
Edição Regional | www.jornalnoroeste.com

Sexta-feira, 11 de maio de 2018 Edição 977 - Ano 23
“Deus seja louvado”

E-mail: contato@jornalnoroeste.com

JORNAL NOROESTE
FELIZ DIA DAS MÃES

ALTO PARANÁ

PÁG. 9

Município completa 
64 anos com 

grandiosa festa

CAMPANHA

PÁG. 6

Saúde promove Dia 
D da Vacina contra 
gripe neste sábado

NOVA ESPERANÇA

PÁG. 6

Acine Jovem 
planeja ações para 

o mês de maio

FLORAÍ

PÁG. 10

Escola faz 
homenagem as mães

ARTIGO

PÁG. 6

A gravidez mais 
importante da história

SUSTENTABILIDADE

PÁG. 13

Separação correta do lixo 
gera renda aos Catadores 
de Materiais Recicláveis  

TRAUMA

PÁG. 3

Conselho Tutelar 
promove campanha 

contra o Abuso e 
Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes

OPINIÃO

PÁG. 2

Para que serve 
o Dia das Mães?

PINGOS E 
RESPINGOS

O Princípio 
Republicano diz: 
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Abastecimento 
hídrico
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Comerciantes apostam no aumento 
das vendas às vésperas do Dia das Mães

Considerada a 2ª melhor data 
em termos de vendas, ficando 
atrás somente do Natal, o Dia 

das Mães é aguardado com boa 
expectativa pelos comerciantes 

ouvidos pela reportagem

Os comerciantes de Nova 
Esperança estão se preparan-
do para o movimento do Dia 
das Mães, que é considerada 
a segunda data de maiores 
vendas do ano, ficando atrás 
tão somente do Natal. 

Existe certo otimismo de 
que as vendas sejam melho-

res em relação ao mesmo 
período do ano passado. Os 
empresários avaliam que se 
houver uma confirmação 
das expectativas positivas, 
os investimentos visando o 
segundo semestres passam 
a ter mais garantias de retor-
no. PÁG. 7

Alex Fernandes França
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DESDE MAIO DE 1995

Abastecimento hídrico

A interligação de mais 
um poço artesiano, visan-
do o abastecimento hídrico 
de Nova Esperança, chegou, 
esta semana, até a Estação de 
Tratamento da Sanepar (pró-
xima ao Estádio Municipal). 
A interligação é uma etapa 
que envolve grande mão de 
obra, pois é necessário, lite-
ralmente, cortar as calçadas 
por onde passa a tubulação. 
O município vem ampliando 
a diversificação da captação, 
aumentando a participação 
dos poços artesianos. Essa 
fonte já é responsável por 45% 
do abastecimento da cidade, 
sendo o restante retirado do 
Ribeirão Paracatu, que se en-
contra em avançado processo 

de assoreamento. Segundo 
previsão da Sanepar, as obras 
deverão estar concluídas até 
setembro deste ano, 

Ampliação
A cidade, que no ano pas-

sado possuía 04 poços arte-
sianos, ampliou esta forma 
de captação com a perfuração 
de mais dois poços (P-05 e 
P-06), que estão sendo inter-
ligados via tubulação. A es-
colha dos poços artesianos se 
deu para que houvesse uma 
maior setorização do sistema 
de abastecimento, não depen-
dendo somente de um único 
manancial para a captação de 
água. 

Esta operacionalização e 
interligação dos poços P-05 
e P-06, com execução de 
adutoras de água bruta, tota-
lizam 2.664,00 metros até a 
casa de tratamento no pátio 
da Estação de Tratamento de 
Água. Os serviços envolvem 
urbanização dos poços, inter-
ligações hidráulicas no pátio 
da ETA e obras elétricas. De 

“O saber deve ser como um rio, cujas águas doces, 
grossas, copiosas, transbordem do indivíduo, e se 

espraiem, estancando a sede dos outros. Sem um fim 
social, o saber será a maior das futilidades”- Gilberto Freyre

***

* Alex Fernandes França é Administrador de Empresas, Teólogo, Acadêmico 
de História, Pós graduando em Docência do Ensino Superior, membro da 
Associação dos Cronistas do Estado do Paraná alem de redator do Jornal 
Noroeste, onde escreve semanalmente.

acordo com o gerente regional 
da Sanepar, Valteir Galdino da 
Nóbrega, “o investimento em 
setorização é importante para 
diversificação de produção, 
versatilidade e confiabilidade 
do sistema, e minimização de 
efeitos em situações de crise 
hídrica”. Os testes de vazão 
realizados pela área técnica 
mostraram que cada um dos 
novos poços produz, em mé-
dia, 70 metros cúbicos de água 
por hora. “Foram realizadas 
as análises das características 
físico-químicas da água e após 
os ajustes finais vão entrar em 
operação”, finalizou Nóbrega. 

Golpe 
Esta semana recebi uma li-

gação privada de uma pessoa, 
com voz de criança que gri-
tava: “pai, pai, fui assaltado”. 
Sem dar chances para ques-
tionamentos, a voz insistia. 
Calmamente perguntei quem 
era, ao que novamente meu 
interlocutor dizia: “pai, pai, 
fui assaltado”. Embora minha 
mente tenha ficado um pouco 
confusa naquele momento, 
eu, que sou pai de 02 filhos, 
consegui manter a calma. 
Logo a pessoa do outro lado 
da linha encerrou a ligação. 
Cheguei em casa, meus filhos 
estavam bem ou seja, se trata-
va de um golpe na tentativa de 
que eu, no desespero, chamas-

se pelo nome de um dos meus 
filhos. A partir dali, a extorsão 
aconteceria, pois a situação es-
taria sob controle do suposto 
marginal, que ligou aleatoria-
mente para um número, justa-
mente o meu. 

A ideia consiste em se 
aproveitar do estado emocio-
nal da vitima.  A partir daí o 
marginal consegue obter in-
formações, pois quem está 
recebendo a ligação acaba 
associando o choro com seu 
familiar e sem perceber aca-
ba até falando o nome. Fique 
atento! 

Condenação – Caso Co-
pel - Olvepar

Acatando recurso do Mi-
nistério Público, o Tribunal de 
Justiça do Paraná condenou 
o ex-secretário de Estado da 
Fazenda na gestão 2000-2003 
e ex-diretor-presidente da 
Companhia Paranaense de 
Energia (Copel), um doleiro e 
mais três réus (incluindo uma 
empresa) pela prática de ato 
de improbidade administrati-
va, no caso conhecido como 
“Copel-Olvepar”. O recurso 
de apelação foi interposto 
pelo MPPR contra a sentença 
de primeira instância, que ha-
via absolvido os réus. A ação 
judicial envolve ilicitudes no 
procedimento administrati-
vo de restituição de créditos 

do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) em favor da empresa 
Olvepar S/A, no final de 2002 
.

Os réus receberam as pe-
nas previstas na Lei de Im-
probidade: suspensão dos 
direitos políticos (entre cinco 
e oito anos, conforme o réu, 
no caso das pessoas físicas) 
e proibição de contratar com 
o poder público durante cin-
co anos. Além disso, deverão 
ressarcir solidariamente os 
danos causados ao erário, de 
R$ 39,6 milhões (valor que 
deverá ainda ser acrescido 
de correção e juros de mora). 
Foram condenados também a 
pagar multa civil de 20% do 
valor atualizado do dano.

