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O direito de arrependimento na seara consume-
rista, está previsto no artigo 49 do Código de Defesa 
do Consumidor.

Por meio dele, toda compra realizada pelo consu-
midor FORA do estabelecimento comercial, dá di-
reito ao arrependimento, no qual deve ser exercido 
dentro do lapso temporal de sete dias a partir da data 
da compra. 

Mas é importante dizer novamente que só se ad-
mite o arrependimento quando a contratação for rea-
lizada FORA do estabelecimento comercial, ou seja, 
para compras à DISTÂNCIA, como compras por te-
lefone, internet, venda de catálogos ou nas situações 
em que o comerciante procurar o consumidor em seu 
domicílio para realizar a venda.

O objetivo desta norma foi dar ao consumidor que 
não teve acesso direto ao produto ou serviço no ato 
da contratação, um prazo para reflexão, para que o 
consumidor possa decidir se o negócio foi realmente 
o esperado, e se não possui nenhum vício ou defeito. 

O parágrafo único deste artigo traz que: “Se o con-
sumidor exercitar o direito de arrependimento pre-
visto neste artigo, os valores eventualmente pagos, 
a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão 
devolvidos, de imediato, monetariamente atualiza-
dos”.

Neste sentido o direito tem como princípio pro-
teger o consumidor, para que o mesmo não seja sur-
preendido no momento da entrega do bem adquirido, 
que pode ser diferente daquele que foi demonstrado 
na foto do endereço eletrônico da empresa ou de um 
catálogo.

Segundo entendimento do STF - Superior Tribu-
nal de Justiça, o direito de arrependimento é uma 
garantia que assegura ao consumidor a realização de 
uma compra consciente, equilibrando as relações de 
consumo.

O PROCON e IDEC declaram também que se a 
própria lei instituiu o Direito de Arrependimento, 
não faz sentido qualquer tipo de restrição à sua apli-
cabilidade, não sendo permitido às empresas virtuais 
criarem hipóteses para restringir este direito.

No entanto, exercido o direito de arrependimento, 
o consumidor deverá conservar o bem, de modo a 
restituí-lo ao fornecedor, tão logo o receba, preser-
vando as características e o funcionamento deles, 
sendo responsável pela depreciação decorrente do 
seu uso inadequado.

O direito de 
arrependimento no CDC

Dr. Luiz Carlos Marques Arnaut 
OAB 24.889 - PR
Fone: (44) 3026-6680

CONSULTORIA JURÍDICA

Nova Esperança, Alto Paraná, 
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O Brasil se vê às voltas com o ódio ideológico, onde 
tanto o empresariado quanto aos que empunham a luta 
das classes – direita e esquerda respectivamente vivem 
se digladiando. O capital especulativo, que vive da deso-
neração alheia, deve sim ser rechaçado.  Como também 
devem aqueles que, sob o manto da dita representativi-
dade, exploram a classe que dizem defender e caminham 
na contramão daquilo que defendem – a real luta tra-
balhista. Discursos irreais de que todos “os patrões ex-
ploram seus funcionários” ou que a esquerda tem “parte 
com o demônio” são as pechas que dão o tom ideal ao 
ódio a cada uma dessas classes. O trabalhismo deve ter 
sim sua representatividade assim como o capital, funda-
mental neste modelo, precisa ser estimulado. A econo-
mia brasileira encolheu em relação aos demais países da 
América Latina – salvo talvez a capengante Venezuela.

A exploração do capital em face da mão de obra é 
algo real, mas se você observar, de acordo com dados 
do Sebrae que apontam 58% dos nossos empreendedo-
res estão entre a baixa renda, sobrevivendo com menos 
de 2 salários mínimos. Quase 2 milhões de empresas fe-
charam as portas nos últimos anos sendo inúmeras em 
Nova Esperança, deixando os trabalhadores sem empre-
go. 

Cerca de 32% das micro e pequenas  empresas brasi-
leiras destinam mais de 30% de seus faturamentos para 
o pagamento de impostos, gerando grande discrepância 
entre o que o governo arrecada e o que efetivamente 
constitui-se em lucro e pró labore de seus donos. 

A classe política brasileira é a grande sanguessuga 
das receitas. Existem maus empresários como também 
são maus vários sindicalistas, o que demonstra que, o 
fator sociológico, em que a cultura da desonestidade é 
predominante, é revelador, denuncia  escancaradamente  
nossas grandes mazelas.

O Brasil está dividido. Cada qual procurando empu-
nhar uma bandeira: Capital x Trabalho – o eterno dile-
ma. Uma nação próspera e boa pra se viver é onde seu 
povo está feliz e, definitivamente, nem os de esquerda ou 
direita estão, pois o caos foi instalado por meio de golpes 
e mais golpes, aliás, nisto somos campeões. Inaugura-
mos com a Revolução de 1930 com o fim da política do 
café com leite e a chegada do populista Getúlio Vargas 
(1882-1954) ao Poder, que novamente rasgaria a consti-
tuição com o Plano Cohen de 1937 sob o manto do peri-
go comunista ao Brasil, reflexo da intentona de 1935 ca-
pitaneada entre muitos pelo lendário Luiz Carlos Prestes 
(1898-1990) e sua eterna Olga Benário (1908-1942). 

Em 1932 tivemos a Revolução Constitucionalista. 
Novamente o País dividido. Em 1964, sob novamente o 
manto de que João Goulart (1918-1976) “Jango” implan-
taria o comunismo no Brasil (note-se que estávamos no 
auge da Guerra Fria) acharam uma maneira de tirarem o 
poder de um governo legítimo. Em 1992 Fernando Col-
lor de Mello sofreria o impeachment, este sim merecida-
mente e bem fundamentado. Diferentemente ocorreria 
com Dilma Rousseff no ano passado, por conta das ditas 
“pedaladas” fiscais o que muitos apontam como algo até 
então rotineiro entre os sucessivos governos e também 
a edição de decretos para a abertura de crédito sem a 
autorização do Congresso.

 Agora temos que assistir os escândalos do governo 
atual, citado pelo empresário da JBS Joesley Batista em 
caso de corrupção e evidente tentativa de segurar possí-
veis declarações bombásticas de Eduardo Cunha; “tem 
que manter isso”, disse Temer a uma das afirmativas de 
Joesley de que a situação de Cunha estaria “sob controle”. 

Sejam de esquerda ou direita, corruptos envolvidos 
na Operação Lava Jato devem ser sumariamente conde-
nados e pagar pelo mal que fizeram à nação, sobretudo 
na esfera econômica. Somos brasileiros acima de tudo. 
Timbres e cores não nos definem. A nacionalidade e o 
anseio por um país melhor, sim! 

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

Ódio ideológico

“O melhor catalisador para o emburrecimento é 
o apego incondicional a uma ideologia política” 

- Márcio Arnaldo Borges
"Quem perde seus bens perde muito; 
quem perde um amigo perde mais, 
mas quem perde a coragem, perde 
tudo". (Miguel Cervantes)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

Um estudo feito com 2,5 milhões de autor-
retratos ou autofotos publicadas no Instagram 
traçou o perfil dos narcisistas virtuais e revelou 
como eles gostam de se mostrar na rede.

Os dados são frutos da dedicação de um gru-
po de pesquisadores do Instituto de Tecnologia 
da Geórgia, nos Estados Unidos e revelam mui-
to sobre o que vemos nas redes sociais. Muitos 
sorrisos e poucas alegrias. Um mundo paralelo 
escondido atrás de imagens estáticas.

Todos os dias, algo em torno de 1 milhão de 
selfies são clicadas ao redor do planeta. Somen-
te no Instagram, 282 milhões de autorretratos 
foram postados entre 2011, quando o gênero 
“selfie” surgiu na web, e o fim de 2016.

Os pesquisadores que são da área de ciên-
cias da computação peneiraram ao longo de 
três meses, 2,5 milhões de registros publicados 
em diversos lugares do mundo através do Ins-
tagram, de acordo com os seguintes critérios: 
todos deveriam ser públicos, postados com a 
hashtag #selfie e limitar-se a imagens estáticas 
(ou seja, os vídeos não foram objeto do levan-
tamento).

O resultado foi divulgado na revista da As-
sociação para o Avanço da Inteligência Artifi-
cial e mostrou o perfil de quem publica selfies e 
o que pretende com elas. O estudo é considera-
do inédito. Foi utilizado um programa de reco-
nhecimento facial e dados obtidos de hashtags.

Os autores do trabalho defendem a ideia de 
que “as selfies” projetam traços de identidade 
valorizados tanto nas redes sociais como na 
vida “fora da tela”, a citar: atributos físicos, ri-
queza e saúde.

Foi apontado que 57% dos que publicam têm 
entre 18 e 35 anos. As mulheres respondem por 
59%. As fotos exibem a aparência física em 52% 
dos casos. A interação com familiares e amigos 
é destacada por 14%. Para 13% são valorizados 
traços culturais tradicionais ou da moda, como 
o uso de véus e tatuagens. 5% revelam um estilo 
de vida saudável e fitness.

Para o psicólogo Cristiano Nabuco, do Nú-
cleo de dependência de internet do Hospital das 
Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), o 
exagero no uso das redes expõe características 
muito fortes da personalidade, sobretudo no 
que se refere ao narcisismo. Diz ele: “Quanto 
mais a pessoa posta, maior a necessidade de 
aprovação social. Ela busca no universo virtual 
algum retorno que não recebe na vida real”.

A ideia do psicólogo é reforçada com os da-
dos da pesquisa. Mais da metade das imagens 
analisadas tem o objetivo de valorizar a aparên-
cia física e costuma ser acompanhada de hash-
tags com nomes de marcas de luxo. Junto a isso, 
os pesquisadores perceberam a repetição de 
poses em automóveis, no banco do motorista, 
numa tentativa de mostrar espontaneidade no 
cotidiano, embora se tratasse de fotos planeja-
das.

Em média, os “millennials”, geração que se 
tornou adulta nos anos 2000, gastam uma hora 
por semana em busca do ângulo perfeito para 
um autorretrato virtual. Cada integrante dessa 
geração deverá tirar 25.000 selfies ao longo da 
vida.

Ficou comprovado que a selfie diz muito so-
bre quem é você no mundo real. Existe vida fora 
da tela e nem sempre precisa ser autorretratada.

“E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem 
de Deus o criou; homem e mulher os criou”.

Gênesis 1:27 – Bíblia Sagrada

***

Selfies reveladas!
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Opinião do Blog
Em troca do poder, presidente 

Temer gasta bilhões do povo brasi-
leiro!

Nunca um presidente gastou tan-
to  neste país como o presidente Temer 
vem gastando, transformando o seu 
gabinete,  no Palácio Alvorada, em 
Brasília, num balcão de negociatas. 
Ali, acontece de tudo, desde o  preço 
à vista até o crediário, pois de acordo 
com os resultados das votações e da 
permanência do presidente no po-
der,  os deputados federais e senado-
res vão fazendo os devidos acertos, 
inclusive com cargos comissionados 
para os seus parentes, amigos e cabos 
eleitorais. É uma festa sem fim com o 
dinheiro público!  Interessante é que 
num passado não tão distante, princi-
palmente no governo de José Sarney, o 
toma lá dá cá, era feito de uma manei-
ra muito discreta, diferente de agora 
em que o político com a maior cara 
de pau, tem a coragem de dizer que 
precisa de dinheiro para fazer o seu 
caixa para as próximas eleições. Sendo 
assim, ele afirma que não vai recusar 
as propinas oferecidas pelo presidente 
( que são vantajosas) para ele e para 
o seu curral eleitoral. Os parlamenta-
res da base não querem nem saber se 
Temer é ou não ladrão, golpista, chefe 
de quadrilha do crime organizado do 
Palácio do Planalto. Queremos grana, 
muito dinheiro, dizem eles. De junho 
para cá, o presidente já investiu quase 
dez bilhões de reais do povo brasileiro 
nos parlamentares para permanecer 
no poder.

