-
nários que trabalham no setor.  

Presos que já foram condenados e que deve-
riam ser transferidos para à penitenciária, su-
perlotam o presídio local. 

A boa notícia é que o vão do solarium, se-
gundo me informaram os homens do SOE, foi 
modificado para que os objetos lançados esbar-
rem numa proteção, evitando que adentrem nas 
galerias. Uma problemática a menos.

O sucateamento do sistema prisional é flagelo 
que assola todo o país.  Muito embora as prisões 
provisórias sejam necessárias, elas contribuem 
para a superlotação das cadeias, e sobra para a 
Justiça acelerar os processos e julgamentos – o 
que, hoje, exigiria uma reforma na justiça nas 
prisões brasileiras. 

O sistema carcerário está em crise. Longe de 
recuperar o indivíduo, as prisões se transforma-
ram em verdadeiras escolas do crime. A resso-
cialização do preso não ocorre. Muita coisa pre-
cisa mudar. 

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

Escolas do crime

“A ação não surge do pensamento, mas de uma 
disposição para assumir responsabilidades”  ― 

Dietrich Bonhoeffer  (1906-1945) "O amor é igual ao leite. 
Depois que azeda, não 

adianta botar pra ferver".

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

Supremo proíbe 
municípios de cobrarem 

taxa de incêndio

***
Gabriel Carneiro de Souza - OAB/PR 74.045

Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. 
Contato: (44) 99700-1248

Após anos de inúmeras discussões peran-
te os Tribunais Superiores, no dia 24 de maio 
de 2017, o Supremo Tribunal Federal proibiu a 
cobrança de taxa de combate a incêndios pelos 
municípios, fato este que muito beneficiará os 
contribuintes. 

Considerando que tal decisão tem repercus-
são geral, ela engloba a cobrança da respectiva 
taxa em todas as prefeituras do país. Ou seja, in-
dependente do município onde o contribuinte 
resida, ele poderá perfeitamente ingressar judi-
cialmente requerendo o ressarcimento dos valo-
res pagos a título de taxa de incêndio. 

Segundo o ministro Marco Aurélio Mello, re-
lator da ação, esse ressarcimento incidirá sobre 
os cinco anos anteriores à distribuição da ação.

No julgamento, os ministros analisaram um 
recurso do município de São Paulo contra de-
cisão do Tribunal de Justiça daquele Estado que 
havia derrubado a cobrança do tributo. 

Sendo assim, por maioria de votos, mais pre-
cisamente 6 votos a 4, os ministros mantiveram a 
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, por entender que município não pode co-
brar por serviço de segurança pública, atividade 
de responsabilidade do governo estadual.

Além disso, os ministros do Supremo Tribu-
nal Federal consideraram que taxas só podem 
ser cobradas por serviços “divisíveis” – isto é, 
que podem ser prestados individualmente aos 
cidadãos –, e não por universais, para atendi-
mento geral, como o combate a incêndios.

O ministro Marco Aurélio Mello declarou 
ainda em seu voto que “nem mesmo o estado 
poderia, no âmbito da segurança pública revela-
da pela prevenção e combate a incêndios, insti-
tuir validamente a taxa”.

Acompanharam o relator, contra a cobrança 
da taxa de incêndio, os ministros Edson Fachin, 
Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Le-
wandowski e Cármen Lúcia. Por outro lado, a 
favor da possibilidade de cobrar a taxa, votaram 
os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli, Alexandre 
de Moraes e Gilmar Mendes. O ministro Celso 
de Mello não votou porque estava ausente da 
sessão.

É um julgado extremamente importante e 
com grande repercussão na sociedade, podendo 
os contribuintes pleitear na Justiça para que seja 
efetivado o ressarcimentos dos valores pagos 
nos últimos cinco anos.
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de imprensa do município 

de Nova Esperança

Opinião do Blog
Justiça  Eleitoral: bate boca 

entre  Herman Benjamin e Gil-
mar Mendes! 

Estive assistindo algumas 
horas o julgamento da chapa 
Dilma/Temer pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral e pude constatar 
a competência e a capacidade de 
se expressar do ministro relator 
do processo, Herman Benjamin. 
Suas explicações são as mais 
claras possíveis quando ele diz 
que é impossível julgar a cha-
pa Dilma /Temer sem levar em 
conta as delações premiadas da 
Odebrecht, conforme denúncia 
da chapa perdedora das eleições 
de 2014, que tinha como candi-
dato  a presidente,  Aécio Neves 
(PSDB). A  queixa da chapa per-
dedora levantava era justamente 
o poder econômico que estava 
por trás da chapa Dilma/Temer, 
que era Odebrecht. Mas o minis-
tro Gilmar Mendes não entendia 
assim, pois nas delações da Ode-
brecht  havia mais de 45 citações 
de propinas e falcatruas contra 
Temer, o que poderia levá-lo a 
perder o mandato. Defensor de 
Temer, Mendes  falava que as 
palavras de Herman eram "fala-
ciosas" ( mentirosas, enganosas), 
faltando com o respeito ao seu 
colega de Tribunal, e o que é pior, 
demonstrou não ter capacidade 
nenhuma para o cargo nomea-
do pelo ex presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Em determi-
nado momento o relator Herman 
disse:  "as ditaduras cassavam e 
cassam  quem defende a demo-
cracia. O TSE cassa aqueles que 
vão contra a democracia". Dono 
de faculdades,  Gilmar Mendes 
está mais para empresário do que 
para ministro.  Diante desse qua-
dro, tive a nítida impressão que 
havia um grupo no TSE que era 
favorável a cassação e outro con-
trário tal medida. Pelo andar da 
carruagem, a chapa Dilma/Te-
mer não será cassada, sendo que 
Temer continuará na presidência 

e Dilma elegível, podendo ser 
candidata a senadora ou deputa-
da federal.

Estados Unidos abandonam 
acordo do clima!

Na época em que era can-
didato a presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump  prome-
teu que caso ganhasse as eleições 
presidenciais, os Estados Unidos 
abandonaria o Acordo de Paris ( 
COP21) assinado pelo ex presi-
dente Barack Obama e mais 195 
países, inclusive o Brasil,  que 
define  os compromissos  globais 
na luta contra os efeitos das mu-
danças climáticas e da redução 
das emissões de gases com efeito 
estufa, prejudicando sobremanei-
ra o meio ambiente. O referido 
acordo foi firmado em 2015 após 
mais de 10 anos de conversações 
infrutíferas para mitigar o efei-
to da economia no clima entrou 
em vigor em 04 de novembro de 
2016. Juntamente com a Síria e 
a Nicarágua, constituem os três 
países que não darão apoio a esse 
mega projeto que tem como ob-
jetivo, salvar a humanidade.  Para 
Trump, o projeto não é interes-
sante para os Estados Unidos que 
teria que investir bilhões de dóla-
res, além de colocar as indústrias 
americanas poluidoras ( principal 
a de carvão ) e seus funcionários 
em situação difícil. Como se sabe, 
os Estados Unidos é a segunda 
nação mais poluidora do meio 
ambiente do mundo, responden-
do por 18% do carbono lançado 
na atmosfera terrestre ou 6,5 mi-
lhões de toneladas por ano, e te-
ria que tomar inúmeras medidas 
contra diversas indústrias de seu 
país, gerando  desempregos, para 
a solução desse problema, o que 
não concorda o atual presidente. 
O assunto ficou bastante compli-
cado porque os Estados Unidos, 
além de sua liderança nata,  é a 
nação mais rica entre todas, e a 
sua saída poderá criar um efeito 
cascata com outras nações, apesar 

de que  Canadá, China e União 
Europeia resolveram assumir a 
responsabilidade desse  impor-
tante acordo mundial. Que tal se 
os países  boicotassem as viagens 
à Disney, Nova York ou Miami, 
provocaria um caos econômico 
terrível  na economia americana e 
certamente Trump voltaria atrás.-

Brasil, 156 mil mortos anual 
pelo cigarro!

Para celebrar o Dia Mundial 
sem Tabaco acontecido na se-
mana passada, o Inca ( Instituto 
Nacional do Câncer ) lançou na 
última quarta feira, 31 de maio, 
a campanha nacional "O Cigarro 
Mata" com  a apresentação de da-
dos inéditos de uma pesquisa so-
bre o custo econômico e de saúde 
relacionado ao tabaco. Segundo 
o Instituto Fernandes Figueira, 
da Fiocruz,  o tabagismo matou  
156 mil pessoas no ano de 2015.  
Mais de 478mil casos de infartos 
e internações devidas a doenças 
cardíacas e 378 mil casos  devi-
dos aos cigarros.  O custo de tra-
tamento  de fumantes gera  um 
total de 56 bilhões anuais.  Um 
paciente que fuma vive em geral, 
sete anos menos do que aqueles 
quer não  fumam. É um tempo 
que você poderia estar  curtindo  
a sua família, seus netos, etc. Se-
gundo especialista em economia, 
a melhor maneira de  fazer as pes-
soas pararem de fumar, é  aumen-
tar substancialmente o preço do 
cigarro em até 50%. Sem o cigar-
ro, a pessoa melhora a qualidade 
do sono, seu paladar, melhora os 
batimentos cardíacos, pressão ar-
terial  e  o odor corporal, risco de 
morte,  evita o enfisema pulmo-
nar, melhora o sistema imunoló-
gico.    