Entenda o caso
Em 2002, uma empresa 

que tinha crédito de R$ 15 
milhões a receber da Óleos 
Vegetais Paraná S/A (Olve-

par) aceitou como pagamento 
crédito de ICMS que a Olve-
par tinha com o Estado do 
Paraná. Embora o Tribunal 
de Justiça, em 2000, tenha re-
conhecido esse crédito como 
irregular, o governo para-
naense autorizou, em 2002, o 
reconhecimento de créditos 
de ICMS no valor de R$ 67 
milhões. A Copel comprou 
então créditos de ICMS da 
Olvepar, com desconto, no 
montante de R$ 39,6 milhões. 
Esse dinheiro teria sido dis-
tribuído a pessoas do grupo 
político então no poder, por 
meio do doleiro (hoje réu da 
operação Lava Jato). O valor 
total do prejuízo aos cofres 
públicos teria sido de R$ 84,6 
milhões (os R$ 39,6 milhões 
pagos pela Copel, mais R$ 45 
milhões referentes ao ICMS 
que a Olvepar deixou de pa-
gar ao Estado). As informa-
ções são da Comunicação do 
MPPR. 

Para que serve o 
Dia das Mães?

O pagamento dos tributos 
e o seu retorno ao cidadão

"Ouve o conselho, e recebe a correção, para 
que sejas sábio nos teus últimos dias".

Provérbios 19:20 – Bíblia Sagrada

***

No próximo domingo, 
13, comemoramos o Dia das 
Mães. De acordo com buscas 
na internet, 46% pretendem 
voltar a comprar presente. A 
data é considerada pelo varejo 
a melhor do primeiro semes-
tre.

O Brasil tem hoje, 67 mi-

lhões de mães e, segundo o 
Google, 72% dos usuários de 
internet celebram a data. Das 
pessoas que não compraram 
presente no ano passado, 46% 
pretendem gastar em 2018. 
A maioria dos pesquisados 
pretende comprar perfumes e 
cosméticos, seguido por rou-

No ano de 2018 a política 
de Nova Esperança foi marca-
da pela polêmica em torno do 
pagamento de tributos, mais 
precisamente sobre a cobrança 
da Taxa da Coleta de Resíduos 
Sólidos e também sobre o valor 
do IPTU. Sem sombra de dú-
vidas que é um direito do con-
tribuinte solicitar explicações 
sobre a legalidade e a forma de 
calcular os tributos que paga 
e a participação social é salu-
tar para o amadurecimento da 
nossa democracia e para que 

os nossos governantes ajam de 
acordo com os princípios que 
regem a Administração Públi-
ca.

Porém, também é um dever 
do cidadão o pagamento dos 
seus tributos, pois são eles que 
sustentam o Estado e este é im-
prescindível para a organização 
da nossa sociedade. Não pagar 
os tributos causa um mal cole-
tivo, pois retira recursos com os 
quais são feitos os investimen-
tos necessários em Educação, 
Saúde, Segurança, Infraestru-

pas, flores e chocolates, sendo 
os homens os mais propensos 
a dar esse tipo de produto, 
assim como eletroportáteis e 
smartphones.

Se a data do segundo do-
mingo de maio tem os seus as-
pectos comerciais, quero aqui 
destacar a importância de re-
unir a família e agradecer pela 
vida de quem gerou a nossa 
vida.

Ser mãe é um privilégio, 
porém não é fácil, principal-
mente em nossa cultura que 
é marcada pelo patriarcado. 
E então, para que serve o Dia 
das Mães? Quem sabe para 
reconhecer que as mães so-
frem com a discriminação no 
mercado de trabalho, além dos 
inúmeros obstáculos ao prota-
gonismo feminino na política.

Dados do IBGE de 2015, 
mostram um crescimento de 
1,1 milhão de famílias com-
postas por mães solteiras nos 
últimos dez anos.

O Dia das Mães serve para 
valorizar e relembrar toda a 
dedicação e trabalho em prol 
dos filhos. Quantas noites em 
claro e mal dormidas já en-
frentaram essas mulheres que 
se dedicam quase que exclu-
sivamente a maternidade, e o 
pior, isso continuará pelo resto 
da vida. Quando os filhos são 
bebês: o choro. Depois de jo-
vens as preocupações quanto 
ao horário de voltar, quem são 
os amigos e diversas situações 
que tiram o sono das mães.

As mães não descansam. 
Aos finais de semana, sem-
pre as mães preparam aquela 

comida especial aos filhos. 
Quem sabe ainda o Dia das 
Mães serve também para re-
conhecer que elas se preocu-
pam com as tarefas dos filhos 
e diversas inquietações que só 
a cabeça de uma mãe tem. As 
mães sempre fazem tudo por 
amor.

E vamos além. Mãe sabe 
das coisas. Talvez seja por cau-
sa das experiências já vividas, 
inspiração, amor ou todas es-
sas coisas juntas. No caso da 
minha mãe entendo que é a 
fé e confiança em Deus que 
fazem a diferença na vida dos 
filhos.

O Dia das Mães ainda serve 
para que você entenda sobre o 
melhor divã que existe. É o 
colo com carinho e um abraço 
que perdoa que encontramos 
em nossas mães.

Diante disso, o Dia das 
Mães serve para agradecer to-
das aquelas que foram mães 
em nossa vida, não importa se 
foi mãe de criação, mãe avó, 
mãe tia e diversas formas de 
amor que representam a Mãe. 
Além de nos conhecer elas são 
movidas pelo melhor combus-
tível do mundo: o amor. Ame, 
valorize, abrace e faça tudo por 
sua mãe enquanto existe vida. 

tura, etc.
 Em nosso município, a taxa 

de inadimplência é bastante alta 
e isso é um ponto muito desfa-
vorável para todos, pois com 
parcos recursos não há como a 
Administração fazer os investi-
mentos necessários. É bastante 
temerário e irresponsável ver 
pessoas incentivando o não 
pagamento dos tributos muni-
cipais, para prejudicar os gesto-
res que ali estão, pois não serão 
eles os prejudicados, mas toda 
a população, que ficará alijada 
de determinados serviços que 
poderiam ser de maior qualida-
de, caso houvessem os recursos 
necessários. 

Mas se de um lado o cida-
dão deve pagar seus tributos, de 
outro deve exigir dos gestores, 
ou seja, dos atores públicos, que 
prestem um serviço público de 
qualidade. Para isso, a partici-
pação social organizada, para 
realizar o controle social sobre 
a Administração Pública, é fun-
damental.

Conhecendo um pouco 
mais do funcionamento dos 
países nórdicos, que são mode-
lo para o mundo na questão de 
qualidade de vida da popula-
ção, podemos constatar que lá a 
carga tributária também é alta, 
sendo que em alguns deles pas-
sa de 40%. Porém, existe o re-
torno desses tributos em forma 
de obras e serviços públicos de 
altíssima qualidade e a popula-
ção paga sem reclamar, porque 
vê que eles proporcionam a ela 
uma vida mais confortável e se-
gura.

Portanto, não é exatamente 
o quanto pagamos, mas o quan-
to temos de retorno daquilo 
que pagamos. O que não é justo 
é pagarmos no Brasil um valor 
tão alto de impostos e ainda as-
sim não recebermos em troca 
uma educação pública de qua-
lidade, saúde precária, ausência 
de segurança e de transporte 
público adequado, o que im-
pele aquele não tem recursos 
a ficar sujeito a esses descasos 

ou aqueles que tem um pouco 
mais de recursos financeiros 
a pagar escola particular para 
seus filhos, plano de saúde, 
colocar itens de segurança em 
suas residências, comprar carro 
ou moto para ir trabalhar, etc. 
Ou seja, pagamos os tributos e 
para os mesmos serviços que 
deveríamos receber do Estado, 
devido à baixa qualidade, te-
mos que pagar novamente.