O objetivo principal é destituir 
os legados de Vargas e Lula!

Minha falecida mãe, que Deus a 
levou com 104 anos, mas  há pouco 
tempo,  muito lúcida para reconhecer  
o que Getúlio Vargas e Lula fizeram 
para o povo brasileiro. Minha mãe  
costumava dizer: meu filho, eu sou 
"getulista  e  lulista" pois foram os 
únicos presidentes que lutaram a favor 
do povo. O golpe  da tomada do poder 
do PT que tinha Dilma  Rousseff como 
presidente, criou-se uma história fan-
tasiosa no país onde o grande culpado 

pela corrupção era o PT, era Lula, era 
Dilma Rousseff. Antes, a Polícia Fede-
ral vivia no ostracismo e sua abertura 
e maiores condições de trabalho se 
deram no governo Lula e Dilma. No 
governo de FHC atenderam 48 investi-
gações. Na era Lula/Dilma, foram mais 
1200.

A sensação que dava era que  o 
impeachment de Dilma  acabaria com 
o PT e a corrupção. O povo vestido de 
verde amarelo foi às ruas, bateu pane-
la, inocentemente não sabia que estava 
protestando contra Dilma, mas apoian-
do ladrões, vagabundos, ordinários, 
corruptos, como Michel Temer, Eduar-
do Cunha, Aécio Neves, Romero Jucá, 
Renan Calheiros, Geraldo Alckmin, 
José Serra etc. Dilma caiu, não se pro-
vou nada contra ela, o golpista Temer 
assumiu o poder juntamente com a 
sua trupe de neoliberal, virou as costas 
para o povo, para as leis trabalhistas de 
Vargas que tantos e tantos anos ajuda-
ram o trabalhador, leis estas que foram 
transformadas em simples acordos en-
tre patrão e empregado. A terceirização 
irrestrita foi a pá de cal que faltava para 
o capital impor-se sobre o trabalhador. 
Justiça do Trabalho praticamente não 
existe mais. Os legados de Vargas foram 
enterrados. Chegou a vez  dos cortes 
nos investimentos  sociais que trarão 
muitos prejuízos para a economia bra-
sileira, pois a renda da população vai 
cair violentamente, deixando milhões 
em risco de subalimentação. Nunca o 
Brasil teve um desenvolvimento e in-
clusão social tão grande como na ges-
tão Lula-Dilma. Minha Casa, Minha 
Vida,Carros, motos, caminhões, cerca 
de 50 milhões de brasileiros passaram 
para a classe média,saímos da pobreza, 
muitas  escolas técnicas, 18 Univer-
sidades Federais, melhorias salariais, 
povo passou a viajar de avião e a se 
alimentar melhor, luz para todos, me-
lhoria no Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), redução drástica da 
mortalidade infantil, 50 vezes mais 
gastos com a saúde, SAMU, mais mé-
dicos, crescimento da Petrobrás, Banco 
do Brasil, Caixa Econômica. BNDES, 
indústrias como um todo, valorização 
dos estudantes, Programa Ensino sem 

fronteiras, Mais empregos, enfim, todo 
o mundo elogiando o Brasil, a ponto de 
Lula ser chamado "o cara", por Barack 
Obama.  Estamos a caminho do Mapa 
da Fome que o ex presidente Lula e a 
ex presidente Dilma um dia nos tira-
ram de lá.  Tudo isso está indo pro ralo. 
Com a decisão do Juiz Sérgio Moro de 
prender Lula, a serviço da direita, das 
elites e do neoliberalismo, sem as de-
vidas provas,  poderemos perder nosso 
grande líder popular que ainda lidera 
disparado as pesquisas para as eleições 
presidenciais de 2018.  

Coisas do Cotidiano
• Jovem de Nova Esperança estu-

dando Medicina em Ciudad del Este, 
Paraguai, divisa com Foz do Iguaçu, 
disse que lá na Faculdade de Medici-
na  há mais brasileiros que paraguaios. 
Para o brasileiro, o curso custa  ape-
nas R$600 reais mensais, mas que na 
moeda paraguaia o valor é muito alto. 
Chama a atenção, a diferença do pre-
ço do curso em relação ao Brasil, onde 
o valor mensal do curso de Medicina 
gira em torno de R$ 5.000 a 6.000 reais. 
Pelo jeito, tanto aqui como lá, os gover-
nantes criaram o Curso de Medicina 
para ricos;

• Espaço - Cultura - Fondue, 
prato típico do inverno. Por ser uma 
iguaria altamente calórica, a fondue ( 
para o português de Portugal a pala-
vra fondue é masculina, portanto é o 
fondue ), é um prato de origem Suíça, 
tipicamente de inverno,  originaria-
mente à base de queijo aquecido em 
uma panela sobre uma lamparina, 
também conhecida como espiriteira 
ou réchaud, ou ainda uma outra fon-
te de calor pouco intenso e do qual 
as pessoas se servem diretamente. 
Consiste basicamente de uma mis-
tura de queijo ( os mais usados são o 
Grumyère e Emmental) fundidos ( 
dai fondue) com vinho que vai à mesa 
acompanhada de pedaços de pão, ba-
tatas noisettes e legumes cozidos ou 
então uma guarnição de sua preferên-
cia. Esses acompanhamentos devem 
ser espetados em um garfo  compri-
do e mergulhado no queijo fundido. 
Como bebida, acompanha um vinho a 
escolher.  Diz a história que a fondue 
originou-se nos Alpes  (cadeia monta-
nhosa) entre a Suíça e França, por volta 
dos séculos XVIII e XIX, onde os ricos 
usavam queijos caros e de qualidade 
como alimentos. A partir da década 
de 1950, os restaurantes novaiorquinos  
introduziram o referido prato em seus 
cardápios. Além da fondue tradicional 
de queijo, há a fondue de carne e de 
chocolate. No caso da fondue de car-

ne, que é feito com pequenos pedaços 
de filé mignon, há uma pedra previa-
mente super aquecida e mantida pos-
teriormente sobre a espiriteira, onde 
a carne será colocada depois de espe-
tada. Os molhos usados são os mais 
variados como molho de rosé, de alho, 
de cebola, de mostarda e mel, molho 
de arioli, molho de alcaparras, molho 
verde, molho espanhol, molho de pes-
to cremoso, etc. Arroz a agrega, salada 
mista, também podem fazer parte do 
prato. É evidente que um vinho é in-
dispensável. Nos restaurantes clássicos 
do prato fondue, principalmente os de 
Gramado (RS), eles servem a fondue 
de queijo, carne e chocolate. Como 
sobremesa, salada de frutas é a mais 
indicada! Vale a pena conferir!

• Primeiro foi Mandaguari. Ago-
ra é a vez de Arapongas, a redução do 
preço do pedágio pela VIAPAR para 
as pessoas que fazem uso diariamen-
te para trabalhar, estudar, ou mesmo 
tratamento médico, desde que sejam 
cadastradas. No caso de Arapongas, o 
valor do pedágio vai reduzir de R$8,20 
par R$1,70;

• Valdir Perez, ex goleiro do São 
Paulo Futebol Clube, Ponte Preta, Co-
rinthians e da famosa Seleção Brasileira 
de 1982 que encantou o mundo, mas 
não foi Campeã Mundial, morreu do-
mingo, 23, último, aos 66 anos, de um 
infarto agudo do miocárdio fulminan-
te enquanto almoçava com a família e 
amigos; 

• Você que está lendo esta coluna 
já imaginou quanto de dinheiro esta-
mos pagando para manter Temer no 
poder, um presidente ladrão, golpista e 
corrupto? Cerca de dez bilhões já foram 
gastos na compra de deputados federais 
e senadores. O rombo é tão grande que  

os combustíveis acabam de sofrer au-
mento abusivo, num momento de crise 
econômico, para manter Temer e sua 
trupe no Palácio do Planalto;

• Alemanha, país de muitas tra-
dições, acaba de aprovar o casamento 
entre membros da LGBT. Houve um 
buzinaço nas ruas de Berlim;

• Parabéns ao empresário Luiz 
Fernando Alberton, proprietário da 
Petiscaria e da Peixaria,  está fazendo 
muito  sucesso com os seus empreen-
dimentos.  A Petiscaria, servindo uma 
variedade de pratos à base de peixe 
com diferentes guarnições, merecendo 
destaque o sashimi de tilápia e ceviche 
(excelente prato da culinária peruana). 
Estive lá com minha filha Bruna, gosta-
mos muito e fomos bem servidos pelos 
funcionários Sérgio e Larissa. Taí um 
excelente local para ponto de encontro 
das famílias de Nova Esperança e Re-
gião. A Petiscaria fica ali na Praça No-
boru Yamamoto, próximo do Estádio 
Municipal.

Pingos e Respingos Internacional 
News

*Neymar is thinking about  moving 
from Barcelona to Paris Saint-Germain;

*Brazil has 18 of the top 50 Univer-
sities in Latin America. Rivals, the State 
University of Campinas (UNICAMP)  
surpasses  the São Paulo University(USP)  
in the ranking;  

*Brazil Tourism - Explore the Bra-
zilian Pantanal  in  ecotourism adven-
tures. Visit the wonders of the Pantanal 
through these ecotours. The Brazilian 
Pantanal presents a vast and magnificent 
biomass located in the heart of South 
America. Covering 250.000 km  among 
Brazil, Paraguay  and Bolivia, the Pan-
tanal is home to plants and animals of 

rare beauty. The massive floodplain car-
ries influences of the Amazon, cerrado, 
chaco, as well as the Atlantic Rainforest;

*Brazil announces fuel tax raise. 
The government said they are trying to 
fill budget deficits;

*Brazil`s Health Surveillance 
Agency creates rules to grow medicinal 
marijuana;

*Brazil`s government proposes vo-
luntary cuts for civil  employees.

Word of the week: budget/fuel

Combustível sobe para cobrir 
roubos dos ladrões da Pátria 

Em rede nacional, o presidente 
Michel Temer disse que o povo iria 
compreender as razões do aumento 
do preço dos combustíveis que era 
para equilibrar as finanças do país. 
Mas por que o presidente não fez a sua 
parte quando deveria economizar e 
não doar mais de dez bilhões de reais 
para os parlamentares da base aliada 
para manter no poder? Essa questão 
que estamos comentando aqui, foi co-
mentada também em São Paulo numa 
reunião com o empresariado paulista. 
Todo mundo sabe que o momento é 
de crise, pouco giro de dinheiro, 14 
milhões de desempregados e tantas 
outras coisas mais e  o aumento do 
preço dos combustíveis veio em pés-
sima hora, podendo piorar ainda mais 
o atual momento econômico do país. 
A correção da alíquota do Pis/Cofins, 
que incide sobre o preço dos combustí-
veis veio  em péssimo momento. Todo 
mundo sabe que o aumento dos preços 
dos combustíveis (gasolina e diesel) vai 
trazer inúmeros problemas financeiros 
na cadeia produtiva, desde um chinelo 
até o carro mais sofisticado. E é o que 
já está acontecendo.