Coisas do Cotidiano
• Espaço - Cultura - Queijos 

e Vinhos - Estamos em junho e 
aqui no hemisfério sul, as tempe-
raturas são as mais baixas nesta 
época do ano. É um convite para 
se criar o tradicional Queijos e 
Vinhos para uma reunião fami-
liar ou mesmo para receber ami-
gos. Dado a sua informalidade, o 
ambiente se torna extremamente  
agradável.  De uma maneira sim-
ples, você pode quatro tipos de 
queijos: a) Queijo forte, como o 
Roquefort, Gorgonzola; b) Queijo 
forte de textura dura , como Par-
mezão, Gran Predano, Gruyère; 

c) Queijo de sabor suave, como 
Ementhal, Gouda; d) Queijo cre-
moso suave como o Camembert, 
Brie, Saint Paulin.  Quantos aos 
Vinhos teremos o tinto leve para 
queijos suaves; tinto encorpa-
do para os queijos fortes; vinhos 
branco suave ou espumante  para 
queijos picantes. Você poderá in-
crementar a mesa com tábua de 
frios com salame fatiado, patês, 
geleia, azeite especial, mel, ba-
guetes,  pães tipo italiano, sem 
grãos e fatiados numa sexta, fru-
tas como uvas e morango, azei-
tonas verdes e pretas.  Distribui 
tudo numa mesa com os queijos 
tendo uma faca para cada tipo, 
preservando-os para decoração,  
talheres  (muitos usam talheres 
para cada tipo de queijo por causa 
do sabor)   e  pronto.

• E o Parque das Grevíleas 
continua como antes. Sem aber-
tura para visitação pública, os 
investimentos lá feitos estão suca-
teando. As ideias de se fazer tri-
lhas e quiosques ao que parecem 
foram abandonadas. O aventado 
museu ambiental não prosperou. 
É mais um dinheiro público que 
está se esvaindo pela ação do tem-
po, coisa muito comum no Brasil. 

• Segundo estatística, no Bra-
sil há 55 mil pessoas com foro pri-
vilegiado.  É muita gente!

• Na Capa da Revista Veja 
desta semana, Temer disse que 
duvida que Rodrigo Rocha Lou-

res faça qualquer denúncia contra 
ele. Isso quer dizer, que ele está 
confessando as suas falcatruas, 
sua corrupções  e a falta de ética 
e honestidade  para ser um presi-
dente do Brasil. Pressionado por 
sua tradicional família que não 
aceita só a sua culpabilidade no 
esquema, tudo indica que Rocha 
Loures abrirá o bico; 

• Muitos livros com elogios a 
raça negra no mercado brasilei-
ro.  O livro  "Na Minha Pele", do  
ator Lázaro  Ramos, está fazendo 
grande sucesso; 

• Eu que passo todos os dias 
na Rodovia Júlio Zacharias em di-
reção ao Barão de Lucena, tenho 
observado que já existem mais de 
dez buracos no asfalto daquela 
rodovia. Fica o alerta para que o 
DER regional seja comunicado e 
tome as devidas providências evi-
tando a calamidade de outrora ;

• Procurador Rodrigo Janot 
, da Procuradoria da República, 
denuncia o ladrão e safado Aécio 
Neves por corrupção e obstrução 
da  Justiça no âmbito da Lava Jato. 
Aécio tem mais 8 inquéritos no 
STF; 

• 115 diplomatas e funcio-
nários do Itamaraty divulgaram 
uma carta pública na qual mani-
festam preocupação com a crise 
brasileira e defendem a saída de 
Temer já, e a convocação de elei-
ções diretas para dar legitimidade 
ao novo presidente;

• Você conhece Tiramisu?  
Apresentado ao mundo na déca-
da de 1960, o tiramisu é uma das 
mais clássicas sobremesas italia-
nas, cujo o nascimento é associa-
do aos bordéis onde o doce era 
servido aos clientes. Sedutor, en-
volvente, o mais amado dos doces 
italianos, o Tiramisu não faz par-

te da grande e "vecchia " cozinha 
italiana. O verdadeiro tiramisu 
consiste de ovos e açúcar batidos, 
biscoitos tipo inglês ou champa-
nhe, , molhados em café expresso 
ou  com cacau em pó. Mais tarde 
foi incorporado o mascarpone 
(queijo cremoso, branco, ligeira-
mente ácido). Hoje existe muitas 
variedades de receitas do tirami-
su que deve ser servido depois de 
4hs na geladeira;

• Ministro Gilmar Mendes, 
presidente do TSE, disse ao rela-
tor, ministro Herman Benjamin, 
durante as discussões  sobre a 
cassação da chapa Dilma/Temer, 
que as palavras de Herman eram 
"falaciosas". Eis o significado 
o adjetivo falaciosa: enganosa, 
mentirosa, ardilosa, que induz 
ao erro, fazendo com que alguém 
acredite em algo falso ou men-
tiroso. Tal afirmação somente 
poderia partir de uma  inculto e  
tosco como Gilmar Mendes!

• Cinco dias depois de fazer 
uma tatuagem na perna, um ho-
mem de 31 anos, no México, foi 
nadar no mar e  pegou uma in-
fecção bacteriana  severa, fazen-
do uma septicemia e morreu;

• Que bom seria uma delação 
premiada do ex-assessor de Te-
mer, Rodrigo Rocha Loures, para 
explicar sobre a mala de propina 
no valor de R$ 500 mil reais e o 
seu destino.  Uma coisa é certa: 
presidente Temer faz parte de 
uma quadrilha de bandidos, cujo 
objetivo final, era derrubar Dil-
ma, assumir o poder e continuar 
com as falcatruas e corrupções;

• Torcedores do Coritiba já 
estão falando que está surgindo 
uma nova máquina de jogar fu-
tebol no Brasil: é o Real Coritiba, 
uma alusão ao Real Madrid.

ENTRELINHAS
***Parabéns ao Jornal Noroeste que no dia de hoje, 09 de junho, comemora 22 anos de sua fundação. Em 09 de junho de 
1995 circulou a primeira edição, ainda no formato tabloide e com o nome de Jornal Noroeste Agora. Com o passar dos anos, 
o Jornal cresceu, amadureceu e hoje é um grande veículo de comunicação que goza de grande prestígio na região e também 
no Estado do Paraná***Ex ministro Henrique Alves, de Temer, recebeu milhões da empresa OAS que foram depositados na 
conta de Temer.***"Quero falar para as mulheres que nada acaba aos 40 anos". Palavras da atriz Nicole Kidman, prestes a 
completar 50 anos, ao receber o prêmio Palma de Ouro como a melhor atriz de cinema do ano.***Vale a pena lembrar que 
12 de junho é o dia dos namorados, véspera do dia de Santo Antonio que segundo a tradição popular é o Santo casamenteiro, 
mais uma chance pra você encontrar o amor da sua vida***Um estudo realizado na Noruega aponta que  o sobrepeso de 20% 
das crianças daquele país é consequência dos divórcios. Com isso, pode-se avaliar a influência do relacionamento de um 
casal no dia a dia da vida de uma criança.***Outro dia no meu consultório, uma senhora humilde disse para mim, num papo 
informal: "doutor, por que quem rouba um chocolate no mercado vai preso e apanha da polícia, e quem rouba milhões 
e milhões não vai preso e fica aparecendo toda a hora  na televisão? Você tem resposta para essa pergunta? ***Agências 
da Caixa Econômica estarão abertas neste sábado, 10 de junho,  para saques de FGTS.***E o meu  amigo de longa data,  
dr. Iracir Roberto Ferreira, está em preparativos para comemorar o seu aniversário no próximo dia 12 de junho, dia dos 
namorados. Felicidades meu amigo, meu irmão de fé!*** Eis uma bela frase para o  Dia dos Namorados: "Amar, não é olhar 
um para o outro; é olhar juntos na mesma direção." (Antoine de Saint Exupéry, autor do livro " O Pequeno Príncipe ").

Jornal Noroeste completa nesta 
sexta-feira 22 anos de circulação

A 1ª edição circulou em 09 de junho de 1995. Veículo 
de comunicação respeitado e de ampla circulação, o 

periódico tem ótima aceitação frente à opinião pública.

Empresa fundada em 
maio de 1995 e com a 
primeira edição circu-

lando oficialmente no dia 09 
de junho daquele mesmo ano, 
o Jornal Noroeste, inicialmen-
te denominado de “Noroes-
te Agora” está completando 
hoje, sexta-feira (09) 22 anos 
de atividades.

 Ao longo destes anos fo-
ram 928 edições que contam 
a história da cidade e muni-
cípios circunvizinhos. Temas 
diversos, com credibilidade e 
responsabilidade da informa-
ção sempre pontuaram as pá-
ginas deste importante perió-
dico que vem primando pelo 
respeito que tem para com seu 
universo de leitores. 

Além da versão impressa, 
o JN também disponibiliza 
seu conteúdo no site: www.
jornalnoroeste.com e interage 
com seu público por meio das 
redes sociais facebook/jornal-
noroeste.com e no Instagram 
@jornalnoroestene, de onde 
surgem também os assuntos 
que comporão a pauta da edi-
ção seguinte. 

Segundo pesquisas realiza-
das durante os últimos anos, o 
Noroeste é sempre apontado 
como o mais lido e com maior 

credibilidade junto à popula-
ção local. Índices que atingem 
87% de aceitação pública reve-
lam a aprovação do público. 

“Não restam dúvidas de 
que o meio de comunicação 
mais popular do mundo é o 
jornal, e, uma sociedade de-
pende e muito da qualidade 
ética de sua imprensa”, expli-
cam os diretores do JN. 

Desde fevereiro de 2008, o 
Noroeste é órgão oficial de im-
prensa do município de Nova 
Esperança. Isso significa que 
as pessoas podem acompanhar 
as publicações oficiais de leis, 
decretos, aberturas de editais 
e licitações, tornando ainda 
mais transparente o trabalho 
da administração municipal.

Importantes requisitos são 
observados frequentemente: 
a circulação, o respeito aos 
leitores, as circunstâncias de 
periodicidade, regularidade, 
tiragem e distribuição.

NOROESTE REVISTA:
 Desde 2014 também é edi-

tada a Noroeste Revista, que 
circula no mês de dezembro e, 

além de conteúdos diversifica-
dos, resgata também a história 
dos pioneiros que desbrava-
ram a região Noroeste do Pa-
raná. 