E ainda que a realidade na 
região em que vivemos não é 
das piores, sendo que em nos-
sas escolas existem bons profes-
sores e pessoas comprometidas 
com o seu trabalho e os servi-
ços, ainda que de forma um 
pouco precária, funcionam. 
Porém, existem lugares nesse 
país de pura degradação e sem 
as mínimas condições de uma 
vida digna.

A única forma de mudar 
essa realidade é enxergarmos 
que cada um de nós tem sua 
importância nessa engrena-
gem e que fazendo nossa par-

te poderemos mudar tão triste 
realidade. Nos organizar nos 
bairros que vivemos para rei-
vindicar melhorias para o local, 
participar de Conselhos Muni-
cipais e entidades de Contro-
le Social, conhecer a vida dos 
candidatos nos quais votamos 
e votar pelo bem coletivo e não 
visando interesses mesquinhos, 
são caminhos para a melhoria 
da nossa qualidade de vida.

O que não podemos e ter 
uma agenda negativa, onde 
passamos a dizer que devemos 
anular nosso voto, ou deixar de 
pagar nossos tributos, ou nos 
recolher em nossas casas e ape-
nas escrever desabafos em face-
book ou outras mídias sociais. 
Nossa atitude deve ser positiva, 
ou seja, cumprir nossos deveres 
e exigir dos governantes que 
administrem em prol do Bem 
Comum. Dessa forma, pode-
remos ver dar inícios às trans-
formações necessárias para que 
tenhamos, TODOS, uma vida 
digna.
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Opinião do Blog
O Princípio Republicano 

diz: todos são iguais perante a 
Lei!

Vendo a decisão do Supre-
mo Tribunal Federal  (STF) no 
último dia  3 de maio, quando 
os 11 ministros votaram a fa-
vor do foro privilegiado apenas 
para  Senadores e Deputados 
Federais, eu me pergunto: "qual 
é o Princípio  Republicano den-
tro da sociedade democrática? 
A resposta é simples: "todos são 
iguais perante a Lei". Ora, se to-
dos são iguais perante a Lei, não 
deveria haver foro privilegiado 
para ninguém, principalmente 
para os  Senadores e Deputados 
Federais,  cujo o atual Congresso 
está envolvido em 80%  de  ca-
sos de corrupção nos Tribunais. 
Mais uma vez, o STF que deveria 
dar o exemplo, acaba pisando na 
Constituição Federal ao não se-
guir o dispositivo Republicano. 
Essa decisão do STF também irá 
gerar uma série de discussões 
pelo Brasil afora, levando em 
consideração a independência 
dos Estados. Como o STF, além 
de muita demora em julgar os 
casos,  perdeu muito a credibi-
lidade depois de sua politização 
e, não acredito que essa decisão 
irá vigorar sem haver  uma am-
pla discussão sobre a matéria 
pelo país afora. A coisa pode 
ainda ficar pior. Estão queren-
do estender o benefício do Foro 
Privilegiado para ex-presidentes, 
salvando a pele de Michel Temer, 
Dilma e evidentemente de Lula, 
que já está preso.

E a Justiça continua negan-
do visitas ao Lula!

Na última edição desta co-
luna, comentamos a Lei de Exe-
cução Penal, Artigo 41, quando  
fala sobre direitos do presos, no 
caso especificamente de Lula.  

Agora, foi a  vez do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF-4) que negou o pedido do 
ex-ministro Ciro Gomes e do 
presidente do PDT Carlos Lupi 
e o deputado federal André Fi-
gueiredo (PDT-CE) que queriam 
visitar o ex presidente,  virando 
as costas para um dos ítens do 
artigo 41, em que permite que o 
preso receba, amigos, parentes e 
cônjuge. Os três entraram com 
um mandato de segurança con-
tra a decisão do TRF4, cujo o de-
sembargador federal João Pedro 
Gebran Neto, argumentou  a sua 
negativa dizendo que a visita de 
amigos  a um preso não é direito 
líquido e certo e que, portanto, 
não caberia mandato de segu-
rança.  Que prepotência desem-
bargador! Após 30 dias de prisão, 
Lula continua sem receber visitas 
de amigos. Desculpe a minha sin-
ceridade, mas  esse assunto ainda  
poderá tornar-se  perigoso, pois 
todos nós estamos cansados de 
saber  que a prisão de Lula é mais 
política que qualquer outra coisa. 
Lula não é um preso político pe-
rigoso. Ou será que outros presos 
como estupradores,  ladrões, tra-
ficantes, que recebem de tudo na 
prisão, até celulares, facas, armas 
de fogo,  são menos perigosos que 
Lula, que não pode ter um frigo-
bar em sua sela?

Macri entrega a Argentina  
ao Fundo Monetário Interna-
cional!

Acusando os seus antecesso-
res (Nestor e Cristina Kirchner) 
de ladrões, corruptos, Maurício 
Macri, presidente da Argentina, 
um dos países mais endividados 
do mundo, acaba de fazer mais 
um empréstimo dos abutres do 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI), mostrando a sua péssi-
ma administração e incompe-
tência durante apenas dois anos 

de governo. Inflação alta, peso 
desvalorizado em relação ao dó-
lar, desemprego aumentando de 
maneira galopante (chegou a ter  
cinco mil dispensas de emprega-
dos por dia em qualquer setor), 
assim caminha  a Argentina para 
um poço sem fundo, sem  qual-
quer perspectiva de melhora do 
país.  Fala-se que mais 30 bilhões 
de dólares serão emprestado ao 
pais, conforme acordo com a di-
retora financeira do FMI, a fran-
cesa Christine Legarde, realizado 
esta semana. A política econô-
mica da Argentina está tão ruim  
que a fuga de capitais é tão gran-
de que já  desvalorizou o peso 
em 8% e obrigou o  Banco Cen-
tral Argentino a aumentar a taxa 
base de juro de 27,5% para 40%, a 
maior em todo o mundo.  Como 
a Argentina não tem reserva de 
dólares suficiente, foi obrigada a 
recorrer ao FMI. Graças a Deus, 
o Brasil teve um Lula presidente, 
com visão econômica totalmen-
te diferente dos argentinos, que, 
além de pagar toda a despesa do 
Brasil com o FMI, ainda deixou 
uma reserva ao país de 370 bi-
lhões de dólares.

Coisas do Cotidiano
• E a nossa vizinha cidade de 

Maringá completa neste 10 de 
maio, 71 anos de uma história de 
pujança e liderança regional. A 
região se desenvolveu em torno 
da Cidade Canção, ou seja, todos 
somos um pouco maringaenses. 
Parabéns... como diz a canção: 
"Maringá... Maringá...".