ENTRELINHAS
***Polêmica - O Colégio Porto Real, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, separou em suas salas de aula no 
ensino fundamental, os  meninos das meninas, como os espanhóis fizeram em suas escolas por volta de 
1960. Segundo a direção da escola, está provado que os meninos e as meninas se sentem mais a vontade para 
estudar, perguntar, participar, com um rendimento muito melhor. Os meninos tem professores  e as meninas 
professoras. Evidentemente que o assunto é polêmico. Qual a sua opinião professor que está lendo esta 
coluna?***Atendendo a bancada ruralista, a venda de terras aos estrangeiros poderá ser uma moeda de troca 
de Temer para salvar o seu mandato. A que ponto o país chegou com  o nosso presidente golpista, corrupto e 
chefe de organização criminosa para manter no poder***Isadora Duncan (seu nome verdadeiro Dora  Ângela 
Duncanon), é considerada  pioneira da dança moderna, inspirada nos movimentos da natureza, nas posturas 
assumidas pelas esculturas da Antiga Grécia, buscando constantemente a máxima liberdade na dança e na 
vida. Duncan ignorava o balé clássico e era contra o uso de espartilhos, meias e sapatilhas, preferindo roupas e 
cabelos esvoaçantes, com pés descalços. Isadora Duncan sacudiu a Europa ao dançar como ninguém, músicas 
clássicas feitas para o balé, e que ela com a sua leveza e capacidade, mostrou ao mundo  um novo estilo e 
capacidade de dançar, que mais tarde os críticos de arte  iriam consagrá-la como a melhor dançaria de todos 
os tempos. Com 50 anos, ao passear pelas ruas de Nice, na França, em companhia de um jovem num carro 
conversível, seu longo echarpe que usava no pescoço, pelo balanço dos ventos, enroscou na roda do carro, 
estrangulando Isadora, que foi jogada às pedras da rua. “A arte não é, de modo nenhum, necessária. Tudo o 
que é preciso para tornarmos o mundo mais habitável é o amor.” (Isadora Duncan-São Francisco (EUA)-
1877- Nice (França) 1927).

13º Atalaia Rodeio 
Festival movimenta o 

fim de semana na região
Evento, que teve início ontem, quinta-feira 

(27), prossegue até sábado (29) e um grande 
público é esperado nestes 03 dias. Shows 

com duplas famosas abrilhantam a Festa.

Acontece neste fim 
de semana o tradi-
cional Atalaia Ro-

deio Festival. A Festa faz 
parte das comemorações 
dos 57 anos do município e 
segue até sábado, 29 de ju-
lho com montarias profis-
sionais em touros, laço em 
dupla, rodeio em carneiros 
para as crianças e shows 
que prometem abrilhantar 
o evento. 

Os convites são vendi-
dos antecipadamente ao 
preço de R$10,00 ou na 
hora do evento, na portaria, 
por R$15,00. Ontem, quin-
ta-feira, data da abertura, 
a entrada foi franca, uma 
forma que a administra-
ção municipal de Atalaia e 
comissão organizadora en-
contraram de democratizar 
o acesso a todos os atalaien-
ses bem como ao público 
regional.

 O 13º Atalaia Rodeio 
Show é organizado pela Pre-
feitura e APMI (Associação 
de Proteção à Maternidade 
e Infância) com apoio da 

Da Redação
contato@jornalnoroeste.com

“Esta é uma festa que 
se tornou tradição em 
toda a nossa região. 
Nossa cidade e com 
seu povo acolhedor, 
estão de braços abertos 
para receber o público”, 
frisou o prefeito de 
Atalaia, Fábio Vilhena

Alex Fernandes França

Câmara Municipal.
Queima de fogos, Praça 

de Alimentação, Prova de 
Laço, Prova 03 tambores, 
grandes shows musicais e 
nesta sexta-feira (28) a fa-
mosa dupla Edson e Hud-
son, intérpretes de sucessos 
tais como: Galera Coração, 
O chão vai tremer, Vamos 
fazer festa, dentre outros. 

SOBRENOME FAMOSO
No sábado abrilhanta o 

evento a jovem dupla Day 
e Lara, (Dayane Camargo 
é sobrinha de Zezé Di Ca-
margo e Luciano). A jovem, 
que é filha de Camargo (da 
dupla Claiton e Camargo), 
também já compôs para 
outros  grandes artistas. 

A narração dos rodeios 
ficou a cargo de Adriano 
Duarte e Taturana, locuto-
res da região e que ganha-
ram o Brasil abrilhantando 
rodeios e vaquejadas pelos 
mais distantes rincões deste 
país. No sábado acontece a 
final da prova Três Tambo-
res, da prova de laço e da 
montaria em touros. 

Segundo o prefeito de 
Atalaia, Fábio Vilhena, 
“esta é uma festa que se 
tornou tradição em toda a 
nossa região. Nossa cidade 
e com seu povo acolhedor, 
estão de braços abertos 
para receber o público. Ano 
após ano o evento cresce 
em qualidade e também em 
número de visitantes”, fina-
lizou, em tom bastante oti-
mista, o prefeito.
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NÃO É O QUE ACONTECEU, É 
O MODO COMO VOCÊ PENSA 
SOBRE O QUE ACONTECEU!

N ão há qualquer forma objetiva de  dizer 
se nós temos uma boa vida, um bom dia 
ou uma boa hora. O nosso julgamento é 

a única forma de dizer se nossa vida é ou não é 
bem-sucedida.

Em uma pesquisa recente, um copo cheio de 
água até a metade foi mostrado a um grupo de pes-
soas. Ao descreverem o que estavam vendo, umas 
disseram "é um copo meio vazio", enquanto outras 
afirmaram tratar-se de "um copo meio cheio".

Era exatamente o mesmo copo, mas a perspec-
tiva dos observadores era diferente.

 Com os acontecimentos da vida acontece o 
mesmo. Um fim de semana chuvoso pode ser um 
desastre para quem preparou-se para ir à praia e 
uma delícia para quem queria ficar em casa lendo, 
ouvindo música e descansando.

 Um pequeno progresso é considerado : insu-
ficiente para os que têm um alto nível de expec-
tativa e é visto como uma vitória para quem sabe 
que as mudanças se processam lentamente. Tudo 
depende da nossa perspectiva.

Saber que uma pessoa sofreu recentemente 
um baque ou obteve um triunfo não é um indi-
cador preciso do seu grau de satisfação na vida. O 
importante é saber de que modo ela percebeu as 
causas e conseqüências desses dois fatos e o que 
representaram para ela.

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

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

Até que enfim, um filme 
grandioso chegou aos ci-
nemas! O período de fé-

rias de julho é sempre marcado 
por uma avalanche de bons fil-
mes, pois esse período equivale 
às férias de verão dos america-
nos, bem por isso, os melho-
res filmes são reservados para 
essa época, mas esse ano tudo 
foi um pouco diferente, pois, 
tirando Homem-Aranha – De 
Volta a Lar, tivemos apenas fil-
mes medianos estreando. Mas 
eis que quase no fim das férias, 
surge o diretor Christopher 
Nolan para salvar a temporada 
com seu grandioso Dunkirk.

Nolan já era um nome de 
peso quando ganhou o mun-
do dirigindo a trilogia de Bat-
man – O Cavaleiro das Trevas 
e o complexo A Origem, eu, 
particularmente, já era fã dele 
quando ele lançou Amnésia, 
no ano 2000, mostrando que 
cinema deve ser algo que faça o 
expectador pensar, refletir e se 
deleitar ao final com as desco-

bertas. Percebe-se que todos os 
seus roteiros e filmes, ao longo 
de sua trajetória, caminharam 
por esse caminho e com Dun-
kirk não é diferente.

Pela primeira vez esse mes-
tre do cinema se aventura por 
um gênero rico em elementos 
narrativos e visuais, mas que, ao 
mesmo tempo, corre o risco de 
ser apenas a repetição do que 
outros nomes grandiosos do ci-
nema já fizeram anteriormente. 
Dunkirk é um filme de guerra. 

Esse é um tipo de gênero 
que agrada a todos, homens e 
mulheres, mesmo que alguns, 
num primeiro momento, ma-
nifestem resistência, é impos-
sível se tornar indiferente às 
mazelas que a guerra impõe a 
humanidade. Além disso, a te-
mática da guerra sempre ofere-
ce a roteiristas e diretores uma 
infinidade de histórias dramáti-
cas capazes de comover a todos, 
mostrando-se um campo fértil 
e inesgotável para o cinema.

O filme de guerra de Nolan 

traz algo que certamente cha-
mará a atenção do público, ele 
mantem toda a crueza da guer-
ra, mas ao ver o filme você não 
irá se deparar com pedaços de 
corpos, pernas e braços dilace-
rados, ou vísceras expostas, algo 
muito comum em filmes desse 
gênero. Nolan depurou sua his-
tória, alcançando um grande 
realismo sem expor diretamen-
te as atrocidades da guerra.

Diferente de outros filmes 
do gênero, inclusive alguns re-
centes, Dunkirk não busca fór-
mulas consagradas, tais como, 
a exaltação do herói, o discurso 
antibélico ou o ideal moralista, 
pelo contrário, ele foca no ser 
humano, em situações e po-
sições diferentes em meio às 
agruras da guerra.

Ainda sobre isso, é impor-
tante ressaltar a forma como 
a história se constrói, sem um 
protagonista definido, apresen-
tando três tramas, o expectador 
é convidado a acompanhar e se 
identificar com homens dife-
rentes, em posições diferentes 
em meio aos acontecimentos 
narrados. Isso gera um tipo de 
quebra-cabeças que fará com 
que o público fique constan-
temente atento para entender 
onde e quando as histórias 
irão convergir e se encaminhar 
para um rumo comum. Já faz 
tempo que Christopher Nolan 
é conhecido por seus roteiros 
complexos, bem por isso, toda 
atenção para os filmes dele se 
faz necessária.

Abordando um aspecto 

PLANTÃODASEMANA

mais técnico, é preciso ressaltar 
que Dunkirk apresenta um tra-
balho muito bem feito de filma-
gem e montagem, suas cenas 
são muito bem enquadradas 
no local onde a ação acontece, 
dando a impressão de que o ex-
pectador também está se espre-
mendo em meio aos soldados 
na praia, no navio ou onde quer 
que a ação aconteça. Soma-se 
a isso a trilha sonora fantástica 
de Hans Zimmer, que conse-
gue conciliar as explosões com 
suas melodias tensas, embala-
das por violinos que conferem 
cadência, ritmo e dinamismo às 
cenas.

Outro aspecto que vale a 
pena destacar é a ausência de 
grandes nomes da interpre-
tação do cinema. O filme não 
chama atenção por ter uma 
estrela famosa, mas sim por 
trazer uma trama contada de 
forma grandiosa, por isso se 
reserva a não ostentar atores 
renomados em seu elenco, que 
é composto pelo cantor Harry 
Styles, pelo recentemente pre-
miado com o Oscar, mas ainda 
desconhecido, Mark Rylance e 
pelos brilhantes Tom Hardy e 
Kenneth Branagh, talvez os no-
mes mais famosos desse elenco. 
Todos apresentando um traba-
lho excepcional em qualidade.

Vamos à trama! O filme 

narra os fatos acontecidos na 
Operação Dínamo, que re-
sultou na batalha ocorrida no 
Porto de Dunkirk. Essa batalha 
aconteceu entre maio e junho 
de 1940 e tinha como objetivo 
resgatar mais de 330 mil ho-
mens da cidade que dá nome ao 
filme, durante a Segunda Guer-
ra Mundial. A operação envol-
veu a retirada da FEB - Força 
Expedicionária Britânica e de 
outras tropas aliadas do porto 
que estava cercado pelas forças 
nazistas, que naquele início de 
guerra já havia começado a in-
vadir os Países Baixos e o Norte 
da França.

Por que ver esse filme? Pri-
meiro, porque toda obra de No-
lan deve ser vista, afinal, não é 
a toa que os críticos internacio-
nais o comparam a Kubrick ou 
Spielberg, ele faz um trabalho 
incrível filmando em 70 milí-
metros e entregando ao público 
uma obra que valoriza o jeito 
antigo de fazer filmes, flertando 
com o futuro da Sétima Arte. 
Segundo, porque o filme é um 
espetáculo de imagens e sons, 
apresentando uma história, en-
xuta, complexa, mas acessível a 
todos os públicos. Se você esta-
va à espera de um blockbuster 
que apresentasse características 
artísticas, ação e drama, esse é 
seu filme. Boa sessão! 