“O Jornal Noroeste é par-
te da história da população 
novaesperancense, fruto do 
trabalho sério que temos de-
senvolvido ao longo dos anos. 
O nosso compromisso é com a 
ética e a transparência de mos-
trar a população que fazemos 
um trabalho sério, pois acima 
de tudo respeitamos e sabemos 
o valor que cada linha escrita 
no Jornal tem quando nosso 
leitor recebe o Noroeste, desta 
forma participamos na cons-
trução de uma sociedade me-
lhor informada e consciente 
de seus deveres e direitos”, fi-
nalizam os diretores do Jornal 
Noroeste.

Alex Fernandes França

No dia 09 de junho de 1995 circulou, em formato tabloide, a primeira edição do Jornal Noroeste

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com
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SOCORRO! ME 
SINTO REJEITADO!

O ser humano tem a necessidade de 
sentir-se aceito pelo grupo no qual ele 
convive. Mas o problema está, quando 

buscamos esta aceitação de forma incorreta. 
Procuramos a aceitação vinda de outras 

pessoas e raramente, ou nunca dentro de nós 
mesmos, e o erro está bem aí. O sentimento 
da rejeição sempre está em nosso interior.

AS PESSOAS NÃO TÊM A AUTORIDA-
DE DE NOS REJEITAR E NEM DE NOS 
ACEITAR. SÓ NÓS PODEMOS FAZER 
ISSO!

A rejeição é a hemorragia emocional mais 
dolorosa que uma pessoa pode ter, porque 
quando nos sentimos aceitos, temos uma 
habilitação que nos dá permissão para viver!

Ninguém pode viver sem ser aceito e isso 
não pode ser comprado, mas construído a 
partir de nosso interior. 

As primeiras pessoas que nos dão a vali-
dação necessária são os nossos pais, e isso 
é extremamente importante para que dentro 
de nós sejam construídas crenças fortale-
cedoras que refletirão durante toda a nossa 
vida. Mas no decorrer da vida, descobrimos 
que cada um tem a capacidade de se valori-
zar e se sentir aceito.

Como eu cancelo a rejeição?
A rejeição é cancelada quando decido 

usar a sabedoria.
A rejeição acaba quando invisto em mim.
A rejeição acaba quando eu falo bem de 

mim.
A rejeição acaba quando semeio o me-

lhor.
A rejeição acaba quando me junto com 

gente que já tem sucesso.
Cancele toda a rejeição, abandono, todo 

estigma, toda comparação, toda exigência 
desmedida que colocaram sobre seus om-
bros. Comece a se cuidar, crie um tempo 
para si mesmo, semeie o seu melhor, cami-
nhe com pessoas que somam algo à sua vida. 
Não há nada melhor que investir na sua vida, 
nos seus sonhos e nas suas metas. 

Lembre-se de que, para aquele que acre-
dita, tudo é possível!

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

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

Ao que parece a Uni-
versal Pictures resol-
veu fazer suas gran-

des apostas para o ano de 
2017 fortemente no ramo 
dos Monstros. Interessante 
que, enquanto outros es-
túdios aderem à onda dos 
super-hérois, eles investem 
num filão clássico e bas-
tante rentável. Nisso tudo 
existe apenas um problema, 
quando se trata desse tipo 
de filme a linha entre um 
terror clássico e um filme 
de qualidade B é muito tê-
nue, por isso, todo cuidado 
é pouco.

Digo isso, porque além 
do novíssimo A Múmia, 
que chegou aos cinemas 
ontem, o estúdio já anun-
ciou um possível remake do 
clássico A Noiva de Fran-
kenstein para breve e com 
possibilidade da participa-
ção de Angelina Jolie como 
protagonista.

Sobre a estreia dessa se-
mana, você deve estar pen-

sando se esse seria mais 
uma continuação da ren-
tável franquia iniciada em 
1999 e que contava com 
Brendam Fraser no papel 
principal.  Na verdade não, 
ao que tudo indica, a Uni-
versal Pictures encerrou 
essa franquia dez anos de-
pois da sua grande estreia, 
com o filme A Múmia: A 
Tumba do Imperador Dra-
gão e agora resolveu resga-
tar a temática, mas investir 
em algo um pouco mais 
sombrio, assustador e atual.

Com um time de estre-
las, o filme aposta pesado 
na ferocidade da atriz So-
fia Boutella, que chamou a 
atenção de todos ao inter-
pretar a perigosa Gazelle no 
filme Kingsman – Serviço 
Secreto, de 2015, agora ela 
empresta sua beleza para 
dar vida a essa nova versão 
da múmia, dessa vez uma 
versão feminina, mostran-
do que, além de um rosto 
bonito, ela também tem 

muito talento para inter-
pretar grandes vilãs. Soma-
-se a ela Russel Crowe, Jake 
Johnson e é claro Tom Crui-
se, que é o grande herói da 
história.

Uma das coisas que cha-
ma a atenção nesse filme e 
que faz a comunidade de ci-
néfilos do mundo inteiro fi-
car atenta é o fato de que ele 
é dirigido por alguém com 
muito pouca experiência 
na área da direção, de for-
ma que o trabalho pode ser 
muito bom, como também 
um desastre. 

Como se sabe Hollywood 
adora esse tipo de aposta, 
por isso o filme estreia com 

grandes expectativas. Alex 
Kurtzman, o diretor, sempre 
foi visto como um grande 
produtor e roteirista, mas 
sua experiência na direção é 
bastante limitada, pois diri-
giu apenas um documentá-
rio em 2009 e o interessante 
Bem-vindo à Vida, um dra-
ma que agradou bastante ao 
público e à crítica em 2012. 
Agora ele se encontra pela 
primeira vez a frente de um 
forte candidato a blockbus-
ter, vamos ver se sua expe-
riência em roteiros e produ-
ções dará peso à sua nova 
empreitada na direção.

Os estúdios da Universal 
já demonstram uma grande 

confiança em Kurtzman, 
tanto que recentemente o 
contrataram para ser res-
ponsável pela criação de 
seu novo Universo Cine-
matográfico de Monstros, 
chamado de projeto “Dark 
Universe”, que vai reunir 
grandes personagens de 
horror do cinema das déca-
das de 1930 e 1940. Ao que 
tudo indica a Universal não 
quer ficar para trás da con-
corrência, que investiu for-
te na criação de seus Uni-
versos Cinematográficos de 
Heróis, como os da Marvel 
ou da DC Comics e, por 
isso, resolveu fazer o mes-
mo com os monstros que 
detém os direitos, podendo 
assim reunir num futuro 
próximo Van Helsing, Lo-
bisomem, Dr. Jekyll, Conde 
Drácula e, é claro, a Múmia 
de Sofia Boutella. Essa é 
uma grande aposta que tem 
tudo para dar certo, vamos 
ver se Kurtzman será hábil 
o suficiente para impor su-
cesso a essa empreitada.

Vamos à trama! A his-
tória traz de volta o enredo 
da antiga rainha que foi in-
justamente privada de sua 
vida ao ser mumificada e 
enterrada nas profundezas 
do deserto, é claro que ela 

fez por merecer o castigo 
(risos). Mesmo após mi-
lênios, Ahmanet desperta 
de sua cripta levando ter-
ror por onde passa. Com 
uma maldade acumulada 
ao longo dos anos, ela con-
seguirá espalhar o horror e 
o medo desde as areais do 
Oriente Médio até as ruas 
de Londres. Talvez o que 
chame mais a atenção seja 
o fato de que, diferente da 
franquia anterior, esse fil-
me desenvolve sua trama 
nos dias atuais, deixando 
de lado aquele ar de India-
na Jones da franquia inicia-
da em 1999.

Por que ver esse filme? 
Porque ao ser o primeiro 
longa de um projeto mui-
to maior e ambicioso, ele 
apresenta muitas preten-
sões que geralmente são 
bastante positivas para o 
público. Uma dessas pre-
tensões é a busca por unir 
um elenco estelar. Sem eco-
nomizar nesse quesito, a 
Universal aposta tudo em 
grandes nomes premia-
dos do cinema, como Tom 
Cruise e Russel Crowe, de 
forma que apenas a pre-
sença deles já compensam 
a ida ao cinema no fim de 
semana. Boa Sessão!

PLANTÃODASEMANA

10/06 ATÉ 16/06

FONE 44 3252-4291

Av 14 de Dezembro, 575

FARMALÍDER

Pauta da 14ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

- REQUERIMENTOS:
1) Requerimento nº 39/2017, 

de autoria do Vereador Carlos 
Roberto da Silva, requer, após 
ouvido o plenário, seja oficiado o 
senhor Prefeito Municipal, soli-
citando informações da adminis-
tração quanto ao cumprimento 
da Lei Federal 13.342 de 03 de ou-
tubro de 2016, onde em seu Arti-
go 9º, parágrafo 3ºdispõe sobre 
a insalubridade dos ACS e ACE, 
que hoje está sendo pago sobre o 
salário mínimo.

-PROJETOS DE LEI EM 2ª 
DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei nº 08/2017, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal, que dispõe sobre a Planta 
Genérica de Valores para lança-
mento e cobrança dos impostos 
imobiliários, disciplina fórmula 
de cálculo, estabelece parâmetros 
e classificação da edificações do 
município de Nova Esperança, e 
dá outras providências.

2) Projeto de Lei n° 23/2017, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal, que ratifica as alterações 
realizadas no Protocolo de Inten-
ções e no Estatuto do Consórcio 
Público Intermunicipal de Gestão 
da AMUSEP-PROAMUSEP, e dá 
outras providências.

3) Projeto de Lei 26/2017, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal, que ratifica as alterações 
realizadas no Protocolo de In-
tenções do Consórcio Público 
Intermunicipal de Inovação e 
Desenvolvimento do Estado do 
Paraná- CINDEPAR, e dá outras 
providências.

4) Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 01/2017, de autoria da Co-
missão de Finanças e Orçamento, 
que aprova a prestação de contas 

do Poder Executivo do Município 
de Nova Esperança, Estado do Pa-
raná, referente ao exercício finan-
ceiro de 2.013.

5) Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 02/2017, de autoria da Co-
missão de Finanças e Orçamento, 
que aprova a prestação de contas 
do Poder Executivo do município 
de Nova Esperança, Estado do Pa-
raná, referente ao exercício finan-
ceiro de 2.006.

- PROJETO DE LEI EM 1ª 
DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei 21/2017, de 
autoria do Executivo Municipal, 
que institui a obrigatoriedade da 
manutenção de controle de esto-
que na Administração Direta e 
Indireta do Município e dá outras 
providências.

2) Projeto de Lei 29/2017, de 
autoria do Vereador Laércio Maz-
zocatto Salvaterra, que nomeia 
rua.

- PROJETOS DE LEI DAN-
DO ENTRADA:

1) Projeto de Lei 32/2017, de 
autoria do Vereador Maurício 
Alexandre Marin Gaona, que dis-
põe sobre o destino de alimentos 
que perderam o valor comercial, 
mas que ainda são próprios para o 
consumo, encontrando-se dentro 
do prazo de validade e das especi-
ficações técnicas.

- INDICAÇÕES:
1) Indicação n°105/2017 de 

autoria dos Vereadores Mauro Sa-
bino da Silva e Maria Isabel Car-
doso Leal Escobar, requer, após 
a tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando que seja feita a com-

pactação dos paralelepípedos e 
em seguida o asfaltamento na Vila 
Japonesa.

2) Indicação n°106/2017 de 
autoria do Vereador Carlos Ro-
berto da Silva, requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando que seja feita a ma-
nutenção constante da Estrada 
Fortuna na Zona Rural próximo a 
Balança da Viapar.

3) Indicação n°107/2017 de 
autoria dos Vereadores Maria Eu-
nice Zacharias Zacarias, Maurício 
Alexandre Marin Gaona, Brayan 
Oliveira Pasquini, Carlos Roberto 
da Silva e Mauro Sabino da Silva, 
requer, após a tramitação regi-
mental, que seja encaminhado 
ao Senhor Prefeito Municipal, a 
seguinte Indicação: solicitando a 
manutenção do concreto e para-
fusos da ATI localizada no Par-
que das Grevíleas, assim como a 
instalação de iluminação pública 
naquele local.

4) Indicação n°108/2017 de 
autoria dos Vereadores Maria Eu-
nice Zacharias Zacarias, Maurício 
Alexandre Marin Gaona, Brayan 
Oliveira Pasquini, Carlos Roberto 
da Silva e Mauro Sabino da Silva, 
requer, após a tramitação regi-
mental, que seja encaminhado 
ao Senhor Prefeito Municipal, a 
seguinte Indicação: solicitando a 
instalação de placas de “PROIBI-
DO FUMAR”, no interior da ro-
doviária.

5) Indicação n°109/2017 de 
autoria da Vereadora Maria Eu-
nice Zacharias Zacarias, requer, 
após a tramitação regimental, que 
seja encaminhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, a seguinte Indica-
ção: solicitando que providencie a 

instalação de iluminação na Rua 
Haroldo Alberton.

6) Indicação n°110/2017 de 
autoria do Vereador Maurício 
Alexandre Marin Gaona, requer, 
após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a seguinte 
Indicação: solicitando que seja 
feito o calçamento nas ruas late-
rais da Escola Nice Braga, solicita 
também que fechem o muro que 
foi quebrado para construção do 
ginásio de esportes nessa mesma 
escola.

7) Indicação n°111/2017 de 
autoria do Vereador Maurício 
Alexandre Marin Gaona, requer, 
após a tramitação regimental, que 
seja encaminhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, a seguinte Indi-
cação: solicitando o rebaixamento 
da iluminação pública da Rua Ba-
rão de Cerro Azul.

8) Indicação n°112/2017 de 
autoria do Vereador Carlos Ro-
berto da Silva, requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando se há possibilidade de 
estacionamento em apenas uma 
lateral na Rua Mario Aloisi, en-
tre as Avenidas Felipe Camarão e 
Santos Dumont.

9) Indicação n°113/2017 de 
autoria dos Vereadores Maria Eu-
nice Zacharias Zacarias, Maurício 
Alexandre Marin Gaona, Brayan 
Oliveira Pasquini, Carlos Roberto 
da Silva e Mauro Sabino da Silva, 
requer, após a tramitação regi-
mental, que seja encaminhado 
ao Senhor Prefeito Municipal, a 
seguinte Indicação:  solicitando o 
recape asfáltico na Rua Presiden-
te Kennedy, entre as Ruas Mario 
Aloisi e Marins Alves de Camargo
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Nova Esperança recebe apoio 
de deputados estaduais para 

execução de projetos

Nas visitas que o prefeito Moa-
cir Olivatti realizou à Curiti-
ba, contou com o apoio de 

deputados estaduais para executar 
grandes projetos em nossa cidade. A 
rede de esgoto para os bairros Jardim 
Maranata e Jardim Garça vai aconte-
cer com o apoio e parceria do deputa-
do estadual Felipe Francischini.

Nova Esperança também deve ser 
contemplada com a ampliação das 
marginais da Rodovia BR376 e altera-
ção na alça de acesso à entrada da ci-
dade – preferenciando os moradores 
do município. Em números, um in-
vestimento de aproximadamente R$7 
milhões conquistados com o apoio 
do deputado estadual Tião Medeiros 
que junto ao prefeito Moacir Olivatti 
e vice-prefeito Rafael Krelig se reuni-
ram inúmeras vezes com o Departa-
mento de Estradas e Rodagem (DER) 
para solicitar as alterações no projeto 
original da concessionária.

Juntos, o Chefe da Casa Civil, Val-
dir Rossoni e o deputado Tião Me-
deiros conseguiram destinar a Nova 
Esperança, R$1 milhão em recursos 
para execução de galerias pluviais no 
Parque Cidade Alta, Jardim Shangi-lá 
e Parque Industrial. Ambos também 
tiveram participação na liberação do 
financiamento de R$1,5 milhões para 
o município que será utilizado para 

compra de equipamentos que promoverão 
ainda mais melhorias, principalmente nas 
estradas rurais de Nova Esperança e distritos.

ASCOM
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Implantação de rede esgoto e duplicação transforma 
Presidente Castelo Branco em canteiro de obras 

Qualquer pessoa que 
faz uma obra nova 
ou reforma sabe a 

sujeira e bagunça que isso irá 
causar. A população do mu-
nicípio de Presidente Castelo 
Branco enfrenta um “bom” 
problema: a cidade está im-
plantando a rede de esgoto, ao 
mesmo tempo em que a con-
cessionária de rodovias Viapar 
realiza a duplicação da BR 376 
no trecho urbano, somam-se 

Implantação da rede esgoto, duplicação da BR 376 no trecho urbano e obras no novo loteamento tem levado sujeira à cidade, 
porém situação é considerada um “problema bom” pela maioria da população

“Pedimos a compreensão de toda população por causa de al-
guns transtornos, mas é pelo bem e saúde de todos nós. É um 
ganho incalculável para as famílias”, analisou a prefeita Gisele 
de Presidente Castelo Branco

a isso, as obras do novo lotea-
mento as margens da Rodovia. 
Como todo canteiro de obras, 
é necessário paciência e com-
preensão até o final do projeto 
para que seja contemplado o 
resultado.

Sobre a implantação da 
rede esgoto, uma dona de casa 
ouvida pela reportagem e que 
preferiu não se identificar, fa-
lou das dificuldades de convi-
ver com o sistema antigo, com 
fossas. “Além de espalhar mau 
cheiro, oferece risco, princi-
palmente para as crianças. Eu, 
minha família e meus vizinhos 
estamos muito felizes por esta 

conquista, era um sonho de 
anos”, disse a moradora. A 
prefeita de Presidente Castelo 
Branco, Gisele Faccin, ressalta 
que “esta obra é uma conquista 
para a cidade. Pedimos a com-
preensão de toda população 
por causa de alguns transtor-
nos, mas é pelo bem e saúde 
de todos nós. É um ganho in-
calculável para as famílias, me-
lhorando assim a qualidade de 
vida das pessoas. A adminis-
tração não para. Trabalha pelo 
melhor sempre e vai continuar 
trabalhando”. A obra está orça-
da em R$ 3.270.694,47, através 
de recursos do Governo Fede-

ral, tendo como agentes parti-
cipantes a Fundação Nacional 
da Saúde (FUNASA), Sistema 
Único de Saúde (SUS) e Minis-
tério da Saúde.

A duplicação, obra bastan-
te reivindicada pelos usuários 
da BR 376 no trecho Nova Es-
perança a Maringá está na fase 
urbana em Presidente Caste-
lo Branco. Além de oferecer 
mais segurança aos usuários 
da pista, a população castelo-
-branquense também será 
beneficiada com um trânsito 
mais seguro e construção de 
dois viadutos e uma passare-
la. A concessionária Viapar 

estima que a duplicação entre 
Presidente Castelo Branco e 
Nova Esperança está benefi-
ciando mais de 50 mil pessoas 
que passam pela rodovia dia-
riamente

Com localização estratégi-
ca, o município está a apenas 
37 minutos do Aeroporto Re-
gional de Maringá. “A dupli-
cação trará ainda mais vanta-
gens. A intenção é atrairmos 
industriais, apresentando a 
proximidade do município 
com grandes centros e a fa-
cilidade nos deslocamentos. 
Oferecendo oportunidades de 
crescimento para as empresas, 

mas principalmente geran-
do novos postos de trabalhos 
para os munícipes. A obra será 
um grande passo para o cres-
cimento e melhoria dos mu-
nicípios da região”, enfatizou a 
prefeita Gisele.