• Espaço - Cultura - Araran-
guá - SC - Depois de quase cin-
qüenta anos, voltei a Araranguá, 
cidade catarinense localizada no 
extremo sul daquele Estado. Com 
67.100 habitantes, segundo es-
tatística do IBGE de 2017, fiquei 
surpreso com o desenvolvimento 
daquela cidade e de toda a re-
gião, com um potencial econô-
mico muito grande, baseado no 
comércio, indústria, agricultura 
e turismo. Segundo moradores 
de Araranguá e região, o cresci-
mento se deve muito a conclusão 
da duplicação da BR -101 (de 
Florianópolis ao Rio Grande do 
Sul), feito por Lula e pela Dilma, 
além do aeroporto construído em 
Jaguaruna, SC, que serve toda a 

ENTRELINHAS
***Feliz Dia das Mães. Vamos abraçá-las, beijá-las e presenteá-las. Elas merecem! E à minha mãe querida que está no 
céu, o meu eterno amor***E não esqueça que o sentido da vida está na vontade constante de fazer. Fazer com que o sonho 
não esmoreça. Fazer algo por alguém. Fazer algo por você. Quando fazemos algo, sentimos que existimos, que estamos, 
que somos, que pertencemos. Isto nos alimenta e nos dá mais ânimo para fazer.  E somos felizes! Ao contrário, quando 
deixamos de fazer,  as coisas perdem o sentido. Nós tornamos inúteis, desnecessários. Comecemos e recomecemos 
sempre que necessário. Desistir, nunca! Cultivando a esperança e fazendo a nossa parte, com certeza, tudo dará certo!*** 
"O amor de mãe por seu filho é diferente de qualquer outra coisa no mundo. Ele não obedece lei ou piedade, ele ousa 
todas as coisas e extermina sem remorso tudo o que ficar  em seu caminho." (Agatha Christie, escritora britânica, 
1890-1976)

região através das empresas  Azul 
e LATAM. Com grandes lojas, 
shoppings, bons hotéis e restau-
rantes, galerias, calçadão, praças, 
pousadas, duas universidades e 
uma faculdade privadas e uma 
pública, faculdade de Medicina, 
excelentes hospitais, santuário 
(a paróquia local foi promovida 
a santuário), vários supermerca-
dos, grandes produtores de arroz, 
milho, feijão, fumo, mandioca, 
trigo e um setor industrial rico 
em metalúrgicas, moveleiros e 
têxteis. Agências da Volks, Kia, 
Hyundai, Chevrolet, Fiat, Ford, 
Caminhões Mercedes e uma big 
loja da HAVAN fortalecem toda 
a região. Com muita beleza na-
tural, o turismo também é forte, 
principalmente no verão,  com 
destaque para  as praias, dunas, 
falésias, furnas e o morro dos 
conventos  (com o farol e rampa 
para pular de asa delta). Eu e a 
minha esposa Emília fomos ba-
tizar o nosso neto Daniel, cujos 
avós paternos lá residem. Ainda 
tivemos tempo de conhecer Tor-
res-RS, cidade de veraneio, mais 
ou menos 50km de Araranguá, 
com cerca de 40 mil habitantes 
(dizem que no verão chega a 200 
mil), chamando a atenção, a bele-
za das falésias, praias, no parque 
da Guarita. 

• Estivemos hospedados no 
Hotel Morro dos Conventos, 
uma belíssima construção de es-
tilo português, situado no alto do 
morro, com uma bela vista para a 
cidade,  mar, praias, dunas e foz 
do rio Araranguá;

• Agradecemos a atenção das 
recepcionistas, Joaine, Márcia e  
Ketlyn,  pela atenção e amabilida-
de com que fomos tratados, dei-
xando-nos um convite para vol-
tar a Araranguá e ao Hotel Morro 
dos Conventos. A você  Joaine, 
parabéns pelo dia das mães.

Trânsito consciente exige 
uma educação fundamental!

Mês de maio também chama-
do mês amarelo, é um mês em que 
se dedica sobre a conscientização 
das leis de trânsito para adultos, 
adolescentes e crianças. Mesmo 
que nos últimos anos a frota de 
veículos tenha aumentado e o 
número de óbitos por aciden-
tes de trânsito tenha reduzido, 
em conseqüência de uma maior 
conscientização dos motoristas, 
maiores dispositivos de seguran-
ça, leis mais rígidas e ter mais 
cuidado ao volante, não devemos 
deixar de dar as devidas orienta-
ções no sentido de educar, princi-
palmente adolescente e crianças 
para que de uma maneira mais 
eficaz possam formar melhores 
condutores e usuários do trânsito 
no dia de amanhã. Fica aqui um 
lembrete para que as autoridades, 
professores, façam diversas ações 
educacionais com semáforos, fai-
xas de pedestres, placas de sinali-
zação, limite de velocidade, como 
se comportar,  mesmo dirigindo 
uma bicicleta, evitando andar na 
contramão. Em toda a conscien-
tização, devemos sempre priori-
zar o respeito à vida.

Asma
É o estreitamento dos bron-

quíolos (pequenos canais de ar 
no interior dos pulmões) que di-
ficultam a passagem de ar provo-
cando contrações ou broncoes-
pasmos.  Trata-se de uma doença 
crônica. As crises comprometem 
a respiração tornando-a difícil. 
Quando os bronquíolos infla-
mam, segregam mais muco o que 
aumento o problema respirató-
rio. Na asma, expirar é mais difí-
cil que inspirar, uma vez que o ar 
viciado permanece nos pulmões 
provocando sensação de sufo-

co. A asma acomete pessoas de 
qualquer idade, sendo mais co-
mum na infância e é comum ma-
nifestar-se  em pessoas de uma 
mesma família. Sintomas - Falta 
de ar, tosse seca, chiado  e opres-
são do peito. Gripes e resfriados 
costumam agravá-los. Cuidados 
- a) Não fume. Numa família de 
asmático ninguém deve fumar 
e nem ficar em contato com fu-
maça e fumantes; b) O asmático 
deve ter conhecimento de sua 
doença; c) Tomar providências 
aos primeiros  sinais de crises; 
d) Submeter a testes alérgicos; e) 
Evite apanhar gripes e resfriados; 
f) Fuja dos cheiros de perfumes, 
tintas, gases, fumaças, produtos 
de limpeza, higiene pessoal, etc.; 
g) Evite mudanças abruptas de 
temperaturas; h) Tome bastante 
líquido e pratique exercícios; i) 
Use travesseiro alto; j) Use bron-
codilatadores ou outros medica-
mentos indicados pelo seu médi-
co; j) Evite medicações caseiras; 
k) Pratique exercícios físicos 
leves e evite estresse emocional; 
l) Evite o pânico nos momentos 
de crises; m) Combata a azia que 
predispõe a crise de asma; n) Evi-
te pólen, mofo, ácaros, fumaça 
de cigarros, poluentes do ar, quí-
micos, inseticidas, gases, certos 
alimentos como leite, ovos, etc.; 
Classificação - De acordo com 
as crises a asma pode ser clas-
sificada: 1) Intermitente (crises 
esporádicas); 2) Persistente leve 
(duas vezes por semana); 3) Per-
sistente moderada (  mais de duas 
vezes por semana ); 4) Persistente 
grave (crises diárias). Tratamento 
- Fisioterapia (natação), medica-
mentos como broncodilatadores, 
antiinflamatórios, xaropes, com-
primidos, corticóides, inalações, 
bombinhas, vacinação específica 
e evitar as condições que possam 
provocar as crises.

TRAMA, DRAMA E TRAUMA

 Conselho Tutelar promove campanha 
contra o Abuso e Exploração Sexual 

de Crianças e Adolescentes
Somente no âmbito do apurado pela plataforma 

Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos, em 
apenas 03 meses foram recebidas 4.480 denúncias 

de violência sexual contra crianças e adolescentes

O Conselho Tutelar 
de Nova Esperança 
está promovendo 

a Campanha Faça Bonito 
– Contra o Abuso e Explo-
ração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. 