29/07 ATÉ 04/08

Fone: 3252-4124

Av. 14 de Dezembro, 510 
Nova Esperança

Projeto maringaense vence premiação 
internacional de cooperativismo

“Eu Coopero com a Inclusão” reafirma os princípios 
mais importantes das cooperativas: a solidariedade, 
inclusão social e o compromisso com a comunidade, 

ao inserir pessoas com deficiência intelectual no 
quadro de colaboradores da Sicredi União PR/SP

A Conferência Mundial do 
Woccu (World Council 
of Credit Unions, em 

português Conselho Mundial de 
Cooperativas de Crédito) atua 
para promover o desenvolvimen-
to sustentável das cooperativas de 
crédito, por meio de programas 
de assistência técnica, reuniões, 
workshops e seminários, a fim 
de fortalecer o seu desempenho 
financeiro e alcance em âmbito 
mundial. A entidade registrou, 
em 2015 (últimos dados consoli-
dados), 60,5 mil cooperativas de 
crédito em 109 países, totalizan-
do 223 milhões de associados.

Neste ano, o evento foi reali-
zado em Viena, na Áustria, en-
tre os dias 23 e 26 de julho. “A 
Conferência representa a força 
do movimento cooperativista e o 
quanto as cooperativas de crédito 
se preocupam com a qualidade 
de vida das comunidades. Nosso 
objetivo é sempre fortalecer esse 
sistema grandioso que funciona 
como mola propulsora do de-
senvolvimento regional”, explica 
Wellington Ferreira, presidente 
da Sicredi União PR/SP. A dele-
gação brasileira foi formada por 
150 pessoas.

WYCUP – Durante a con-
ferência, sete colaboradores do 
Sicredi participaram do World 
Council Young Credit Union 
People (WYCUP), um concurso 
que premia com uma bolsa de 
estudos anual, dada pelo Woccu, 
aos cinco candidatos que fize-
ram contribuições significativas 
às suas cooperativas de crédito, 

com potencial de causar um im-
pacto global. Os representantes 
do Sicredi inscreveram seis pro-
jetos que salientam ações foca-
das na sustentabilidade, inclusão 
e educação financeira.

VENCEDOR – Entre os tra-
balhos, representando o Brasil e 
a Sicredi União PR/SP, estava o 
Eu Coopero com a Inclusão, que 
tem como proposta reafirmar os 
princípios mais importantes do 
cooperativismo: a solidariedade, 
inclusão social e o compromisso 
com a comunidade, ao inserir 
pessoas com deficiência intelec-
tual no quadro de colaboradores. 
Ao mesmo tempo, assegura uma 
prática que combate a desigual-
dade social na área de atuação da 
Cooperativa, sendo norte e no-
roeste do Paraná e centro leste de 
São Paulo. O projeto ficou entre 
os cinco vencedores.

“Ao contratar portadores de 
deficiência intelectual, a Coope-
rativa melhora a qualidade de 
vida dos colaboradores com de-
ficiência e de suas famílias, opor-
tunizando um bom trabalho, 
geração de renda e condições de 
inclusão social. O que contribui, 
ao mesmo tempo, para que os 
deficientes avancem no reconhe-
cimento da igualdade de seus 

direitos”, afirma Tatiane Terezan 
Lopes, gerente de gestão de pes-
soas da Cooperativa.   

Em nome da Sicredi União 
PR/SP, João Vitor Martins, ge-
rente de planejamento estra-
tégico, apresentou o projeto. 
Segundo João a expectativa era 
grande para trazer o prêmio ao 
Brasil. “Nossa intenção era ser-
mos reconhecidos para que pu-
déssemos engajar outros jovens 
e promover essas lideranças. Eu 
estava super nervoso, pois eram 
mais de 30 projetos internacio-
nais inscritos, mais de 55 países 
participaram. Preparei o discur-
so, mas sem saber se ganharia ou 
não. E quando citaram o nome 
do projeto, não contive a emo-
ção. Um orgulho gigantesco em 

trazer esse prêmio para nossa 
cooperativa e para o Brasil. Um 
prêmio que ainda vai render 
bons frutos”, descreve João.

Além do “Eu Coopero com 
a Inclusão”, outro projeto da Si-
credi ficou entre os 5 vencedo-
res, trata-se do “Chá das Bruxas”. 
Conduzido por Cássia Salva-
laggio, a ação fortalece o empo-
deramento feminino, visando a 
inclusão da mulher no mercado 
financeiro e a cargos de lideran-
ça. O projeto está em andamento 
na Sicredi Nossa Terra PR/SP.   

As inscrições da delegação 
do Sicredi na Conferência Mun-
dial do Woccu contaram com o 
apoio do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativis-
mo (Sescoop).
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LATROCÍNIO

Ministério Público pede a condenação 
dos 09 acusados na morte de empresário

Final do Campeonato Municipal de Futebol 
Suíço acontece neste sábado em Alto Paraná

Campeonato de Futebol 
Suíço tem início em 

Nova Esperança

O empresário Silas Maldonado (53), morador em Jaguapitã, 
foi morto no início do mês com um tiro na nuca em meio a um 
canavial em Nova Esperança. 03 acusados seguem foragidosO Ministério Pú-

blico do Paraná, 
por meio da 1ª 

Promotoria de Justiça do 
Foro Regional de Nova Es-
perança, logo após receber 
o Inquérito Policial acerca 
da morte do empresário 
Silas Maldonado, de 53 
anos, que residia na cidade 
de Jaguapitã, ofereceu, na 
sexta-feira (21), denúncia 
contra 09 pessoas, todas 
acusadas pelo crime de la-
trocínio. 

A Polícia Civil já pren-
deu 06 denunciados, res-
tando ainda 03 pessoas 
foragidas e as buscas pros-
seguem. 

Estão presos 03 mulhe-
res e 03 homens, sendo que 
uma delas, Juliese Pereira 
de Oliveira, conhecida por 
“Cacau”, seria namorada da 
vítima e segundo o delega-
do que conduz o caso, Dr. 
Leandro Farnese Teixeira, 
teria auxiliado no planeja-
mento do latrocínio. “Ela 
foi a mentora e, portanto, 
escolheu a vítima”, expli-
cou Farnese.

O Promotor de Justiça, 
Dr. Ricardo Barison Garcia 
destacou: “nós fizemos a 
denúncia por dois Latrocí-
nios: um latrocínio tentado 
e um latrocínio consuma-
do, no caso consumado foi 
em relação a vítima que foi 
morta, executada aqui em 
Nova Esperança e também 
o Latrocínio Tentado rela-
tivo ao sobrinho da vítima 
que foi abordado na cidade 

Mais um evento es-
portivo movimen-
tou Alto Paraná 

nos últimos meses. O Cam-
peonato Municipal de Fute-
bol Suíço reafirmou o bom 
trabalho que a Diretoria de 
Desporto e Cultura vem de-
sempenhando no município.

Contando com a partici-
pação de 14 equipes, o cam-
peonato proporcionou várias 
partidas equilibradas e sem-
pre com muitos gols, para a 
alegria do público presente.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Da Redação
contato@jornalnoroeste.com

Relembre o caso:

Na manhã de quarta-feira 05 de julho, o sobrinho da 
vítima, Geovane Maldonado foi até a residência do seu tio 
em Jaguapitã. Ao chegar ao local, como era seu  costume, 
assoviou no sentido de chamar a atenção dos familiares que 
estariam na casa. Naquele instante,  um homem que, aliado 
a seus comparsas havia rendido Sr. Silas, acabou desferindo 
uma coronhada na cabeça de Geovane, levando-o para o in-
terior da camionete. Neste momento já havia outro elemen-
to no interior do veículo, que de pronto disse “atira nele”. 
Atemorizado, Geovane saiu correndo ao que o bandido de 
bate pronto efetuou um disparo, porém não o acertou. Ame-
drontado foi até a casa de seu pai e em pouco tempo depois 
se dirigiram até a casa do tio, porém, tanto os carros quanto 
os elementos e a vítima já não estavam mais no local.  Em 
seguida foram até a delegacia de Jaguapitã para comunicar 
o fato à autoridade policial que passou então a diligenciar 
no sentido de localizar os envolvidos. 

Foram levados, além do empresário, um veículo utilitá-
rio Cherry e também 01 camionete Hilux ano 2007. Dinhei-
ro e outros pertences também foram roubados. Na madru-
gada de quinta-feira (06) por volta da 01 hora da manhã 
o veículo Cherry foi encontrado em Nova Esperança, com-
pletamente incendiado de forma proposital pelos bandidos.

 Segundo a PC, o motivo dos bandidos terem ateado 
fogo foi que os pneus da Cherry, após circular na zona do 
canavial, teve seus pneus furados por barreiras feitas pelos 
sitiantes que utilizaram elementos cortantes como forma de 
se protegerem dos constantes roubos a chácaras que vinham 
ocorrendo com frequência.

“Fizemos a denúncia 
por dois Latrocínios: 

um Tentado e outro 
Consumado. As penas 
podem variar entre 20 

e 30 anos de prisão” 
frisou o Promotor de 
Justiça, Dr. Ricardo 
Barison Garcia, que 
pede a condenação 

dos acusados 

O empresário Silas Maldona-
do (53), morador de Jaguapi-
tã, foi morto com tiro no últi-
mo dia 05 de julho em Nova 
Esperança. Ele teve um dos 
veículos incendiado no trevo 
da entrada da cidade

de Jaguapitã. Os autores te-
riam tentado matá-lo tanto 
é que efetuaram o disparo 
de arma de fogo contra ele, 
quando ele lá comparecia 
para buscar algo na casa do 
tio”, explicou Barison. 

Um exame pericial de 
confronto balístico está 
sendo feito no intuito de 
atestar que tanto o projé-
til disparado na casa do 
empresário contra seu so-
brinho quanto o usado no 
assassinato da vítima pro-
cedem da mesma arma, 
uma pistola 09 milímetros. 

Uma denúncia formal 
foi entregue pela Promoto-
ria a Vara Criminal onde é 
pedida a condenação de to-
dos os envolvidos cujas pe-
nas variam de 20 a 30 anos 
de prisão. “O dr Arthur, que 
é o responsável pela Vara 
Criminal, é ele quem vai 
processar o feito e poste-
riormente, ao final, depois 
de toda dilação probatória, 
efetuar uma sentença con-
denatória ou absolutória de 
acordo com as provas a se-
rem produzidas”, destacou 
Dr. Ricardo.

Arquivo JN

ESPORTE

A decisão acontecerá no 
Estádio Municipal Osvaldo 
França, entre as equipes Ju-
ventus e Beldan / Açougue 
Costelão, às 16h. Antes, a de-
cisão do 3º lugar, entre Clube 

dos 10 e Geasa F. C, à partir 
das 14h 40min.

O evento tem uma pre-
miação total de R$ 1.500,00, 
com o campeão recebendo R$ 
800,00 + 1 jogo de camisas, o 

2º lugar R$ 500,00 e o 3º lugar 
R$ 300,00.

O campeonato foi organi-
zado pela Diretoria de Des-
porto e Cultura, com apoio 
total da Prefeitura Municipal.

Alto Paraná estreia na Copa Noroeste de Futebol Amador

Atual bicampeão 
amador da Liga de 
Nova Esperança, 

a equipe de Alto Paraná 
estreou no domingo (23), 
com um empate sem gols, 
na cidade de Rondon.