As obras de duplicação 
continuam, ao todo, 57 quilô-
metros serão duplicados, en-
tre Mandaguaçu e Paranavaí, 
ao custo total de R$ 350 mi-
lhões, investimento inserido 
no Contrato de Concessão. As 
melhorias na malha viária são 
aguardadas com anseio pela 
população da região noroeste 
do Paraná.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
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* 

Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Neta de família 
tradicional 
da sociedade 
novaesperancense, a 
bela Bruna Benaglia, 
comemorou idade 
nova no dia 06 de 
junho, recebendo 
os parabéns de 
familiares, amigos e 
deste colunista. Bruna 
é filha da empresária 
Leonilda Benaglia, 
proprietária da 
L.Única Confecções. 

Recebendo os parabéns pela passagem de seu 
aniversário, o padre Claudinei Romão conquistou 

a simpatia e o respeito de toda a comunidade 
Católica de Nova Esperança e demais denominações. 

Rodeada pelo carinho 
dos filhos Alessandro 

Manzotti e Marina 
Manzotti, Suzete Gandin 

em recente acontecimento 
elegante, é o destaque da 

coluna social desta semana

Comemorando idade 
nova no dia 03 de 
junho, a Assessora 

de Comunicação da 
Prefeitura Municipal 
de Nova Esperança, 

Michelle Jorge, 
recebe os parabéns 

de familiares, 
amigos e colegas de 

trabalho. 

Num clima antecipado do "Dia dos Namorados", o casal Andreia 
e Paulo Rogério de Oliveira, foram fotografados durante jantar 

elegante. Paulo é diretor do Oliveira Materiais para Construção. 
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NOVA ESPERANÇA

Com problemas de superlotação e após 
tentativa frustrada de fuga Cadeia 

Pública passa por Operação Pente Fino

Projeto social “jardinagem e arte na Escola” Marcha para Jesus

A superlotação na cadeia pública de Nova Esperança é um 
problema de ordem crônica que se arrasta há décadas. As celas, 

cuja capacidade é para 24 presos, atualmente abrigam 120 detentos

Na noite de domingo 
(04) os agentes da 
Cadeia Pública que 

estavam de plantão, após ou-
virem barulho dos presos da 
Galeria 02 da carceragem, 
verificaram que os detentos 
estavam fazendo um bura-
co na viga superior visando 
uma fuga, cuja tentativa fora 
frustrada. 

Os plantonistas aciona-
ram o apoio da Polícia Mili-
tar que efetuou o isolamen-
to do local. Já na manhã de 
segunda-feira (05) o Setor de 
Operações Especiais- SOE 
e Agentes Penitenciários do 
Setor 05 (DEPEN) de Marin-
gá foram acionados. A Ope-
ração chamada de “pente 
fino” possibilitou a apreensão 
de inúmeros materiais ilíci-
tos, reparos na parte estru-
tural e freou a iminente fuga 
de 50 presos da galeria 02. 
A Cadeia enfrenta proble-
mas de superlotação e conta 
atualmente com 120 presos. 

 Durante a Operação fo-
ram apreendidos na Cadeia 
48 aparelhos celulares, 09 
chips de operadoras de ce-
lular, 40 carregadores para 
celular, 10 baterias de celular, 
09 fones de ouvido, 05 facas, 
11 barras de ferro usadas 
como estoque, quantidade 
considerável de substância 
característica para maconha 
e outros materiais não per-
mitidos.Todas as galerias fo-
ram revistadas.

Além dos materiais acima 
apreendidos foi identificado 
na Galeria 2 uma viga de con-
creto praticamente quebrada 
por onde presos pretendiam 
fugir da Cadeia, no local fo-
ram apreendidos 02 brocas, 
02 serras e 02 matracas, este 
último dispositivo improvi-
sado utilizado pelos presos 
para perfurar o concreto.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Homens do 
Setor de Ope-
rações Espe-
ciais durante 

Operação 
Pente Fino na 
carceragem 

da Cadeia Pú-
blica de Nova 

Esperança

Há tempos o Jornal Noroeste 
vem abordando o tema da 
superlotação na cadeia de 
Nova Esperança

Objetos encontrado dentro das celas
48 (quarenta e oito) aparelhos celulares de diversas marcas; 
41 (quarenta e um) carregados de celular;
09 (nove) fones de ouvido;
09 (nove) chips de celulares;
03 (três) cartões de memória;
10 (dez) baterias de celulares;
05 (cinco) facas; 
2 (duas) brocas;
03 (três) barras de ferro;
304 (trezentos e quatro) gramas de droga – Maconha.

Arquivo

Na sexta-feira, 02 de 
junho, os alunos do 
7° semestre do curso 

de Administração da FANP/
Uniesp - Faculdade Noroes-
te Paranaense  finalizaram o 
projeto social “jardinagem e 
arte na Escola”, com a inau-
guração do parquinho. Todo 
o trabalho foi desenvolvido 
sob a orientação do prof. Eu-
des Cristiano Vagas.

Os acadêmicos oferece-
ram uma grande festa para 
todos os alunos da Escola 
Municipal Nice Braga, com 
direito a pipoca, refrigeran-
tes, algodão doce e muita di-
versão.

Na inauguração este-
ve presente também equipe 
da secretaria da FANP. Os 
autores do projeto junta-
mente com o coordenador, 
professor Eudes Cristiano, 
agradeceram a todos os que 
diretamente e indiretamente 
colaboraram para a realiza-
ção do trabalho, sendo: Casa 
Milaneza, Construtora Ra-
zente, Dias Bike, Farmácia 
Coração de Jesus, Gontintas, 
Jornal Noroeste, Maran Auto 
Serviços, Minininho distri-
buidora de bebidas, Móveis 
Brasil, Oliveira materiais 
para construção, Papelaria 
Moderna, Picoli Auto Cen-

Mesmo com a chu-
va e o frio, um 
razoável número 

de pessoas saiu de suas ca-
sas para acompanhar a 1ª 
Marcha para Jesus, acon-
tecida no último sábado 
(03). O evento iniciou-se às 
15 horas e o encerramento 
aconteceu às 22h.00min.

 A saída foi a partir da 
Avenida Brasil e os parti-

cipantes percorreram um 
longo trajeto até a Concha 
Acústica, local em que foi 
celebrado um culto de ado-
ração a Deus. Os coordena-
dores do evento, Pr. Erivan 
Soares e Missionário Ade-
mir Roncoletta agradece-
ram os apoiadores e parti-
cipantes que não mediram 
esforços para que a marcha 
acontecesse. 

APOIO DE DIVULGAÇÃO:
ter, Pró Imagem, Supermer-
cado Camilo e Supermercado 
Gazolla JORNAL NOROESTE
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ESCOLA MUNICIPAL 
ANA RITA DE CÁSSIA

ESCOLA MUNICIPAL 
ANA RITA DE CÁSSIA

COOPERANDO PARA UM MUNDO MELHOR

 A ESPIRITUALIDADE NA SALA DE AULA

DIREÇÃO: Ivanilda Almeida dos Santos.
VICE-DIREÇÃO: Márcia A. Timidate Morotti.
COORDENAÇÃO: Neide Oliveira de Almeida.
PROFESSORA: Andrea Regina ManiniTottene.

Direção: Ivanilda dos Santos
Vice direção: Marcia A. Timidate Morotti

Coordenação: Neide Ornellas Franzoni
Professora: Lucrécia Tottis Pazinatto 

Os alunos da Educação Especial  (D I) “ B “ , da Escola Municipal  Ana Rita 
de Cássia, sob a orientação da professora Andrea Regina Manini Tottene, 

exploraram o Jornal Noroeste como fonte de informações e conhecimentos e 
elaboraram uma maquete sobre a Parábola do Semeador (Mateus 13: 1-23), 

enfatizando a espiritualidade tão necessária nos tempos de hoje.

Os alunos do 5º ano B da Escola Municipal Ana Rita de Cássia, orientados pela professora 
Lucrécia Tottis, participaram do concurso   cultural 2017 do Banco SICOOB e   produziram 

um texto coletivo com o tema: Cooperação: Nada se perde , tudo se transforma.

Todas as pessoas da socieda-
de em que vivemos  devem ter ati-
tudes de cooperação na comuni-
dade em que vivem, pois quando 
se ajuda ao próximo de alguma 
forma estamos sendo solidários.

Existem várias maneiras de 
ajuda ao próximo como: reciclar 
o lixo , preservar as nascentes,  
não poluir o ar, plantar árvores, 
cuidar da água, fazer a doação 

de órgãos, doar roupas , calçados 
,alimentos, etc.

Praticando atitudes de aju-
dar a quem precisa , estamos co-
laborando para que no futuro te-
nhamos um mundo melhor, pois, 
cabe a nós sermos cidadãos cons-
cientes de nossas responsabilida-
des com os necessitados, com os 
doentes , com todos que precisam 
da nossa ajuda de alguma forma.

O cooperativismo é um tra-
balho de equipe e convocamos a 
todos a  se juntarem a nós  para  
que tenhamos um exército  de 
pessoas praticando o bem, e as-
sim promover as transformações 
necessárias em nosso planeta.

Venham todos nessa luta  
para melhorar a qualidade de 
vida das pessoas no nosso plane-
ta. Contamos com vocês!

 A espiritualidade sempre 
esteve presente em nossas vi-
das, na família, na igreja e não 
tem como deixá-la de lado, no 
convívio de uma sala de aula.

O aluno convive com ou-
tros alunos, professores e de-
mais profissionais no espaço 

escolar e a boa convivência se 
faz necessária para vivermos.

Com esse intuito, e com 
base na Parábola do Semea-
dor, na Sala Especial foi abor-
dada enfatizando a necessi-
dade de praticarmos as boas 
ações diariamente.

Os alunos se interessam 
muito por esses momentos, e 
sempre trocam suas vivências 
com os seus amigos.

O foco dessas aulas são o 
amor e a paz, palavras sempre 
mencionadas e vividas por Je-
sus Cristo.