A abertura será no do-
mingo, dia 13 de maio, a 
partir das 07h30 com a reali-
zação de diversas atividades 
que incluem corrida, cami-
nhada e passeio ciclístico. “A 
concentração será em frente 
à Prefeitura de Nova Espe-
rança. As inscrições estão 
abertas nos seguintes locais: 
Conselho Tutelar, Tiro de 
Guerra e Dias Bike e será 
cobrado apenas 01 kg de 
alimento aos participantes”, 
explica a Presidente do Con-
selho Tutelar Rute Alves.  

No dia 18 de maio é o 
Dia Nacional de Combate ao 

Alex Fernandes França
Com informações do TJ 
Paraná

Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes. 
Com o lema “Faça bonito. 
Proteja nossas crianças e 
adolescentes”, a campanha 

nacional, lançada para a data 
e apoiada pelo Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJ-PR), 
por meio do Conselho de 
Supervisão dos Juízos da In-

fância e da Juventude (CON-
SIJ), pretende mobilizar a 
população para o enfrenta-
mento da violência sexual 
contra crianças e adolescen-

tes.
A data foi escolhida pelo 

caso conhecido como o “Cri-
me Araceli”. Esse era o nome 
de uma menina de apenas 8 
anos de idade, que no dia 18 
de maio de 1973 foi seques-
trada, violentada e cruel-
mente assassinada no Espíri-
to Santo, por jovens de classe 
média alta. Apesar da gravi-
dade dos crimes, nenhum 
dos envolvidos foi punido. 
A partir da aprovação da Lei 
Federal nº 9.970/2000, a data 
ficou instituída como o “Dia 
Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes”.

Após quase 40 anos, infe-
lizmente, situações absurdas 
como essa ainda se repetem. 
Somente no âmbito do apu-
rado pela plataforma Disque 
100, da Secretaria de Direi-
tos Humanos, em apenas 03 
meses foram recebidas 4.480 
denúncias de violência se-
xual contra crianças e ado-
lescentes. 

DENÚNCIAS
Em todo o país o “Disque 

100”, criado pelo Ministério 
dos Direitos Humanos da 
Presidência da República, é 
um serviço de recebimento, 
encaminhamento e moni-

toramento de denúncias de 
violência contra crianças e 
adolescentes. Ele funciona 
diariamente das 8h às 22h, 
inclusive aos finais de sema-
na e feriados. As denúncias 
são anônimas e podem ser 
feitas de todo o Brasil por 
meio de discagem direta e 
gratuita para o número 100; 
e do exterior pelo núme-
ro telefônico pago +55 (61) 
3212-8400 ou pelo endereço 
eletrônico:disquedenuncia@
sedh.gov.br.

“É necessário proteger 
nossas crianças e adolescen-
tes e a conscientização sem 
dúvidas é o primeiro passo. 
18 de maio é o Dia Nacional 
de Combate a exploração 
sexual de Crianças e Adoles-
centes.  A intenção do 18 de 
maio é destacar a data para 
mobilizar e convocar toda a 
sociedade a participar dessa 
luta e proteger nossas crian-
ças e adolescentes. A data 
reafirma a importância de se 
denunciar e responsabilizar 
os autores de violência se-
xual contra a população in-
fanto-juvenil. Dados anuais 
apontam mais de 149 mil 
denuncias em todo o Brasil. 
”, finalizou a Presidente do 
Conselho Tutelar Rute Al-
ves.

“É necessário proteger nossas crianças e adolescentes e a conscientização sem dúvidas é o pri-
meiro passo”, disse a Presidente do Conselho Tutelar, Rute Alves

Hauney C. Malacrida
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A GRAVIDEZ MAIS 
IMPORTANTE DA 

HISTÓRIA

ARTIGO

Por: Rev. Azael Araújo*

No que concerne à maternidade, nenhuma mu-
lher foi mais favorecida por Deus que Maria. Ela 
foi graciosamente escolhida pelo Senhor para ser 
um instrumento pelo qual o Salvador seria envia-
do ao mundo. 

No evangelho de Lucas, essa humilde serva do 
Senhor aparece pela primeira vez, na ocasião em 
que o anjo Gabriel lhe apareceu para lhe revelar o 
maravilhoso plano de Deus: 

“Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao 
qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será 
chamado filho do Altíssimo; o Senhor Deus lhe 
dará o trono de David seu pai; e reinará eterna-
mente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá 
fim. Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Al-
tíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso o que 
há de nascer será chamado santo, Filho de Deus.” 
(Lc 1.31-33,35). 

A Bíblia ensina que Maria era virgem quando 
Jesus foi milagrosamente concebido em seu ven-
tre. Ela estava noiva de José, é verdade, mas era um 
noivado legal conhecido como kiddushin, que du-
rava um ano inteiro e o casal morava separado e 
não tinha relações físicas. Assim, José não seria o 
pai daquela criança. 

Na verdade, prestando um pouco mais de 
atenção nas boas novas transmitidas pelo anjo, a 
criança que seria gerada no ventre de Maria era 
absolutamente singular: “Este será grande”, disse o 
mensageiro divino (v.32). 

Gabriel anuncia a missão, a natureza e a realeza 
absoluta da criança que nasceria. 

A sua missão é descrita no próprio nome “Jesus” 
que significa “Javé é salvação”.  Jesus veio salvar o 
seu povo dos pecados deles (Mateus 1.21). Maria 
seria mãe do seu próprio Salvador. Que maravilha!

Gabriel declarou a natureza do Salvador - tanto 
a divindade quanto a humanidade de Jesus. Como 
filho de Maria, seria humano; como Filho do Altís-
simo (Lc 1:32), seria o Filho de Deus (Lc 1:35). O 
Verbo se faria carne para habitar entre nós, cheio 
de graça e verdade. Deus de Deus, Luz da Luz...

Além disso, ele também seria Rei, herdaria o 
trono de Davi e reinaria para sempre sobre Israel! 
Trata-se de uma referência à aliança de Deus com 
Davi (2 Sm 7) e das suas promessas do reino ao 
povo de Israel (Is 9:1 - 7; 11 - 12; 61; 66; Jr 33). A 
ênfase dessa passagem bíblica, sem dúvida nenhu-
ma, é sobre a grandeza do Filho.

Maria ficou maravilhada. Que imenso privilé-
gio! O bom senso sugere que ela havia percebido 
que o privilégio que recebeu graciosamente veio 
também acompanhado de um alto preço pessoal: o 
estigma de uma gravidez fora do casamento. Maria 
sabia que apesar de sua castidade, o mundo pensa-
ria diferente. No entanto, nada ofuscou sua alegria 
de ser a mãe do Redentor, e pela fé, ela se entregou 
incondicionalmente à vontade de Deus: “Disse en-
tão Maria. Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se 
em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-
-se dela.” (Lc 1.38).

Maravilhada, seu coração transbordava de boas 
palavras e, cheia de alegria, proferiu o maravilho-
so salmo conhecido como Magnificat (Lc 1.46-55), 
um belo hino cheio de louvor e esperança messiâ-
nica. 

Neste hino de adoração, Deus foi o único que 
ela magnificou! Nele, ela reconhece sua própria in-
ferioridade enquanto enaltece a glória e a majesta-
de de Deus. A humilde serva não atribuiu nenhum 
mérito a si mesma, mas confessou que quem real-
mente estava realizando a grandiosíssima obra era 
o Senhor Deus, seu Salvador.  