Ainda com muito des-
falques devido a outras 
competições em andamen-
to, a comissão técnica de-

cidiu dar oportunidade a 
vários jovens atletas do mu-
nicípio, que não sentiram o 
“peso” da camisa e desem-
penharam um bom futebol. 

O próximo compromis-
so é neste domingo (30), 
diante da equipe de Paraí-
so do Norte, no Estádio 
Osvaldo França, em Alto 
Paraná.

Começou no sábado 
(22), o Campeonato 
Municipal / Amidos 

Pasquini de Futebol Suíço 
de Nova Esperança, com a 
participação de 18 equipes.

Marcado sempre pelo 
equilíbrio entre as equipes, 
o campeonato deste ano 
promete agitar a popula-
ção, com grandes jogos e 

belos gols, como já pode 
ser vista na 1ª rodada.

A 2ª rodada está marca-
da para amanhã (29), nos 
campos do Coringa, Ka-
nebo e M.R.G., à partir das 
14h 30min.

O campeonato é organi-
zado pelo setor de Esportes 
do Município, através do 
assessor Ayrton Felipe.

1ª RODADA – 22/07/2017

Red Bul 4 x 0 Móveis Brasil
Rosa de Ouro / Fábio 

Yamamoto 3 x 0 100% Arte / 
Mercado do Careca

Juventude 0 x 0 Tropa de 
Elite /Esc. São Paulo/Colombo 

Auto Peças
Sucão “B” 1 x 1 Thaiti
DEC / Tessarolo 0 x 1 

Barão de Lucena / Asserne
Depósito de Santi / Amigos 

F. C. 0 x 0 M.R.G.

2ª RODADA – 29/07/2017

CAMPO DO CORINGA
Sucão Tec Pass x DEC / Tessa-

rolo
Depósito de Santi /Amigos F. C. 

x J. F. S. C.
CAMPO DA KANEBO 

Tropa de Elite / Esc. São Paulo / 
Colombo Auto Peças x Móveis Brasil

Estância Ouro Verde x Thaiti
CAMPO DA M.R.G.
M.R.G. x Força Jovem

Vigilante / Foca Bar x Tuna “B”

Equipe de Futebol Amador de Alto Paraná, no ano de 2015.
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CORRUPÇÃO, CRISE E OTIMISMO

Corrupção e crise são pa-
lavras que guardam co-
nexão entre si, mas oti-

mismo parece estar totalmente 
fora de contexto nesse título.

Não é novidade para nin-
guém, até mesmo para o mais 
desinformado dos seres huma-
nos, que a corrupção em nos-
so país foi a geradora da grave 
crise econômica pela qual pas-
samos.

E essa corrupção se faz pre-
sente em todos os níveis dos 
relacionamentos, desde a po-
lítica até a relação interpessoal 
entre nós, honrados cidadãos.

Na verdade, nos acostuma-
mos com o jeitinho brasileiro 
e passamos a barganhar com 
nossos valores, deixando de 
lado o “fio-do-bigode” e hoje 
qualquer documento para ter 
valor tem que ter selo e no mí-
nimo dez carimbos, passamos 
a aceitar o enriquecimento 
sem causa, desde que nos cha-
me para o churrasco, a permi-
tir que ataquem e destruam 
nossas famílias em face das 
permissividades para sermos 
aceitos na sociedade, a votar no 
político ladrão do tipo “rouba 
mas faz” e ainda mais se sobrar 

um pouco pra mim... Para quê 
estudar se já recebemos o bol-
sa-família? Por que trabalhar se 
somos vítimas da sociedade? A 
assistência social virou a tábua 
de salvação do país.

É óbvio que não podemos 
generalizar, pois acredito que 
a maioria dos cidadãos assim 
não se comportam e lutam na 
defesa dos verdadeiros valores. 
Então por que será que o que 
mais nos salta aos olhos, nos 
noticiários e nas conversas ca-
suais, sãos aqueles que corrom-
pem e são corrompidos?

Andando pelas ruas da 
nossa cidade, quando paramos 
para conversar com nossos co-
nhecidos e amigos a conversa 
mais corriqueira é sobre a cri-
se e a corrupção. E é fato que 
a crise tem judiado de nossas 
famílias, pois empresas tradi-
cionais em nosso município 
estão encerrando suas ativida-
des, diminuindo a circulação 
de dinheiro no nosso comér-
cio, em face do aumento do 
desemprego. Todos estamos 

sofrendo com a diminuição da 
circulação de riquezas em toda 
a nossa região, o que afeta tam-
bém nosso município e nossas 
finanças pessoais.

Mas o otimismo tem sim 
uma forte relação com as ou-
tras duas palavras, pois só com 
ele que poderemos transfor-
mar essa triste realidade. Oti-
mizar o dinheiro que ganha-
mos, as boas ideias e acreditar 
que podemos fazer melhor.

Será que apenas cortar gas-
tos irá resolver os problemas 
do nosso município, do nosso 
país? Não gastar mais do que se 
arrecada é a regra de ouro para 
não quebrar o Estado, assim 
como seguir a leis que regem 
a Administração Pública, pois 
o ente público só pode fazer o 
que a lei permite, enquanto o 
ente privado pode fazer tudo o 
que a lei não veda, sendo essa 
a maior diferença entre ambos. 
Porém, cada vez mais estamos 
vendo gestores que buscam 
vorazmente apenas economi-
zar ao invés de investir naquilo 

que gera dividendos. É como 
economizar o dinheiro e colo-
car embaixo do colchão.

Se temos o jeitinho brasi-
leiro, que sabemos é bastan-
te criativo, vamos usar essa 
criatividade para aumentar a 
arrecadação do nosso muni-
cípio, otimizando o trabalho 
dos nossos servidores públicos, 
incentivando a trabalharem 
com entusiasmo, também in-
centivando a iniciativa privada 
a empreender, proporcionan-
do a eles um ambiente favorá-
vel, como uma cidade limpa, 
segura, bem organizada, com 
locais públicos atraentes para 
que nossos munícipes saiam de 
casa para passear e quem sabe 
consumir, para que os mora-
dores das cidades vizinhas, ao 
invés de se deslocarem para 
Maringá venham para Nova 
Esperança e aqui consuma.

O dinheiro dos tributos, 
se bem aplicado, gera riqueza 
para a população. O povo deve 
ser incitado a empreender, a 
gerar riqueza, a ser capaz de 

suprir suas necessidades e pro-
ver sua própria família... com 
certeza não é uma missão fá-
cil, mas é possível, pois vemos 
que muitos municípios estão 
evoluindo, não obstante a crise. 
Então se eles podem nós tam-
bém podemos.

Isso é ser otimista, traba-
lhando em meio à crise e a 
corrupção e lutando contra as 
duas últimas. E nós, enquan-
to cidadãos, vamos agir com 
lealdade naquilo que fazemos, 
sendo produtivos enquanto 
empregados, sendo corretos 
enquanto empregadores e em-
presários, sendo honestos em 
nossos negócios e criativos em 
nossos empreendimentos. Pois 
cada um que faça a sua parte.

Enquanto observadores vo-
luntários do ONESP estamos 
trabalhando como colabora-
dores da administração muni-
cipal no combate à corrupção 
e também na educação fiscal e 
cidadã dos nossos munícipes, 
caso se sinta tocado, se una a 
nós.

ESCOLA MUNICIPAL 
DO CAMPO PADRE 
LADISLAU BAN

ESCOLA MUNICIPAL 
DO CAMPO PADRE 

LADISLAU BAN

DEPOIMENTOS DOS ALUNOS:

Diretora: Tânia Cristina R. Bertonselli Toná
Coordenadora: Márcia Ap. Calvazara Malacrida 
Professora: Sandra Fratini de Castro

Diretora: Tânia Cristina R. Bertonselli Toná
Coordenadora: Márcia Ap. Calzavara Malacrida

Professora: Célia Amaral Polsachi

A professora iniciou os trabalhos fazendo uma roda de conversa sobre o tema: "FÁMILIA E 
MORADIA". Em seguida eles manuzearam livros sobre os assuntos, fizeram recortes de figuras que 
representassem as famílias e confeccionaram um cartaz. Sobre o tema “Moradias”, com a orientação da 
professora os alunos montaram uma maquete com os diferentes tipos de moradias.

Através do Projeto "Noroeste na Educação", nós do 5ºano da Escola Municipal do Campo Padre Ladislau 
Ban e professora, optamos por trabalhar em grupo com opiniões sobre a reportagem: "Município ganhará 
Ecoponto para evitar descarte irregular do lixo". Pois é uma problemática também no Distrito. Desta Forma 
com a atitude de todos teremos um meio ambiente mais saudável, responsável e justo para todos.

ALUNOS: MARCELO, ERIC, HAIUMILLI, 
GIOVANA E PAULO.
Através da reportagem, concluímos que o 
Ecoponto, poderia estar no nosso Distrito 
de Barão de Lucena, pois ficaríamos  mais 
próximos e poderíamos coletar até entulhos 
para serem reutilizados na comunidade.

ALUNOS: GABRIEL, JORDANA, ANA 
JÚLIA E MARIA EDUARDA.
Achamos uma ótima ideia recolher e reutilizar 
o lixo das ruas, porões, praças e dos bairros. 
Utilizar o lixo é uma ideia genial e ecológica.

ALUNOS: MÔNICA, GABRIELA, CAMILI, JOSÉ E 
NICOLAS.
Devemos jogar o lixo no chão, nas ruas e nos rios. Todos 
nós temos consciência, pois o lixo prejudica as pessoas, os 
animais e a água. Nós podemos fazer uma coleta de lixo em 
todos os ambientes, pois reciclando vamos salvar o Planeta.

APOIO

ALUNOS DA CLASSE ESPECIAL: 
Cláudia, Dominique, Kaique, Kauan 
Henrique, Kauan Elias, Lindomar, 
Rafael e Thalis.

- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   ( PCD )
- CASEIRO DE CHÁCARA DE EVENTOS

- ELET RICISTA DE MÁQUINAS DE - 
PAVIMENTAÇÃO

- EMPACOTADOR ( PCD )
- INST RUTOR NO ENSINO 

PROFISSIONALIZANT E (ADMINIST RAT IVO)
- MECÂNICO MOLEIRO

- OPERADOR DE CAMINHÃO MUNK
- PROMOTOR DE VENDAS

- T ÉCNICO DE INSTALAÇÃO  DE INT ERNET
- TORNEIRO MECÂNICO

1º Encontro de Educadores do Sicredi

Dia 25 de julho, último, foi marca-
do por um evento de grande por-
te para os professores da Educa-

ção Infantil da Rede Pública de Ensino de 
Nova Esperança.

O SICREDI UNIÃO PR/SP, recebeu 
carinhosamente os professores, no Vivaro 
Eventos, para desfrutarem do 1º Encontro 
de Educadores com o Tema, “Eu ajudo a 
transformar a realidade através da  Edu-
cação. O encontro foi  muito proveitoso 
despertando o interesse dos educadores 
em ampliar conhecimentos que possam 
fazer a diferença na vida dos pequenos.

O evento foi, sem dúvida, um sucesso.
Parabéns a todos os coordenadores 

da Cooperativa SICREDI e da Secretaria 
municipal de Educação.
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Inocência perdida

O início da segunda fase da 
Operação Glasnost, que comba-
te a exploração sexual e o com-
partilhamento de pornografia 
infantil na internet, reforça a ne-

cessidade de abordarmos o tema 
da violência sexual contra crian-
ças e adolescentes, infelizmente 
ainda uma realidade muito pre-
sente no país. Dados do Disque 

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

100, serviço de denúncias e pro-
teção contra violações de direitos 
humanos, mostram que no Brasil 
acontece pelo menos um caso de 
violência sexual contra menores a 
cada quatro horas.