APOIO

ALUNOS:
Edson, Gabriel, Geovana, Laio, Maria Rita, Paulo, Víctor Rangel, Vítor Manoel e Vítor Miguel.

ALUNOS:
Adrielly Andrade, Aman-
da Pereira , Ana Beatriz 
Pereira, Caio Araujo, 
Danielly Ocanha, Elen 

Vitoria,  Elioenai Gomes, 
Geovana Dourado, 
Gilvanny Ribeiro, Gisele  
Maria, Iasmin Apareci-
da, Joelliton  dos Santos, 

Juliana Comini, Leticia 
Bezerra, Maria Eduarda, 
Matheus Felipe, Maycow 
Vinícius, Mirela da Silva, 
Murillo Azevedo, Nayla 

da Silva , Rafael Perez, 
Ryan Pinheiro, Thuany 
Brassal,Vitória Boldrin, 
Viviane Pereira  e Wel-
lington Boldrin.

Justiça torna inelegíveis ex-
candidatos à Prefeitura de Atalaia

A professora Eli-
sangela Alves Ri-
beiro Martins e 

o empresário Bráulio da 
Silva, que foram candida-
tos a prefeito e a vice de 
Atalaia, na micro-região 
de Maringá, nas eleições 
de 2016, estão inelegíveis 
pelos próximos oito anos.

A decisão é do juiz 
eleitoral Arthur Cezar 
Rocha Cazella Junior, da 
comarca de Nova Espe-
rança, que condenou-os 
na última segunda-feira 
por abuso do poder eco-
nômico.

Os dois disputaram 
pela coligação PMDB-PP-
-PR e respondiam ação de 
investigação judicial elei-
toral proposta pela coli-
gação do prefeito reelei-
to Fábio Vilhena (PSD). 
Ele obteve 1.735 votos 
(53,55%) contra 1.505 vo-
tos (46,45%) de Elisange-
la Martins.

A Justiça Eleitoral con-
siderou que os candidatos 
da coligação “Atalaia me-
lhor para todos” comete-
ram abuso do poder eco-

Sobre a condenação nas 
penas de inelegibilidade 
dos candidatos as Elei-

ções Municipais 2016, aos 
cargos de Prefeito e Vice res-
pectivamente pelo Município 
de Atalaia, Elisangela Alves 
Ribeiro Martins e Braulio da 
Silva, é preciso esclarecer que:

1 – A decisão, ainda que 
bem fundamentada, ainda é 
a primeira sobre o caso, com-
portando, desta forma, recur-
so tanto para o Tribunal Re-

gional Eleitoral, quanto para 
o Tribunal Superior Eleitoral, 
de forma que somente se-
riam inelegíveis após senten-
ça transitada em julgado, que 
não é o caso;

2 - Mesmo respeitando a 
bem fundamentada senten-
ça proferida pelo juiz, Exmo. 
Sr. Dr. Juiz, desta 71ª Zona 
Eleitoral Arthur Cezar Rocha 
Cazella Júnior, entendemos 
que o fato que foi considera-
do irregular não existiu, posto 

que a dupla sertaneja não fez 
nenhuma forma de show no 
comício da então candidata a 
Prefeita de Atalaia  Elisangela 
Alves Ribeiro Martins, ape-
nas, estiveram esses artistas lá, 
como cidadãos, para ali ma-
nifestar apoio político, o que 
decorre de pleno exercício da 
cidadania, não havendo irre-
gularidades nessa circunstân-
cia;

3- De todo modo, mesmo 
ponderando que tenha havido 

alguma irregularidade, é evi-
dente que essa irregularidade 
não tem a gravidade suficien-
te para determinar a aplicação 
da severa pena de inelegibili-
dade, visto que, por todos os 
fatos, vale ressaltar que Eli-
sangela Alves Ribeiro Martins 
não foi eleita, o que, por si só, 
retira a gravidade de eventual 
conduta irregular;

4 - Assim, os advogados 
de Elisangela Alves Ribeiro 
Martins e Braulio da Silva irão 

interpor os devidos recursos, 
e acreditam que a sentença, 
com todo respeito ao juiz que 
a proferiu, poderá ser refor-
mada, tendo em vista que, de 
fato, não houve a irregularida-
de conhecida como showmí-
cio no ato de campanha dos 
referidos candidatos.

Guilherme de Salles 
Gonçalves

Paula Renata Lopes
Advogados

nômico, ao promoverem 
showmício com a presen-
ça de dupla de cantores e 
pedido expresso de votos 
e, se ganhassem o pleito, a 
promessa de realização de 
um “show da vitória”.

O evento-propaganda 
foi veiculado pelo Fa-
cebook, promovido por 
Alessandro Barbosa, pro-
prietário/responsável pela 
Banda Brasil 2000, empre-
sa que forneceu o palco 
para o comício.

Pelo WhatsApp, a du-
pla de cantores Cácio e 

Marcos convocavam a 
população para prestigiar 
a reunião e participaram 
ativamente do comício, 
“animando os eleitores e 
todos os presentes, além 
de terem pedido votos e 
proposto a realização de 
um show em caso de vi-
tória”. Apesar da negativa 
dos representados, o Mi-
nistério Público também 
concluiu pelo abuso de 
poder econômico.

Fonte: Rigon (http://an-
gelorigon.com.br/)

Defesa de Elisangela e Braulio recorrerá
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EM DEFESA DA 
NOSSA CIDADANIA

Nós, brasileiros, estamos vivenciando um mo-
mento ímpar em nossa história, que muitos 
podem dizer ser o pior momento, mas pode-

mos ver como o melhor, não no sentido econômico 
ou musical, quando muitos estão passando sérias 
dificuldades para sustentar suas famílias e o funk é 
o sucesso do momento, mas de desenvolvimento da 
nossa cidadania e criação de uma nova consciência.

Se olharmos para a história de países desenvolvi-
dos e que hoje seus cidadãos gozam de uma maior 
igualdade social e de serviços públicos de qualidade, 
iremos ver que nem sempre foi assim. Os países euro-
peus são um bom exemplo disso, pois em decorrência 
da miséria que viviam ou na defesa de seus territórios 
ou de seus valores, passaram por revoluções e guerras 
sangrentas, mas com uma vontade genuína de resol-
ver o problema e o enfrentamento daquela situação, 
entre outras medidas, fizeram um forte investimento 
em educação e na geração de empregos, diminuindo 
a desigualdade social e, assim, se tornando países de 
primeiro mundo.

O Brasil é classificado como um país de “segundo 
mundo” ou “emergente”, tendo vista a desigualdade 
social que ainda existe entre seus cidadãos, porém, 
embora os países tenham tal classificação, a Lei Maior 
do nosso país diz no seu art. 5º que “todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, 
portanto, não existem cidadãos de primeira ou se-
gunda classe. Todos somos cidadãos com os mesmos 
direitos e deveres.

A dignidade da pessoa humana passa pela obser-
vância do princípio da igualdade e o Estado, que é 
sustentado com os tributos que pagamos, deve pro-
porcionar a todos os cidadãos os meios para se de-
senvolver, principalmente aos mais necessitados, 
fornecendo a eles uma escola de qualidade, acesso a 
saúde e segurança, para que diante das oportunidades 
pobres e ricos possam competir em pé de igualdade.

Tendo em vista o desemprego que assola o país, os 
programas sociais se tornaram imprescindíveis nesse 
momento, mas devemos vê-los como uma ponte na 
vida daquele cidadão que está na beira do precipício 
e precisa ser socorrido e não como o único caminho 
a ser seguido. O que devemos, enquanto cidadãos, é 
exigir que o Estado trace políticas de geração de em-
prego e renda e que nos forneça os meios necessários 
para que possamos nos desenvolver. Temos o direito 
de trabalhar e sustentar nossa família com os frutos 
do nosso trabalho. 

Não podemos aceitar que nossos governantes vi-
vam uma vida de luxo com o dinheiro pago por nós a 
título de tributos. Não podemos aceitar que desviem 
o dinheiro público para suas contas particulares ou 
para financiar suas campanhas políticas. Não pode-
mos aceitar a incompetência, nem que governem vi-
sando beneficiar poucos em detrimento de muitos. 
Não podemos aceitar que nossas crianças frequentem 
as escolas mas não aprendam porque o Estado não 
trata a educação como prioridade, nem que doentes 
morram em fila de hospital por falta de atendimen-
to ou que nossas casas sejam invadidas por bandidos 
por causa da falta de segurança ou que morramos pe-
las estradas, por falta de manutenção.

Mas também não podemos jogar lixo na rua, des-
respeitar as leis de trânsito, não pagar nossos tributos, 
depredar o patrimônio público, invadir propriedade 
alheia, não pagar os direitos trabalhistas dos nossos 
empregados ou sendo empregado não trabalhar com 
dedicação, furar fila, discriminar as pessoas pela cor 
da pele, orientação sexual, condição sócio econômica 
ou peso corporal, entre outros atos ilegais ou antiéti-
cos. Temos direitos, porém temos deveres e isso é ser 
cidadão.

A Lava Jato, os Observatórios Sociais e tantos ou-
tros meios de combate à corrupção que hoje estamos 
acompanhando, estão nos conduzindo a uma mu-
dança de percepção e de consciência, o que está nos 
incomodando e nos fazendo levantar a voz. Cons-
cientes de nossa condição de cidadãos, passemos a 
exercer nossa cidadania. A oportunidade nos bate à 
porta, qual será a sua atitude?

Agentes de Endemias participaram 
de curso de capacitação e qualificação

Praça Noboru Yamamoto é alvo 
de vandalismo para uso de energia

Alunos participam de visita em propriedade 
rural na Semana Mundial do Meio Ambiente

Iniciada com as boas-vindas 
da Secretária de Saúde de 
Nova Esperança, Jéssica dos 

Santos Pini, a capacitação dos 
agentes aconteceu na semana de 
29 de maio a 1 de junho, dentro 
do planejamento estratégico da 
15ª Regional de Saúde de Ma-
ringá que foi ministrado pelo 
especialista em saúde pública, 
Raimundo Franco e o supervi-
sor técnico da 15ª, Claudir Mo-
reira.