O Filho de Deus, por obra do Espírito Santo, 
nasceu daquela humilde virgem. Ele cresceu como 
Varão de Deus viveu uma vida perfeita, sem pe-
cado, e se entregou a si mesmo para salvar o seu 
povo dos pecados deles. Ao terceiro dia, Deus Pai 
o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar a 
sua direita nos lugares celestiais, de onde virá para 
julgar vivos e mortos. 

O Senhor Jesus é a verdadeira e única esperança 
para esse mundo falido pelo pecado. Ele é o cami-
nho, a verdade e a vida. E não há outro nome pelo 
qual importa que sejamos salvos. Ele veio para res-
gatar o perdido e lhe dar vida abundante e eterna. 

Caro leitor, acolha o conselho da humilde serva 
Maria, que teve o privilégio de carregar o Salvador 
em seu ventre, quando disse certa vez: “fazei tudo 
que ele vos disser” (Jo 2.5). Receba Jesus como Se-
nhor e Salvador em seu coração. Adore-o, pois ele 
é digno de ser louvado.

Feliz dia das mães!

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Dizem que certo dia o servidor abatido 
pelo desemprego indagou ao trabalho: 
por que me demitiste do teu apoio? 
O trabalho com tristeza, formulou 
esta contra pergunta: por que te 
revoltaste contra mim?" (Emanuel)

Acine Jovem planeja 
ações para o mês de maio

Saúde promove Dia D da Vacina 
contra gripe neste sábado

Entrega de flores para as 
mães e Feirão do Imposto 

estão na pauta de atividades

A campanha acontece em todos os 399 municípios do Paraná e 
segue até o dia primeiro de junho. Na Campanha 2017, o Paraná 

bateu a meta de vacinação, imunizando 2,7 milhões de paranaenses

Durante reunião na 
manhã de terça-feira, 
(08), o Conselho do 

Jovem Empresário de Nova 
Esperança – Acine Jovem de-
finiu algumas ações que serão 
realizadas no mês de maio.

Na pauta: a entrega de 
botões de flores para as mães 
na manhã de sábado, véspera 
da data comemorativa e tam-
bém a realização do Feirão do 
Imposto, nacionalmente rea-
lizado no dia 19.

A ACINE Jovem que du-
rante o mandato 2016 à 2018 
teve José Antônio Costa 
como presidente estará nos 

A Secretaria de Estado 
da Saúde promove 
neste sábado (12) o 

Dia D da vacinação contra a 
gripe. A campanha acontece 
em todos os 399 municípios 
do Paraná e segue até o dia 
primeiro de junho. Na Cam-
panha 2017, o Paraná bateu a 
meta de vacinação, imunizan-
do 2,7 milhões de paranaen-
ses.

O secretário estadual da 
Saúde, Antônio Carlos Nardi, 
disse que neste sábado todas 
as pessoas que fazem parte 
dos grupos prioritários devem 
buscar os locais de vacinação, 
principalmente aqueles com 

Da Redação
contato@jornalnoroeste.com

próximos dias passando pelo 
processo de transição da nova 
diretoria para o biênio 2018 
a 2020 e será presidida pelo 
empresário Michel Gomes.

Dentre as ações executa-
das pela Acine Jovem está o 
debate entre os candidatos 
a prefeito 2016, em parce-
ria com o Jornal Noroeste, 
Colégio Coração de Jesus e 
Observatório Social. Cam-
panha Novembro Azul de 
conscientização e alerta sobre 
os perigos do câncer de prós-
tata. Pesquisa sobre o perfil 
do consumidor de Nova Es-
perança (O que os consu-
midores buscam em outras 
cidades: Preço? Produto? 
Qualidade? Atendimento?), 
Palestra Universo digital para 

José Antônio Costa, Nilson Fabiano 
Junior, Moisés Antão, Michel 
Gomes e Júlio César Oliveira.

empresas. Feirão do Imposto 
e apoio em diversos eventos 
promovidos pela Associação.

A Acine Jovem agradece 

o apoio de toda diretoria da 
Acine, colaboradores, volun-
tários e deseja muito sucesso 
a nova gestão.

* Rev. Azael Araújo
Igreja Presbiteriana de Nova Esperança

dificuldade de acesso durante 
a semana.

“O Dia D é uma grande 
oportunidade de mobiliza-
ção e do alcance da meta de 
completar 90% de cobertura 
vacinal do público prioritário. 
Chamamos todos os para-
naenses que reservem um es-
paço no sábado e compareçam 
para se proteger”, afirmou.

O horário de funciona-
mento das Unidades de Saúde 
e postos volantes é definido 
pelos próprios municípios, 
sendo que a orientação da Se-
cretaria é manter os pontos de 
vacinação abertos entre 8h e 
17h.

CAMPANHA

CAMPANHA – Nesta 
edição, o público-alvo são as 
pessoas com 60 anos ou mais, 
crianças de 6 meses a 4 anos 
de idade, gestantes, puérperas 
(mulheres em até 45 dias de-
pois do parto), profissionais 
de saúde, indígenas, portado-
res de doenças crônicas, po-
pulação privada de liberdade, 
funcionários do sistema pri-
sional e professores das insti-
tuições públicas e privadas.

Até agora  o Paraná já va-
cinou mais de 1 milhão de 
pessoas. As maiores cobertu-
ras são de puérperas (47,1%) 
e idosos (46%). No entanto, 
ainda é baixa a vacinação en-
tre crianças (20,6%) e gestan-
tes (30%).

“Em média, a vacina de-
mora cerca de 15 dias para 
fazer efeito, por isso, quanto 
mais cedo for a imunização, 
melhor será sua eficácia, prin-
cipalmente no período de 
baixas temperaturas”, disse o 
secretário.

A vacina é efetiva contra 

os três tipos de vírus da gri-
pe que mais circulam no país: 
influenza A (H3N2), influen-
za A (H1N1) e influenza B, 
sendo apenas contraindicada 
para pessoas que possuem 
histórico de reação alérgica 
grave ao ovo.

LOGÍSTICA – A vacina é 
adquirida pelo Ministério da 
Saúde e distribuída aos Esta-
dos, que devem enviar as do-
ses aos municípios para apli-
cação em suas unidades de 
saúde. Neste ano, o Ministé-
rio programou a distribuição 
ao Paraná em sete lotes.

“Até a primeira semana 
de maio, recebemos cerca 
de 78% do volume de doses 
a que o Estado tem direito e 
rapidamente encaminhamos 
aos 399 municípios. Toda ci-
dade tem condições de fazer 
o Dia D com tranquilidade”, 
acrescentou o secretário. O 
Paraná ainda receberá dois 
novos lotes, programados 
para chegar no dia 18 e no dia 
25 de maio.

Divulgação Sec. Est.Saúde Paraná

A vacina é efetiva contra os três tipos de vírus da gripe que mais circulam no país: influenza A (H3N2), influenza A (H1N1) e influen-
za B, sendo apenas contraindicada para pessoas que possuem histórico de reação alérgica grave ao ovo.
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Comerciantes apostam no aumento das 
vendas às vésperas do Dia das Mães

Considerada a 2ª melhor data em termos de vendas, ficando 
atrás somente do Natal, o Dia das Mães é aguardado com boa 
expectativa pelos comerciantes ouvidos pela reportagem. O 

comércio vai atender em horário diferenciado neste sábado (12)Os comerciantes de 
Nova Esperança es-
tão se preparando 

para o movimento do Dia 
das Mães, que é considerada 
a segunda data de maiores 
vendas do ano, ficando atrás 
tão somente do Natal. 