Entre 2012 e 2016 foram regis-
trados mais de 175 mil casos, com 
67,7% das vítimas sendo meninas 
e 16,52% meninos. A faixa etá-
ria mais atingida é de 0 a 11 anos 
(40%), seguido de 12 a 14 anos 
(30%) e 15 a 17 (20,09%), com a 
maioria dos agressores sendo ho-
mens entre 18 a 40 anos (42%) e 
em 95% das vezes praticado por 
pessoas conhecidas das crianças 
(65% inclusive com participação 
de familiares). É importante lem-
brar que esses dados, que já são 
alarmantes, retratam apenas os ca-
sos denunciados.

As formas mais comuns de 
violência sexual infantil acontecem 
por meio do abuso e da explora-
ção. O primeiro pode acontecer na 

forma de assédio, exibicionismo, 
exposição à pornografia e contato 
físico, enquanto a exploração visa 
retorno financeiro pela prostitui-
ção, produção de material porno-
gráfico e tráfico sexual de menores.

As consequências psicológi-
cas, físicas e sociais do abuso e 
exploração sexual de menores são 
devastadoras e irão acompanhar a 
vítima ao longo de toda a sua vida, 
brutalmente retirando o direito de 
viver plenamente a infância e im-
pedindo o seu desenvolvimento 
saudável. Para combater esse grave 
problema social de nosso país pre-
cisamos fortalecer e ampliar cada 
vez mais a rede de prevenção, com 
uma atuação global que inclui po-
der público, escolas, famílias, enti-
dades, empresas e sociedade.

Em termos estruturais, a im-
plantação de Centros Especializa-
dos de Assistência Social (Creas), 
fortalecimento de Conselhos 
Tutelares e criação de delegacias 

VIDA ANIMAL

Hope é esperança para 
os animais abandonados
Associação de proteção aos animais foi fundada em 
agosto de 2016 com o objetivo de mudar a realidade 
de cães e gatos abandonados em Nova Esperança

A palavra Hope em in-
glês quando traduzi-
da para o português 

significa esperança. E, foi 
neste sentido que surgiu ofi-
cialmente em agosto de 2016, 
a Hope - Associação de Prote-
ção e Defesa dos Animais de 
Nova Esperança.

De início, dez pessoas in-
tegravam a Diretoria, atual-
mente cinco permanecem 
(Patrícia Gibin, Rosangela 
Silva, Laís Moreira, Carlos 
Roberto da Silva e Priscila 
Palma) e participam ativa-
mente das decisões e ações 
desenvolvidas. A Associação 
conta com o trabalho voluntá-
rio de mais cinco pessoas que 
auxiliam no abastecimento e 
limpeza do comedouro insta-
lado na Rodoviária e também 
acompanham os membros da 
Diretoria nas denúncias de 
maus tratos.

Sob a presidência de Patrí-
cia Gibin, a Associação traba-
lha desde providenciar ração, 
lares temporários, manuten-
ção das despesas veterinárias 
com castração, medicamen-
tos, feirinha para adoção e 
dentre tantos outros trabalhos 
que são os desafios da Hope.

“O maior problema de 
Nova Esperança são os ani-
mais que tem dono e a pessoa 
deixa dar uma voltinha. Te-
mos mais animais que ficam 
na rua, do que animais de rua. 
Esses animais que ficam na 
rua, procriam cada vez mais 
e geram ninhadas indeseja-
das. Falta conscientização, o 
animal deve ficar dentro do 
quintal para evitar acidentes, 
sejam esses por atropelamen-
to do animal, ou mesmo um 
ataque a pedestre, ou até mes-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

mo a proliferação de doenças 
que é um caso de saúde públi-
ca. Você deixando o seu ani-
mal fora, na rua, uma cadeia 
de problemas é criada. É pre-
ciso conscientização”, explicou 
a presidente da Hope, Patrícia 
Gibin.

Contudo, na entrevista ao 
NOROESTE, a presidente da 
Hope, falou do início, dificul-
dades e conquistas da Asso-
ciação, bem como estendeu 
o convite para o evento que 
acontece no domingo, 05 de 
agosto.  

JN: Como nasceu a HOPE 
e qual é o trabalho desenvol-
vido?

PG: A HOPE é uma or-
ganização sem fins lucrativos 
que foi fundada em agosto de 
2016, por um grupo de amigos 
com um objetivo e um sonho 
em comum: mudar a realidade 
de cães e gatos abandonados 
do município de Nova Espe-
rança.

Nosso foco está em cons-
cientizar a população quan-
to à posse responsável, o que 
envolve orientar quanto a ali-
mentação correta, segurança, 
cuidados e tudo que esteja 
relacionado ao bem estar ani-
mal. Trabalhamos também, à 
medida que podemos, cuidan-
do dos animais abandonados. 
Recolhemos, levamos para 
cuidados veterinários, caso 
haja necessidade, e assim que 
o animal esteja apto e saudá-
vel, promovemos a sua adoção 
através da nossa página no 
Facebook ou de feiras perió-
dicas. 

A HOPE tem uma sede 
própria? Vocês recolhem ani-
mais abandonados?

Muito importante salien-
tar que não recolhemos ani-
mais de rua justamente por 

não possuirmos uma sede 
própria. Todo o nosso traba-
lho é desenvolvido através de 
lares temporários. Esses la-
res estão localizados nas ca-
sas de alguns voluntários que 
nos cedem o espaço de forma 
temporária para cuidarmos de 
animais debilitados. A HOPE 
fica responsável por tudo que 
envolver o animal dentro des-
ses lares: alimentação, trans-
porte, cuidados veterinários, 
administração de medicamen-
tos, limpeza dos animais e do 
local.

Diariamente recebemos 
em nossa página várias men-
sagens com pedidos de reco-
lhimentos de animais aban-
donados ou de ninhadas. 
Gostaríamos de deixar escla-
recido que não recolhemos 
animais porque não temos um 
local próprio para deixá-los.

Como a HOPE se man-
tém?

A HOPE se mantém so-
mente com as mensalidades 
obrigatórias dos membros da 
diretoria e com doações de 
alguns voluntários que acredi-
tam no nosso trabalho. Nun-
ca tivemos ajuda de nenhuma 
espécie do Poder Público. Por 
isso, como o dinheiro é muito 
escasso não conseguimos aju-
dar todos os animais que gos-
taríamos e nem desenvolver o 
nosso trabalho de uma forma 
mais ampla.

 
Quais as conquistas da 

HOPE desde a sua fundação?
Nós já nos sentimos muito 

felizes com as poucas conquis-
tas que tivemos em quase um 
ano de existência. A HOPE é 
uma grande realização pessoal 
para todos nós que fazemos 
parte da diretoria. Nós, através 
de muito esforço, consegui-
mos transformar um sonho 

em realidade.
De agosto de 2016 até hoje, 

nós encaminhamos para ado-
ção responsável 75 animais. 
Fazemos acompanhamento 
do bem estar desses animais 
através de visitas de nossos 
voluntários.

Instalamos na rodoviá-
ria local um comedouro que 
mantemos com recursos pró-
prios. O abastecimento e a 
limpeza são feitos por nossos 
voluntários.

Sempre que possível, ten-
tamos conscientizar a popula-
ção através da nossa página no 
Facebook. O nosso trabalho 
educativo ainda é pequeno, 
visto que para realizar campa-
nhas maiores necessitaríamos 
de capital para investir em 
apostilas, panfletos e outros 
objetos usados para informar 
e educar.

Quais as expectativas da 
HOPE para o futuro?

A nossa expectativa e, por 
conseguinte, da HOPE é de 
que em um futuro bem próxi-
mo a população de Nova Es-
perança esteja educada e cons-
ciente quanto ao bem estar 
animal. Que todos os animais 
da cidade possam viver digna-
mente sem passar por nenhu-
ma necessidade ou maus tra-
tos. Desejamos também que o 
Poder Público possa dar a de-
vida importância que a causa 
pede. Animais também são vi-
das que precisam de cuidados 
assim como a do ser humano.

Considerações Finais
Gostaríamos de agradecer 

de maneira geral toda a po-
pulação que tem nos recebido 
bem quando realizamos fei-
rinhas, verificação de denún-
cias, visitas de bem estar e que 
participam de maneira ativa 
em nossa página. Agradece-

mos também aos veterinários 
da nossa cidade pelo esforço e 
trabalho empenhados e pela 
receptividade que tiveram e 
mantêm pela HOPE.

Além de agradecer, gosta-
ríamos de convidar quem tem 
interesse pela causa a se jun-
tar a nós. O grupo está aberto 
para todo tipo de ajuda: vo-
luntários, doadores financei-
ros, empresas parceiras e toda 
espécie de ajuda. Queremos 
que a HOPE se torne um gru-
po cada vez maior e que te-
nhamos assim anjos proteto-
res por toda parte da cidade.

Aproveitamos também 
o espaço para convidar a to-

dos para a II Feijoada dos 
Amigos. A renda do evento 
será revertida para a HOPE. 
É uma grande oportunidade 
para quem tem interesse na 
causa conhecer o grupo por 
trás da HOPE, comer bem 
e ter uma tarde agradável ao 
lado dos amigos ouvindo um 
sertanejo e pagode da melhor 
qualidade e ainda de quebra, 
contribuir com a HOPE na 
ajuda aos animais abandona-
dos da cidade.

Conheça mais so-
bre o trabalho da Hope: 
www.facebook.com/hopeno-
vaesperanca

“De agosto de 2016 até agora, nós encaminhamos para adoção 
responsável 75 animais”, salientou a presidente da Hope, Pa-
trícia Gibin.

Pontos de venda: Doca Lounge Bar, M&M, Farmácia Coração 
de Jesus e Nova Mania

Alex Fernandes França

especializadas para crianças e 
adolescentes, com equipes téc-
nicas que incluam psicólogos e 
assistentes sociais, são reforços 
necessários. Em relação à re-
pressão, é preciso melhorar as 
condições para a investigação 
de grupos que fomentam, com-
partilham ou consomem a vio-
lência sexual infantil, bem como 
garantir uma punição severa e 
condizente com o crime.

Porém, por mais que te-
nhamos equipamentos e téc-
nicos preparados para atender 
vítimas, a disseminação de in-
formações continua sendo a 
principal arma para combater a 
violência sexual contra crianças 
e adolescentes. Nesse sentido o 
papel da família é fundamental, 
uma vez que são as pessoas que 
mais convivem com as possíveis 

vítimas e são capazes de realizar 
orientações, ouvir suas histórias 
e identificar mudanças de com-
portamento que possam revelar 
indícios de abuso.

A violência sexual infantil 
é uma realidade que todos es-
tamos expostos e não podemos 
nos omitir. Denúncias podem 
ser realizadas com a Polícia 
Militar por meio do 190, pelo 
Disque 100 (a ligação é gratui-
ta, anônima, com atendimento 
24 horas e funciona em todo 
o país), delegacias, Ministério 
Público, Conselho Tutelar e 
órgãos de assistência social do 
município. Mais do que um di-
reito constitucional, o desenvol-
vimento saudável de crianças e 
adolescentes é uma responsabi-
lidade de todos e uma garantia 
de futuro melhor para o país.
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O Jornal Noroeste 
continua a série de-
nominada: “Cida-

de em que circulamos”, com 
a intenção de apresentar 
aos leitores um município 
da região onde o Noroeste 
é entregue as sextas-feiras. 
Por ordem alfabética, a re-
portagem chega a quarta 
cidade que é Floraí.

Localizado a vinte e 
nove quilômetros de Nova 
Esperança, o município de 
Floraí de acordo com esti-
mativas de população pro-
duzidas pelo IBGE/2016, 
possuía 5.114 habitantes e 
4.490 eleitores, segundo o 
TSE/2016.