O curso de atualização e 
qualificação para agentes de 
combate a endemias teve como 
pauta a discussão sobre a estru-
turação e organização do setor 
de Vigilância em Saúde nos 
municípios, contextualizando a 
importância do trabalho desen-
volvido pelos profissionais do 

Desde o início deste 
ano, a Prefeitura já 
efetuou vários re-

paros nas caixas de energia 
que ficam na Praça Noboru 
Yamamoto, em frente ao Es-
tádio Municipal. Cada reparo 
custa em torno de mil reais 
para corrigir os danos cau-
sados e instalar cadeados de 
segurança, dinheiro que po-
deria ser aplicado para pro-
mover outras melhorias no 
município.

A situação é extremamen-
te preocupante, não só pelos 
gastos desnecessários, mas 
também pelo risco à vida das 
pessoas que estão indevida-
mente aproveitando o van-
dalismo e a falta de cadeados 
para utilizarem a energia elé-
trica carregando celulares, 
aquecedores e eletrônicos. O 
padrão possui alta voltagem 
e é destinado exclusivamente 
para uso dos feirantes, prefei-
tura municipal e pessoas au-

torizadas pelo órgão público.
O Código Penal Brasilei-

ro define como crime o dano 
ao patrimônio público e a 
pena varia entre seis meses 
a três anos de prisão. A pre-
feitura já registrou boletim 
de ocorrência e a polícia to-
mará as devidas providências 
ao identificar a depredação e 
uso indevido da energia elé-
trica do local.

ASCOM

Na Semana Mundial 
do Meio Ambiente, 
alunos da cidade de 

Uniflor, estudantes do Co-
légio Estadual Marquês de 
Herval estiveram visitando 
a propriedade rural do pre-
feito de Nova Esperança, 
Moacir Olivatti. E acompa-
nhados de seus professores, 
puderam aprender mais 
sobre o meio ambiente, 
compostagem, espécies em 
extinção e biodiversidades 
– na aula prática e palestra 
ministrada por Moacir.

A propriedade é rica em 
espécies, são mais de 200 
catalogadas. No trajeto em 
meio à trilha, os alunos pu-
deram ouvir mais detalhes 
sobre várias árvores, flores, 
plantas e conhecer o viveiro 
onde são cultivadas. Tam-
bém puderam entender a 
importância da conserva-
ção da natureza e das matas 
ciliares na preservação das 
nascentes e rios. 

Durante o passeio, os 
alunos fotografaram e 
acompanharam atentamen-

Sistema Único de Saúde (SUS). 
No decorrer da capacitação, 
foram abordados temas rela-
cionados à ética profissional, 
referenciamento geográfico, 

processos de trabalho, sistemas 
de informação em saúde, etc.

Mais de 50 agentes das cida-
des de Nova Esperança, Atalaia, 
Uniflor, Paranaciy, Presidente 

Castelo Branco, Floraí, São Jor-
ge do Ivaí e Ourizona estiveram 
participando para ampliar seus 
conhecimentos.

ASCOM

Reparadas inúmeras vezes, as caixas de energia da 
Praça Noboru Yamamoto continuam sendo depredadas. 

NOVA ESPERANÇA

te as explicações do pro-
prietário. Empolgados, re-
tornaram à escola levando 
mudas de Café de Bugre 

e Nêspera para plantar e 
cultivar.

ASCOM
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Combate às drogas

A ação promovida em São 
Paulo contra o tráfico de drogas 
na conhecida Cracolândia gerou 
diversas polêmicas no último 
mês. A situação chegou ao pon-
to em que grupos e organizações 
mais radicais de esquerda fizeram 
protesto pelo direito de uma pes-
soa se drogar, ignorando todos os 
estragos que o vício causa no pró-
prio indivíduo e também para a 
sociedade.

O discurso desses grupos mis-
tura ideologia e fecha os olhos 
para a realidade que os depen-
dentes químicos encontram nas 
Cracolândias, repleta de violência, 
degradação e sem os requisitos 
mínimos para a garantia de direi-
tos de uma pessoa.

É impossível visualizar que 
uma pessoa usufrua de liberdade 
quando já está submetida ao vício, 
físico e psicológico, que basica-
mente a impele a viver em torno 
de conseguir evitar a abstinência. 
Considerando os devastadores 
efeitos de drogas como o crack 

e a heroína, tanto para o usuário 
quanto para terceiros, e também 
o fato que muitos dependentes 
químicos possuem interesse em se 
livrar do vício, mas encontram di-
ficuldades para buscarem sozinho 
o tratamento e desintoxicação, é 
dever do Estado intervir.  

Permitir de forma passiva a 
existência de um espaço como 
a Cracolândia, onde o tráfico de 
drogas acontece escancaradamen-
te e pessoas de todas as idades 
– incluindo crianças e grávidas 
– deixam de lado sua dignidade, 
abrindo mão de suas vidas apenas 
para conseguir suprir seus vícios, 
é inaceitável.  

Logicamente que todos sabem 
que uma única ação não irá acabar 
com esse problema, mas reforça o 
debate e promove uma necessá-
ria atitude em relação ao tema. O 
combate as drogas é um dos maio-
res males que o mundo enfrenta e 
a proliferação de seu uso tem cau-
sado danos que afetam não apenas 
o usuário, mas também a saúde 

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

pública, segurança e quebra de 
vínculos familiares.

Relatório do Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (UNODC) de 2014 es-
timou que aproximadamente 
29 milhões de pessoas que uti-
lizam drogas possuem algum 
tipo de transtorno devido ao 
vício. Destes, 1,6 milhão vivem 
com HIV e outros seis milhões 
com hepatite C. Já dados do 
Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia para Políticas Pú-
blicas do Álcool e outras Dro-
gas (Inpad), apontam que para 
cada usuário de drogas, mais 
quatro pessoas são afetadas 
diretamente, seja de maneira 
financeira, social ou de saúde.

Ainda que seja utópico 
buscar um mundo completa-
mente livre das drogas, deve-
mos trabalhar e almejar sempre 

alcançar essa meta. Para isso 
ações de repressão devem ser 
utilizadas quando necessário e 
precisamos cada vez mais for-
talecer os programas sistemá-
ticos de prevenção. Também é 
necessário ampliar a estrutura 
e condições de atendimento 
para o tratamento ambulatorial 
e de comunidades terapêuticas, 
bem como estimular parcerias 
com entidades, igrejas e insti-
tutos.

O combate às drogas de-
pende de não sermos permis-
sivos ao tráfico, promovermos 
constantemente campanhas 
alertando a população sobre 
os riscos e efeitos dos produtos 
psicoativos e, especialmente, 
oferecendo opções para que o 
dependente químico encontre 
o auxílio necessário para livrar-
-se do vício.

Você está acostumado a ir a even-
tos ou mesmo registrar tudo para 
colocar nas redes sociais? Agora, 

você tem mais uma chance de 
mostrar para a sua galera os pas-

seios legais que você tem realizado 
ou seu dia a dia colocando sua foto 
gratuitamente no Jornal Noroeste.
Para participar é muito fácil, você 

só precisa escrever #tônoNoroeste, 
tirar uma foto, dizendo onde está e 
postar no Facebook ou Instagram. 
As três primeiras fotos da semana 

serão publicadas!!! 

Anna Raquel e namorado. 
#tônonoroeste

Maria Laroca Monteiro, comemorará 
amanhã, 10 de junho, 72 anos de 

idade. Maria, que mora desde os 16 
anos em Nova Esperança, é leitora 
assídua do JN. #tônonoroeste

Fabiana Oliveira. #tônonoroeste
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Aventureiros entregam livros para autoridades do município

Em tempos em que as pessoas estão 
cansadas de noticiários envolvendo 
escândalos de corrupção, tragédias e 

desilusões, o Clube de Aventureiros Pegadas 
de Jesus de Nova Esperança entregou as au-
toridades dos Poderes Judiciário, Executivo 
e Legislativo, exemplares do livro “Em busca 
de Esperança”. A obra contém trechos com-
pilados da escritora norte americana, Ellen 
G. White.

“O Clube de Aventureiros é um ministério 
da Igreja Adventista do Sétimo Dia extensivo 
a todas as crianças de qualquer fé religiosa 
entre 6 e 9 anos, em que igreja, o lar e a escola 
se unem para ajudar as crianças a crescerem 
alegremente em sabedoria, estatura e graça 
para com Deus e os homens. Participam do 
Clube mais de 20 crianças e 17 adultos”, ex-
plicou a diretora, Geni Julio Santos.

Conheça mais no Facebook: Aventurei-
ros Iasd Nova Esperança.

Juiz da Vara Criminal, Fa-
mília e Anexos - Arthur Cé-
zar Rocha Cazella Junior 

Juiz da 
Vara Cível 
- Rodrigo 

Brum 
Lopes 

Juíza dos Juiza-
dos Especiais - 

Ana Lúcia Penhal-
bel de Moraes

Prefeito Moacir 
Olivatti

Vereadores de 
Nova Esperança    
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Grupo se prepara para a Expedição América 
do Sul que percorrerá mais de seis mil 
quilômetros a bordo de carros antigos

Melhora da economia fortalece 
importância das reformas, diz Richa

Chuva continua 
no Paraná e 
frio chega no 

fim de semana

DE NOVA ESPERANÇA AO CHILE

CAMINHO DO CRESCIMENTO

A expedição sairá de Nova Esperança em outubro do 
próximo ano e vai passar por Brasil, Argentina e Chile

Há tempos o novaespe-
rancense Wagner Me-
lhado Bera sonha em 

viajar com seu fusca os mais de 
6 mil quilômetros entre países 
da América do Sul, saindo Bra-
sil até chegar ao destino final, a 
cidade de Antofagasta no Chile.