Existe certo otimismo de 
que as vendas sejam melho-
res em relação ao mesmo 
período do ano passado. Os 
empresários avaliam que se 
houver uma confirmação 
das expectativas positivas, 
os investimentos visando o 
segundo semestres passam a 
ter mais garantias de retor-
no. 

Comerciantes dos setores 
de vestuário e calçados la-
mentam o fato de que o frio 
ainda não veio. “Se o frio ti-
vesse chegado, nossa expec-
tativa seria ainda melhor, 
mas mesmo assim nossa loja 
está com estoque variado e 
ótimos preços”, disse Dio-
linda Basso, gerente de uma 
loja no centro da cidade. 

Geralmente a população 
procura nas vésperas para 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Economia
Existe certo otimismo de que 

as vendas sejam melhores 
em relação ao mesmo 

período do ano passado

O comércio de Nova Esperança vai atender em horário especial neste sábado (12), véspera do Dia das Mães

comprar os presentes, hábi-
to de deixar para a última 
hora que se tornou bastante 
comum. É comum no Dia 
das Mães os filhos fazerem 
surpresas às suas mães, dan-
do presentes E organizando 
atividades que demonstrem 
amor e carinho por ela. 
Neste sentido, o comércio 
de Nova Esperança ficará 
aberto até às 16 horas deste 
sábado. O horário prolonga-
do visa proporcionar maior 
período de compras, geran-
do comodidade aos clientes 
e possibilidade no aumen-
to das vendas para os co-
merciantes. As estimativas 
apontam que os comprado-
res devem desembolsar en-
tre R$ 120,00 e 200,00. Entre 
os produtos mais procura-
dos, historicamente  estão os 
calçados, roupas e perfumes 
que representam 30% das 
vendas.

No Brasil o primeiro Dia 
das Mães foi promovido pela 
Associação Cristã de Moços 
de Porto Alegre, no dia 12 
de maio de 1918. Mas foi só 
em 1932 que o presidente 
Getúlio Vargas oficializou o 
segundo domingo de maio 
como Dia das Mães. Comerciantes esperam melhoras nas vendas 

“Temos uma expectativa de au-
mento nas vendas em 30%. É uma 
época muito boa, semelhante ao 
Natal. Se chegar o frio melhora 
ainda mais.  Estamos com  uma 
coleção nova e temos de  tudo 

para os bons filhos presentearem 
suas mães, afinal de contas, elas 

merecem” - Diolinda Basso

“Esperamos que seja muito posi-
tivo com um aumento em média 
de 30% nas vendas. A loja está 

com várias opções para atender 
a todos, com muitas novidades e 

variedades. É meu primeiro Dia das 
Mães no comercio de Nova Espe-
rança, espero um aumento signifi-
cativo” – Dayane Nunes Prete

“Estamos aguardando um bom 
público, gerando movimento para 
todo o comércio. Esperamos um 
aumento de 30% à 40% nas ven-
das”. - Eduardo Acácio Toledo

“É o nosso primeiro ano no 
mercado e nós estamos com muita 

expetativa de aumento das ven-
das, esperamos um público maior 
nesse dia e confiamos nisso. Nossa 
loja ficará aberta até as 16 horas” 
- Deise Aparecida Dias Previato

“A expectativa é boa, pois temos 
muitas  opções para presentes, e 

abrangemos todo tipo de público, 
jovens, adultos e idosos. Estamos 
de portas abertas para atender a  
todos. Vamos atender até às 16h 
neste sábado, com uma projeção 

de aumento em 30%  nas ven-
das” -  Cristina Costa Santos

“O Dia das Mães é sempre uma 
data muito boa. O ano passado 

foi bom e espero que esse supere 
a expectativa, com um aumento 
de 30% nas vendas. A loja está 
com muitas variedades, opções 
e os clientes sempre têm vindo 
comprar com a gente. O horário 
especial deste sábado vai gerar 
maior comodidade aos nossos 
clientes” – Ademir Barizon

Alex Fernandes França

Fotos: Hauney C. Malacrida

Os almoços na Comunidade 
Santo Antônio já viraram 

tradição e são sempre muito 
concorridos. Este ano será 

no domingo, 13 de maio, em 
comemoração ao Dia das Mães

A Comunidade católica Santo Antônio do 
Bairro Bela Vista promoverá neste do-
mingo 13 de maio, grandioso almoço do 

Dia das Mães e em seguida um show de prêmios.  
O evento é realizado com o objetivo de, além de 
homenagear as mães pelo seu dia, arrecadar fun-
dos para a conclusão do Salão de Festas, que fica 
em anexo à nova igreja recentemente construída 
e que deu um ar todo especial à pacata comuni-
dade. 

Os almoços na Comunidade Santo Antônio 
já viraram tradição e são sempre muito concor-
ridos.  O apetitoso cardápio inclui: arroz tempe-
rado e branco, creme de milho, farofa, mandioca, 
saladas variadas além de churrasco de boi e por-
co. O preço por pessoa é de R$25,00 sendo que as 
bebidas serão cobradas à parte. Logo na sequên-
cia, após o almoço, previsto para as 13h30min. 
acontecerá  o tradicional Show de Prêmios, cujas 
cartelas estão sendo comercializadas ao preço de 
R$15,00 com prêmios totalizando R$7.000,00 em 
dinheiro. Crianças de até 08 anos de idade acom-
panhadas não pagam. Haverá sorteio de brindes 
para as mães. Segundo Denis Dias, um dos or-
ganizadores da promoção, “ano passado foram 
vendidos 900 convites, muitos destes adquiridos 
no local. Esperamos que mais esta edição da festa 
seja sucesso, como as anteriores. Em breve nosso 
salão estará concluído, oferecendo ainda mais co-
modidade a todos os que participam dos eventos 
do Bairro Bela Vista”, ressaltou. 

Informações e convites (44) 99966-4964.

Alex Fernandes França

Bairro Bela Vista 
realiza almoço 
comunitário 

neste domingo



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 11 de maio de 2018

8 - GERAL JORNAL NOROESTE

Social
OSVALDO VIDUAL

Maravilhosa, a bela 
farmacêutica Janaí-
na Pelosi Bezerra, 
comemorou idade 
nova nesta semana, 
rodeada pelo carinho 
do namorado Char-
les Roger Cordeiro, 
colaboradores da 
Farmácia Viver Mais, 
parentes e amigos. 
A ela, os parabéns 
deste colunista.
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Alto Paraná completa 64 
anos com grandiosa festa

O município de Alto 
Paraná completou 
no dia 05 de maio, 64 

anos de emancipação política 
e para comemorar, propor-
cionou aos munícipes uma 
linda festa durante 4 dias na 
praça central.

Destaque para as apre-
sentações das Escolas Mu-
nicipais, CMEI’s e a Escola 
Especial, que na sexta-feira 
(04), emocionaram a todos 
os presentes que lotaram as 
dependências do Ginásio 
Municipal. O tema das apre-
sentações foi “meio ambien-
te” e todo material utilizado 
era reciclável.

Participaram das apre-
sentações: Escola Municipal 
Júlia Wanderley, Escola Mu-
nicipal Chapeuzinho Verme-
lho, Escola Municipal Alto 
Paraná, Escola Municipal 
João Honório Luiz, Escola 
Municipal do Campo Cris-
tiano Barbon, CMEI Verea-
dor Alvino Mendonça, CMEI 
Ana Nery, CMEI Maria José 
Vasconcelos, CMEI Vitória 
Stefane Barbon, Escola Es-
tadual Agostinho Stefanello, 
Colégio Estadual Rainha da 
Paz e Escola Especial Lour-
des Ceron Bedendo.