Fausto Herradon do 
PSDB foi reeleito prefei-
to para o mandato (2017/ 
2020), tendo como vice, 
Edna Contin do PP.

Em outubro de 2016, fo-
ram eleitos para a Câmara 
de vereadores Edilson Ro-
berto Ratti (Pilica), Márcio 
Leandro Mendes (Dudu), 
João Carlos Matera (Ma-
tera), Michel Marcos (Mi-
chel), João Antônio Martins 
do Nascimento (Professor 
João), Marcos Roberto Lula 
da Silva (Marquinho), José 
Carlos Cremoneze Gime-
nez (José Carlos Gimenez), 
Manoel José dos Santos 
(Mané) e Aparecido Soares 
da Silva (Bagacinho). Com 
uma área territorial de 
190,644 km2, o município 
é responsável pelo Distrito 
de Nova Bilac e pertence ao 
Foro Regional de Nova Es-
perança tendo divisas com 
Nova Esperança, Presidente 
Castelo Branco, São Jorge 
do Ivaí, São Carlos do Ivaí e 
Tamboara. 

Força do campo e tradi-
cional Festa das Nações

É comum ver nas ruas de 
Floraí colheitadeiras, trato-
res e caminhões. A cidade 
tem no agronegócio a sus-
tentação da economia local.

O povo nas ruas se orgu-
lha também da grande Festa 

Você gosta de morar em Floraí?

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Floraí tem no agronegócio a força da economia local. 

Na manhã de terça-feira, 25 de julho, colheita de milho em propriedade rural do município.

das Nações que é referência 
regional e neste ano chegou 
a 28ª edição. Algumas ca-
racterísticas são marcantes 
na cidade como as calçadas 
lindeiras a avenida Fagion 
todas padronizadas e com 
piso tátil para deficientes 
visuais e a imponência dos 
postes na cor verde escuro 
(de alumínio fundido, em 
estilo colonial), que a noite 
conferem um bonito visual 
a área central. Floraí cons-
tou no levantamento do 
IBGE/ 2013 entre as 10 ci-
dades paranaenses que mais 
possuem residências com 
calçadas. 92,8% dos domi-
cílios particulares urbanos 
possuem calçadas em frente.

Apesar dos graves pro-
blemas políticos do país, a 
agricultura brasileira prepa-
ra-se para uma safra recorde 
de grãos de 223 milhões de 
toneladas em 2017.

Dados oficiais do Depar-
tamento de Economia Rural 
da Secretaria Estadual da 
Agricultura (DERAL/SEAB 
2015) e também do IBGE 

apontam que a produção 
agropecuária de Floraí ul-
trapassou o valor bruto no-
minal de R$ 124 milhões. 
Esse montante é formado 
pela produção no solo flo-
raiense em toneladas de 
cana de açúcar 168.871, mi-
lho 49.220, laranja 33.950, 
soja 33.907 e mandioca 
13.850, além de outras cul-
turas em menor proporção 
como abacaxi, amendoim, 
batata doce, feijão, melancia 
e trigo.

Já a avicultura corres-
pondeu no mesmo período 
com mais de 952 mil aves, 
os suínos 4.120, bovinos 
com 4.016 cabeças, seguidos 
por vacas ordenhadas 378, 
ovinos 335, equinos 280 e 
caprinos 152.

O município é um gran-
de produtor de grãos com 
cerca de 10.500 hectares 
plantados milho e a mes-
ma quantidade para soja. 
A reportagem acompanhou 
parte da colheita em uma 
lavoura de milho em Floraí.

De acordo com informa-

ções repassadas pela Ema-
ter através do técnico Jorge 
Valêncio, “os produtores 
já estão colhendo o milho, 
em algumas propriedades 
chegou a 335 sacas por al-
queire, em outras o número 
é de 180. A estimativa é que 
a média seja de 220 sacas”, 
explicou.

A expectativa está para 
a semeadura da soja da sa-
fra 2017/18 que começa na 
1ª quinzena de outubro e 
segue até 2ª quinzena de 
novembro e deve manter a 
ocupação de 10.500 hecta-
res do solo floraiense, ge-
rando rendas e divisas para 
o município.

Hoje, sexta-feira, 28, Flo-
raí receberá o Campeonato 
Paranaense de Handebol 
adulto. Os jogos acontecem 
no Ginásio de Esportes Ur-
bano Pedroni e seguem até o 
domingo, 30 de julho.

 A série: “Cidade que cir-
culamos” continua daqui a 
três semanas. O quinto mu-
nicípio será Nova Esperan-
ça. 

Fotos José Antônio Costa

Fotos Alex Fernandes França

Paróquia Imaculada Conceição

Festa das Nações é referência regional chegando esse ano a 
28ª edição.

“Moro aqui desde 1965. 
Aqui tem tudo o que eu 
preciso, é minha cidade, 

apesar da minha terra natal 
ser Guarantã (SP), mas 

eu considero Floraí. Não 
mudaria daqui. Hoje tenho 
minha família, meus netos, 
todos aqui”. João Forini

“Aqui é uma cidade 
tranquila, faz 24 anos que 

moro aqui. Tem tudo o que 
eu preciso. A saúde está boa. 
A cidade é bem organizada 

com calçadas acessíveis 
para as pessoas andarem”. 

Leandro Aparecido Mercado

“Moro aqui faz 23 anos e 
gosto deste lugar. É uma 
boa cidade, sossegada, 
tranquila”. José Ruiz

“Desde de 1958 estou em 
Floraí, uma cidade pequena 
porém muito boa para se 
morar e bem organizada. 

Hoje nós estamos com um 
problema de segurança, 

porém isso é no Brasil todo 
onde os problemas maiores 

estão vindo para as pequenas 
cidades, tirando isso, aqui 
é um ótimo lugar”. Silvio 

Henrique Marques
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A primeira edição da 
campanha Nova Es-
perança Liquida e “1ª 

Nova Esperança Liquida Autos” 
foi avaliada de maneira positiva 
tanto por parte dos comerciantes 
quanto dos consumidores.

Durante quatro dias, desde a 
quarta-feira, dia 12 de julho, os 
consumidores aproveitaram as 
promoções de roupas, calçados, 
acessórios, colchões, móveis, 
materiais de construção, entre 
outros produtos, em mais de cem 
lojas participantes. No sábado, 
15, o horário de atendimento foi 
diferenciado se estendendo até às 
16 horas.

Já a 1ª Nova Esperança Li-
quida Autos ofereceu mais de 
100 carros e motos das revendas 
Pontal, Servopa, Picoli Veículos, 
Fipal e FreeWay, de quinta-feira, 
(13) até sábado (15), em frente ao 
Estádio Municipal (Campão).

A Associação Comercial rea-
lizou uma pesquisa com consu-
midores. O resultado apontou 
que 67% consideraram os preços 
praticados como “bom”. Para 
20% estava “excelente” e 13% “re-
gular”. A pesquisa, feita durante 
o sábado, 15. Foram ouvidas 99 

Acine comemora resultado da Nova 
Esperança Liquida e consumidores aprovam

CAMPANHA

Para 67% dos consumidores entrevistados 
os preços praticados na Nova Esperança 

Liquida foram classificados como “bom”, 20% 
consideraram “excelente” e 13% “regular”. 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

pessoas sendo 76 moradoras em 
Nova Esperança, 2 em Barão de 
Lucena, 9 Uniflor, 1 Alto Paraná, 
3 Presidente Castelo Branco, 3 
Atalaia, 1 Inajá e 4 não responde-
ram o município em que residem. 
Confecções e calçados foram os 
mais procurados pelos consumi-
dores. O valor médio das compras 
ficou em R$ 275,00.

Os dados mostraram que 60% 
dos consumidores compraram 
confecções, sendo seguidos por 
calçados, utilidades, eletrodomés-
ticos, celulares, cosméticos, mate-
riais de construção, brinquedos e 
móveis. Quanto a forma de paga-
mento, 57% optaram por dinheiro 
enquanto que 21% utilizaram car-
tão, 14% crediário e 3% cheque, 
considerando que 4 pessoas não 
responderam o questionamento.

A modalidade da pesquisa foi 
estimulada onde as opções são 
apresentadas ao entrevistado para 
escolher dentre as alternativas 
propostas. Dos pesquisados, 23% 
são do gênero masculino e 77% 
feminino.

A reportagem falou com co-
merciantes na terça-feira, 18 que 
demonstraram satisfação com o 
resultado da Nova Esperança Li-
quida e foram unânimes em elo-
giar a ação da ACINE. “A inicia-
tiva da Liquida foi excelente. No 
sábado não conseguia transitar 
dentro da loja. Tinha muita gen-

te comprando. Foram as vendas 
de todo mês. Ficou provado que 
quando se oferece desconto real 
nos produtos às pessoas com-
pram. Parabéns a ACINE pela 
Campanha”, disse uma lojista do 
setor de confecções.

Para os revendedores de auto-
móveis a Liquida Autos, além de 
gerar resultados de negócios ser-
viu para divulgação ao público da 
região. “Hoje, (quinta-feira, 20), 
estamos atendendo um cliente 
que passou no sábado, 15, duran-
te a liquidação e retornou para fe-
char negócio”, disse por telefone a 
reportagem o consultor de vendas 
de uma concessionária de veícu-
los. 

De acordo com o presiden-
te da Associação Comercial e 
Empresarial de Nova Esperança 
(ACINE), Rodrigo Picoli, a ex-
pectativa da 1ª Nova Esperança 
Liquida foi atingida  e os lojistas já 
aguardam a próxima edição.  “Re-
cebemos a visita de muitas pes-
soas durante a Liquida, e a ACI-
NE está satisfeita com o resultado, 
pois nosso objetivo é movimentar 
o comércio de Nova Esperança, a 
partir dos incentivos aos lojistas 
e a satisfação dos consumidores,  
com os produtos de qualidade e 
preços acessíveis. Inclusive, mui-
tos lojistas já nos procuraram 
para demonstrar interesse na edi-
ção de 2018”, comentou, Rodrigo.
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Celebrando duas 
décadas de feliz 
união, dra. Adriana 
Miqueleto 
Santoro e dr. 
Marco Antônio 
Santoro, são os 
destaques da coluna 
social dessa semana. 

Dr. Carlos Felipe Pasquini 
de Paule, de tradicional 
família nova-esperancense, é 
Cirurgião Plástico formado pela 
Universidade Estadual de Maringá 
– UEM, com especialização em 
São Paulo. Recentemente, o 
também professor de Cirurgia 
na Unicesumar, iniciou seus 
atendimentos no município de 
Nova Esperança, na Clínica 
Dimartini, onde vem sendo 
muito elogiado pelo seus 
pacientes.
“É muito bom ver Nova 
Esperança crescendo e podendo 
contar com profissionais de 
qualidade”, frisou dr. Carlos, que 
também possui um consultório 
em Maringá.
Marque já sua consulta através 
dos números: 44 3252-3099 
(Nova Esperança) e 44 3029-3004 
(Maringá).

Cris Herrero, 
esposa do 

empresário Edson 
Herrero, diretores 

da Conti Bier, 
comemorou idade 

nova na estância 3M, 
recepcionando com 

deliciosa feijoada 
familiares e seletos 

amigos. 
O jovem casal de namorados 

Evelyn dos Santos 
Moreira e Aderlan Andrey 

Soares, comemorando dois 
anos e sete meses de um feliz 

namoro. Andrey trabalha no 
Bar Líder de Nova Esperança, 

atendendo a todos com muita 
simpatia e profissionalismo. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 28 de julho de 2017

GERAL - 13JORNAL NOROESTE

O prefeito Miro San-
tana (PPS) de Alto 
Paraná entregou na 

tarde de sexta-feira, 21 de ju-
lho, dois automóveis Volks-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Prefeito Miro entrega dois veículos 
para a Saúde de Alto Paraná

Sicredi Nova Esperança 
apresenta o Plano Safra 2017/18

CONQUISTAS

Prefeito Miro, secretária de Saúde, Silvia e coordenador de transporte, Messias

Fotos Hauney C. Malacrida

wagen Gol 1.6 para a saúde 
do município. O ato aconte-
ceu em frente ao Paço Muni-
cipal na presença da secretá-
ria da Saúde, Silvia Henrique 
dos Santos.