O que antes era um sonho 
solitário, acabou encontrando 
novos adeptos ao Clube Bo-
xer de Nova Esperança e hoje 
cerca de 25 pessoas divididas 
em 13 carros que incluem  10 
Fuscas,  2 Brasílias e um Opala, 
todos com mais de 35 anos de 
uso irão participar da aventura. 
Pistas sinuosas e carros antigos, 
ingredientes estes que somados 
vão garantir muitíssimas aven-
turas, que serão acompanhadas 
pelo Jornal Noroeste e os parti-
cipantes, a cada passagem vão 
marcar com a #tononoroeste, 
registrando desta forma o diá-
rio da aventura. 

De acordo com Wagner 
Bera, um dos organizadores 
da viagem, “nossa aventura 
será percorrer em torno de 
5.500 Km, passando por Foz 
do Iguaçu no Brasil, entrando 
no território Argentino até a 
Cordilheira dos Andes, avan-
çando  em território Chileno, 
a até a capital Santiago, descen-
do a até o litoral para molhar 

A melhora na economia 
brasileira, indicada 
pelo pequeno aumen-

to na arrecadação das adminis-
trações públicas e do Produto 
Interno Bruto (PIB), fortalece 
a importância de o País seguir 
em frente com as reformas da 
previdência, trabalhista, polí-
tica e tributária. A avaliação é 
do governador Beto Richa ao 
participar, ontem,  quinta-feira 
(08), da Conferência Nacional 
dos Legisladores e Legislativos 
(Unale), que acontece em Foz 
do Iguaçu. O tema é o Brasil e 
suas Reformas.

“As reformas são inadiáveis. 
São o caminho para o Brasil 
retomar o desenvolvimento, 
o crescimento, e a geração de 
emprego e renda”, afirmou Ri-
cha. “É urgente a retomada da 
geração de empregos em um 
país que contabiliza quase 14 
milhões de desempregados. É 
preciso consciência do que é 
importante para o Brasil e ter 
a coragem de fazer mudanças”, 
disse. “Mas acredito que a mãe 
de todas as reformas seja a po-
lítica. Se não mudarmos, dare-
mos margem ao que estamos 
assistindo hoje no Brasil.”

PAINEL - Richa participou 
de painel que discutiu a crise 
econômica brasileira e reuniu, 
também, os governadores Ge-
raldo Alckmin (São Paulo), 
Marconi Perillo (Goiás);  Wel-
lington Dias (Piauí), o minis-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

os pés nas praias chilenas e no 
Oceano Pacífico. Porém an-
tes faremos uma viagem teste, 
para ver como os possantes se 
comportam nas rodovias, nos 
acompanhe desde já pelo nosso 
web site https://expedicaoame-
ricado.wixsite.com e não perca 
nenhum momento destas aven-
turas” salientou Bera.

ARGENTINA E CHILE
O Grupo vai passar pela 

crosta de sal na Argentina. 
“Com cerca de meio metro de 
espessura que forma Salinas 
Grandes é o resto de um lago 
que se secou há milhares de 
anos. Hoje, a área de 12.000 
hectares é cortada pela bela rota 
52, que liga a Argentina ao De-
serto do Atacama. No caminho 
você vai ter a chance de ver lha-
mas, vicunhas, condores e suris, 
animais típicos dos Andes”, ex-
plicou Wagner. Entre os de-
mais destinos destaque para as 
Cataratas do Iguaçu, Usina de 
Itaipu, Marco das 3 fronteiras, 
templo budista, todos em Foz do 
Iguaçu. Já no exterior, os pontos 
de passagem serão as ruínas de 
San Ignácio Mini, deserto do 
Atacama, Purmamarca,Calle de 
Purmamarca 

“Dos passeios aldeia começo 
para o Grande Salinas e Laguna 
de Guayatayoc , reserva de aves 
real, onde você pode observar 
flamingos cor de rosa ( Gua-
yatayoc derivados do quichua 

Guayatá [wayata ou Huayata] 
, um ganso selvagem na área, 
e yok significa que , então é o 
lugar onde guayatas 2 ), todos 
estes passeios atravessar a in-
clinação de Lipan , que é em si 
uma atração turística de impor 
natureza.O culto dos mortos 
tem um grande significado 

entre os aldeões do riacho. Vi-
sitando o cemitério é um en-
contro com os sentimentos do 
passado e mistos na origina-
lidade dos edifícios em honra 
do falecido”,informou Wagner 
Bera.

Ao todo serão demandados 
cerca de 10 dias entre ida e vol-

ta. O grupo estima que o cus-
to por carro será em torno de 
R$7mil, caso não ocorra quais-
quer imprevistos. Isto inclui 
combustíveis e alimentos, pois 
despesas com estádias o grupo 
não terá. Para tanto várias bar-
racas, colchões de ar, fogareiros 
e lampiões serão levados e usa-

dos nos campings em que se 
instalarem.

“Quem puder nos ajudar fi-
nanceiramente, a contribuição 
será bem vinda. Basta procurar 
alguém da equipe e contribuir”, 
destacou o presidente do VW 
Clube Boxer Nova Esperança, 
Júlio Caverna.

Alguns dos vários participantes: Rafael, Wagner, Caverna, Milena e Lucas ao lado de um dos possantes – o amado fusca Totó de 
propriedade de Bera

Governador Beto Richa participa da XXI Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais (CNLE), em Foz do Iguaçu, e fala durante o Painel Econômico nos Estados.

Alex Fernandes França

tro da Saúde, Ricardo Barros; 
o presidente da Unale, Adjuto 
Afonso; o presidente do Cole-
giado dos Legislativos do Bra-
sil, Afonso Viti; e o presidente 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná, Ademar Traiano.

Alckmin afirmou que a re-
forma trabalhista, já aprovada 
pela Câmara dos Deputados, 
vai aumentar a geração de em-
prego e diminuir a informa-
lidade. Ele também defendeu 
mudanças na arrecadação e 
distribuição de recursos, hoje 
concentrada na União, e com-
petências dos entes públicos. 
“O governo mais próximo é o 
mais controlado pela popula-
ção, mais perto das prioridades 
do povo”, afirmou. 

RESPEITO  – Richa tam-
bém enfatizou o fortalecimen-

to e o respeito ao legislativo. 
“No Paraná, conseguimos fa-
zer o ajuste fiscal e as reformas, 
equilibrando as contas públi-
cas, com a grande parceria que 
temos com a Assembleia Legis-
lativa. Os deputados entende-
ram a importância das medi-
das duras, mas imprescindíveis 
para o Estado conquistar uma 
situação de conforto dentro da 
crise econômica nacional, sem 
precedentes", disse ele. 

Hoje, a situação financeira 
é equilibrada e o Paraná tem 
o reconhecimento de entida-
des nacionais e internacionais, 
lembrou o governador. “Isso 
já gerou frutos. Temos a apro-
vação de R$ 1,7 bilhão em fi-
nanciamento do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento 
para investir em estrada, in-
fraestrutura para os municí-

pios e segurança pública. Vale a 
pena fazer uma gestão respon-
sável, que busque eficiência dos 
serviços públicos prestados a 
população."

O governador paulista des-
tacou que o Paraná fez a lição 
de casa. “Não foi fácil, mas fez. 
É isso que nós temos que exe-
cutar, esse é o grande proble-
ma do Brasil, um déficit fiscal 
elevadíssimo, o governo gasta 
muito mais do que arrecada, 
e quem paga o preço disso é a 
população”, disse ele. 

Goiás, explicou Marconi 
Perillo, também realiza o ajuste 
fiscal. “No ano passado, enca-
minhamos três projetos de lei 
à Assembleia Legislativa e esse 
apoio foi fundamental para co-
lher agora os frutos dessas po-
líticas de reformas", disse ele. 
AENotícias

O tempo deve continuar instável nos próximos 
dias em todo o Paraná, com previsão de que-
da das temperaturas a partir de sábado (10). 

De acordo com o Simepar, as chuvas permanecem no 
Estado até a manhã da sexta-feira (9), acompanhadas 
de rajadas de vento e descargas atmosféricas (raios), 
principalmente nas regiões Leste e Nordeste. 

O mau tempo que chegou tímido na segunda-feira 
(9) ganhou força devido à influência de um sistema de 
baixa pressão que atua entre o Paraguai e o Norte da 
Argentina. “Existem dois tipos de massas de ar frio, as 
continentais e as marítimas. A que está em atuação no 
Estado é a continental, que se deslocou pela Argenti-
na. Ela consegue ter mais força e maior abrangência. 
Por isso, as chuvas são generalizadas”, explicou o me-
teorologista do Simepar, Tarcízio Valentin da Costa. 

Conforme o final de semana se aproxima, as tem-
peraturas caem. Nesta  sexta-feira, a máxima não ul-
trapassa 18°C em Curitiba e 24°C em Nova Esperança. 
A sexta-feira, já sem a presença de chuvas em todas as 
regiões, será de temperaturas amenas, com média em 
15°C. “Normalmente as mínimas são registradas na 
madrugada, quando a terra começa a perder energia, 
mas desta vez as temperaturas ficam mais baixas a 
partir da meia-noite de sexta-feira”, adiantou Tarcízio. 

Segundo as previsões, o sábado (10) será o dia 
mais frio do ano com possibilidade de temperaturas 
negativas na região Centro-Sul do Estado. Guarapua-
va apresentará a menor temperatura com -1°C, segui-
da por Pato Branco, com zero grau, e Ponta Grossa 
registrando 1°C. A máxima no Estado não passa dos 
22°C no Norte e dos 21°C na Capital. O domingo (11) 
permanece gelado com temperatura média de 11°C. 
Como não haverá chuva, o meteorologista descarta 
a possibilidade de neve. “Ainda não será dessa vez”, 
afirmou. 

Orlando Kissner/ANPr
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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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