Miro salientou que os 
novos veículos resultarão na 
melhor qualidade do serviço 

prestado para a comunidade 
alto-paranaense. “Precisamos 
dar condições aos nossos pro-
fissionais para que eles reali-
zem um bom trabalho. Sem 
dúvida, o aumento na frota de 
veículos da Secretaria da Saú-
de agilizará o serviço público”, 
afirmou. O investimento nos 

dois carros foi de R$ 87 mil.
Dados obtidos junto a 

Secretaria da Administração 
mostram que de janeiro a ju-
nho de 2017, foram transpor-
tados 7.991 pacientes e 1767 
exames foram coletados pelos 
veículos da saúde.

Os veículos são utiliza-

dos diariamente em diferen-
tes destinos intermunicipais 
como: Paranavaí, Nova Espe-
rança, Mandaguaçu, Marin-
gá, Campo Mourão, Cianor-
te, Arapongas, Umuarama e 
Curitiba.

A entrega dos veículos 
contou com a presença do 

coordenador do transporte 
da saúde, Messias, o secretá-
rio municipal de agricultura, 
Rafael Michelan, o diretor 
da divisão de Indústria e Co-
mércio, Édi Ortiz, além dos 
vereadores Pau Veio e Pino e 
demais colaboradores da saú-
de.

A Sicredi União PR/SP, 
agência de Nova Espe-
rança promoveu na noite 

de quarta-feira, 26 de julho a apre-
sentação do Plano Safra 2017/18.

Na ocasião, o gerente da agên-
cia, Márcio José Roco, acompa-
nhado dos seus colaboradores e 
parceiros reuniu na Associação 
dos Servidores Públicos de Nova 
Esperança (Asserne) aproxima-
damente 170 produtores rurais 
associados.

Para o Plano Safra 2017/18 
estão sendo disponibilizados a 
partir deste mês, R$ 14,8 bilhões. 
Segundo a instituição, os peque-
nos e médios produtores rurais 
continuam sendo o principal foco, 
como na safra 2016/17, que regis-
trou volume de 67% das operações 
realizadas.

Na safra 2016/17, que está 
terminou no mês de junho, a 
Cooperativa alcançou a marca de 
R$ 10,4 bilhões em operações de 
custeio, comercialização e inves-
timento, incluindo R$ 1,7 bilhão 
do BNDES (Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e 
Social) e do FCO (Fundo Cons-
titucional do Centro Oeste). Para 
a safra que se inicia, a instituição 
trabalha com a projeção de reali-
zar 195 mil operações. 

PERFIL - Na Sicredi União 
PR/SP, com área de atuação na re-
gião norte e noroeste do Paraná e 
centro leste de São Paulo, durante 
a safra 2016/17, foram realizadas 
mais de 1.800 operações.

Falando aos produtores rurais 
associados de Nova Esperança 
e região, Gilberto Paulo Rauber, 
assessor de negócios em crédi-
to rural, destacou que o perfil do 
tomador está bem diversificado. 
“Foram 23% de subsídio ao pe-
queno produtor (PRONAF), 39% 
ao Pronamp e 38% aos demais”. 

A projeção para 2017/18 é 
atender, em valor de recursos, em 
primeiro lugar o Pronamp BNDES 
e em segundo o PRONAF. 

Produtores rurais puderam 
conhecer as diretrizes do 
Plano Safra 2017/18 e do 

Seguro Agrícola

Sobre algumas mudanças no 
Plano Safra 2017/18, Gilberto 
Rauber disse: “A taxa se mantém 
fixa - semelhante 2016/17, na linha 
BNDES houveram reduções con-
sideráveis de juros e a agricultura 
familiar, para o financiamento de 
animais no custeio pecuário, deixa 
de ter o limite de R$ 20 mil. Agora 
todo o custeio pode ser usado para 
estes financiamentos”.  

“Pensamos em soluções de 
como agregar valor ao produtor 
rural. Cabe a nós, como institui-
ção, fazermos com que os recursos 
cheguem da forma correta ao nos-
so produtor e, consequentemente, 
para que ele possa trabalhar asse-
gurado em todo o processo”, afir-
mou Márcio Roco. 

SEGURO AGRÍCOLA - Foi 
também durante o evento que os 
produtores tiveram conhecimen-
to das diversas informações sobre 
o Seguro Agrícola. Para atender 

aos associados, a Sicredi realizou 
parcerias com seguradoras que 
atendem dentro da área de atuação 
da Cooperativa, entre elas Fairfax 
Brasil, Allianz, Mapfre e com a - 
recém-chegada na região - Sancor 
Seguros. A ação torna o acesso à 
subvenção mais prática, assim to-
dos os associados podem ser aten-
didos. 

PLANEJAMENTO - Antes de 
solicitar o financiamento é impor-
tante que o produtor rural faça o 
planejamento técnico da próxima 
safra, e para isso terá à disposição a 
área de consultoria da Sicredi para 
identificar a linha de crédito mais 
apropriada. “Para ter o crédito li-
berado, existe todo um processo 
para avaliar a disponibilização do 
recurso e quanto ao seguro agríco-
la a regra de acesso à subvenção é 
por ordem de chegada”, finalizou 
Rauber. Após a apresentação foi 
servido um jantar aos associados.

Aproximadamente 170 produtores rurais associados ouviram as explicações de Gilberto Paulo 
Rauber, assessor de negócios em crédito rural

Equipe da Sicredi de Nova Esperança incentivando o desenvolvimento do produtor rural e a mo-
dernização do agronegócio 

Foi apresentando aos associados o Trator Solidário que é um 
convênio com o BRDE para aquisição de novos tratores da mar-
ca New Holland modelo TL75e 

Fotos José Antônio Costa
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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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EDITAL DE CITAÇÃO PARA F.R. OBANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EPP 
(CNPJ: 15.837.916/0001-78) e FÁBIO ROGÉRIO OBANA (CPF: 177.527.268-
00). PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. O DOUTOR RODRIGO BRUM LOPES, 
MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA SECRETARIA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE NOVA ESPERANÇA DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
MARINGÁ- PR. FAZ - SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Cível tramitam os autos 
de PROCEDIMENTO ORDINÁRIO autuados sob nº 0003429-3.2015.8.16.0119, 
em que é requerente ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA. E requeridos F.R. OBANA MATEIRIAIS DE CONSTRUÇÃO 
- EPP e FÁBIO ROGÉRIO OBANA e constando dos autos que a primeira ré se 
encontra em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente edital com o prazo 
de trinta (30) dias, para a citação dos requeridos F.R. OBANA MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO – EPP (CNPJ: 15.837.916/0001-78) e FÁBIO ROGÉRIO OBANA 
(CPF: 177.527.268-00), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a 
ação, ficando advertida que não sendo contestada, presumir-se-ão como 
verdadeiros, os fatos alegados pelos requerentes, cuja inicial segue em sínteses 
transcrita: “A empresa Autora é credora do Réu no valor de R$ 11.520,00 (onze 
mil e quinhentos e vinte reais), consubstanciado em título de crédito - cheque - 
emitido em 13/11/2012 (cheque n. 000142). Referido título foi apresentado para 
pagamento nos dias 04 e 06/12/2012 não sendo compensado pelo Banco, ou 
seja, Cheque sem fundos. Ajuizada demanda de cobrança para recebimento da 
cártula em questão, autuada sob n. 3429-63.2015.8.16.0119, perante esta Vara 
Cível de Nova Esperança/PR, atribuindo à causa o valor R$ 18.030,78 (Dezoito 
mil, trinta reais e setenta e oito centavos). Tentada a citação do Réu, este não foi 
localizado, em que esse as diversas diligências realizadas (movs. 19 / 20; 42 / 
43; 47), encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido. Diante disso, 
foi solicitada a citação via edital nos 256, I, do CPC (mov. 50), o que foi deferido 
pelo Magistrado com prazo de 30 (trinta) dias (mov. 52).”. Dado e passado nesta 
cidade de Nova Esperança, Estado do Paraná, aos 10 de janeiro de 2017. Eu, 
LEANDRO PESSOTO, Técnico Judiciário o conferi e RODRIGO BELUZIO, 
Estagiário o digitou. RODRIGO BRUM LOPES. Juiz de Direito

ATENÇÃO
Me chamo Mussum e 
estou desaparecido!
Moro na Rua Marin 
Alves de Camargo, 
próximo a Academia 
Yama.
Quem souber do meu 
paradeiro entrar em 
contato pelos fones: 
44 9 9966-7569 - 
Fabiana ou 44 9 9721 
7964 - Vinicius.
Mediante gratificação.



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 28 de julho de 2017

20 - GERAL JORNAL NOROESTE

RECICLANDO
ATITUDES

SEPARE SEU LIXO!

Presidente

Castelo�Branco
PR E F E I T U R A�� M U N I C I P A L

Papéis: Vidros: Metais:  Plásticos: 
O que 
separar

em casa?

Use em casa um recipiente apenas para o Lixo Reciclável,
pode ser uma caixa de papelão ou sacos plásticos. 

 www.presidentecastelobranco.pr.gov.br

D
S

T Q S
S

As coletas serão feitas

todas as quartas-feiras

ATENÇÃO!

Q

Registro da leitora Ana Rubia Enumo Ozako 
no Torneio de Beisebol. #tônonoroeste

Nova Esperança recebe 
visita do Deputado 

Estadual Luiz Nishimori

Na manhã de quinta-
-feira (27), o Deputa-
do Federal Luiz Nishi-

mori (PR-PR) esteve visitando 
nossa cidade para confirmar 
os recursos destinados à cons-
trução do pavilhão da Feira do 
Produtor, cumprindo um com-
promisso de campanha firma-
do com a nossa população. O 
projeto já está em andamento 
com a Secretaria de Planeja-
mento e Desenvolvimento, sob 
a responsabilidade do também 
Vice-prefeito Rafael Kreling.

Na oportunidade o deputa-

do falou sobre o momento po-
lítico do país e também sobre as 
dificuldades que os prefeitos de 
todo o Brasil tem encontrado 
para governar seus municípios. 
O momento ainda permitiu 
elogios à visão administrativa 
do Prefeito Moacir Olivatti e 
a forma como tem conduzido 
a gestão do município. Sem se 
delongar, o Deputado Luiz Ni-
shimori logo se propôs a ouvir 
as demandas que a cidade pos-
sui e firmar seu compromisso 
em colaborar. Além disso, ele 
deve levar até o Ministro da 

Saúde, Ricardo Barros o pedi-
do de liberação dos recursos 
para a reforma do Hospital 
Municipal.

Nova Esperança ainda tem 
a possibilidade de receber até 
o final do ano, um trator e um 
carro para a agricultura, pedi-
do feito pelo Chefe do Viveiro 
Municipal, Devair Galani e do 
vereador Brayan Pasquini. Bas-
tante produtiva, a reunião se 
estendeu até o fim da manhã 
da última quinta-feira.

ASCOM

Você está acostumado a ir a eventos ou mesmo registrar tudo para colocar nas redes sociais? 
Agora, você tem mais uma chance de mostrar para a sua galera os passeios 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 primeiras fotos da semana serão publicadas!!! 

O leitor Diogo 
Tedy reuniu os 
amigos para 
com muita 
alegria registrar 
o momento. 
#tônonoroeste