O prefeito Miro Santana 
destacou: “esse ano temos 
04 Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEI) 
apresentando, mas o ano que 
vem, se Deus quiser, estarão 
apresentando 05 CMEi’s, pois 
está previsto para 2019 a con-

clusão da reforma no CMEI 
Stella Maris, que também es-
tará em funcionamento”.

ENCONTRO DOS 
AGRICULTORES

Na quinta-feira (03), 
aconteceu o XVI Encontro 
dos Agricultores de Alto Pa-
raná, dando abertura nas 
festividades do município. 
O evento contou com a pre-
sença de 185 pessoas e tratou 
principalmente da conser-
vação de solo e água, onde 
conduzida pelo pesquisador 
Dr. Jonez Fidalski do IAPAR, 
mostrou a importância de 
uma propriedade bem terra-
ceada para evitar problemas 
de erosão. Na sequência, a 
palestra foi do vice presidente 
da FETAEP, Marcos Bram-
billa, sobre a Organização 
Sindical e Políticas Públicas e 
do Dr. Nelton Friedrich com 
desafios e oportunidades na 
agricultura. Por fim, com o 
Cap. Lázaro, sobre segurança 
na área rural e a Dra. Clara da 
ADAPAR tratando de ques-
tões da sanidade animal.

Durante o evento, tam-
bém foi feita homenagem ao 
Sr. Mario Nativo Baldin, pe-
los seus mais de 41 anos pres-

tados através da EMATER no 
município.

O Secretário da Agricul-
tura, Rafael Miquelan, agra-
deceu a todos que prestigia-
ram o evento e também aos 
parceiros que realizaram e 
contribuíram nesse impor-
tante momento de aprendi-
zagem.

No final em parceria com 

o Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais de Alto Paraná, 
FETAEP e o SENAR foi ser-
vido um delicioso jantar aos 
participantes.

FEIRA DA SAÚDE
No sábado (05), foi rea-

lizada a Feira da Saúde, com 
os temas: “Saúde do Traba-
lhador, Combate às Drogas, 

Alcoolismo e Tabagismo, 
Gravidez na Adolescência e 
Cuidados com Idosos”. Par-
ticiparam da Feira as UBS’s 
Central, Verde Rosa, Gralha 
Azul e Maristela.

Na ocasião, foi homena-
geado o dentista Dr. Alcides 
Neves, que prestou grande 
serviço no município, dei-
xando exemplo para os pro-

fissionais da área.
Ainda durante a Feira, 

houve a entrega dos cartões 
da Saúde Inteligente, que foi 
uma das promessas de cam-
panha do prefeito Miro e já 
foi concretizada. Para quem 
ainda não fez o cadastro para 
receber seu cartão, amanhã 
(12) das 8h às 17h, todos 
os Postos de Saúde estarão 
abertos para realização da 
Campanha de Vacinação e 
também para cadastro e en-
trega do cartão Saúde Inteli-
gente.

A Secretária da Saúde Sil-
via Henrique dos Santos frisa 
que “a campanha de arreca-
dação de medicamentos ven-
cidos e não utilizados ainda 
continua, para que seja feito 
o devido descarte do mate-
rial, basta levar ao Posto de 
Saúde mais próximo.”

ALMOÇO
No domingo (06), man-

tendo a tradição, foi servi-
do o delicioso prato típico 
“Cupim Noroeste”, que foi 
muito elogiado, não somente 
pelo sabor, mas pela organi-
zação do evento.

"A Prefeitura Municipal 
agradece a todos os parcei-
ros envolvidos, mas princi-
palmente, aos colaboradores 
que não pouparam esforços 
para realizar a tão tradicional 
festa e proporcionar esse mo-
mento tão agradável de lazer 
aos munícipes," finalizou o 
prefeito Miro Santana.

Fotos: Hauney C. Malacrida

População lotou as dependências do Ginásio de Esportes

O prefeito Miro Santana, ao lado da Primeira Dama Simone, na abertura das apresentações

Feira da Saúde Encontro dos Agricultores

Proposto por Anibelli, projeto que institui 
campanha Junho Verde é aprovado na Alep

A Assembleia Legis-
lativa do Paraná 
aprovou hoje (9), 

em segunda discussão, 
projeto de lei do deputa-
do Anibelli Neto (MDB) 
que inclui no calendário 
oficial de eventos do Pa-
raná a campanha Junho 
Verde, voltada à realiza-
ção de ações de promoção 
da preservação ambiental 
e conscientização sobre os 
cuidados com o meio am-
biente. A proposta recebeu 
36 votos favoráveis e ne-
nhum contrário.

"O poder público tem 

o dever de promover a 
conscientização da socie-
dade sobre a importância 
da preservação ambiental. 
Neste sentido, nosso pro-
jeto estabelece uma série 
de medidas que podem 
ser praticadas por escolas, 
universidades, faculdades, 
entre outras instituições. 
É, sem dúvidas, um avanço 
muito grande para o Para-
ná", explicou Anibelli.

De acordo com o proje-
to de lei, a campanha Junho 
Verde tem os seguintes ob-
jetivos: promover o debate 
de propostas para a política 

ambiental estadual; incen-
tivar a educação ambiental 
desenvolvendo ações edu-
cacionais que sensibilizem 
a sociedade sobre a im-
portância da defesa e pre-
servação do ambiente; in-
centivar a participação da 
sociedade civil organizada 
na formulação de propos-
tas de políticas ambientais; 
possibilitar a apresentação, 
pelo poder público, dos re-
sultados da evolução das 
questões ligadas à preser-
vação ambiental; promover 
o plantio de árvores e fo-
mentar a criação de asso-

ciações de conservação da 
natureza.

O mês de junho foi es-
colhido por ser marcado 
por diversas datas ligadas 
à conservação ambiental, 
como o Dia Nacional da 
Educação Ambiental (3 de 
junho), Dia da Ecologia 
(5), Dia dos Catadores de 
Materiais Recicláveis (7) e 
o Dia do Combate à Deser-
tificação e à Seca (17).

Como o PL foi aprovado 
com dispensa de redação 
final, a proposta já pode 
ser enviada para sanção da 
governadora.
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Tem comédia nova no ci-
nema e a Coluna Sétima Arte 
dessa semana se dedica a des-
vendar tudo sobre A Noite 
do Jogo, o novo e promissor 
filme lançado pela Warner no 
Brasil.

Antes de qualquer coisa, é 
preciso ressaltar que o gênero 
Comédia é sempre complica-
do. Digo isso porque ele é o 
mais popular de todos os gê-
neros aqui em terras tupini-
quins, tanto que a maior parte 
da produção cinematográfica 
nacional se dedica a ele, mas 
ao mesmo tempo trata-se de 
um gênero mais difícil para 
os realizadores, isso porque 
um bom cinéfilo sempre su-
bestima uma comédia (eu 
mesmo sou sempre cético em 
relação a elas). 

Fazer comédia é caminhar 
entre a tênue linha da arte e 
do escrachamento. Talvez um 
ótimo exemplo para ilustrar 
essa afirmação esteja na re-
modelação de um dos popu-
lares programas de humor 
da TV aberta brasileira. Até 
pouco tempo o programa 

Zorra Total, da Rede Globo, 
era uma sessão de mal gosto, 
estereótipos e escracho. Após 
a reformulação do programa, 
quando perdeu o “Total” do 
título e passou a ser escrito 
por Marcius Melhem e diri-
gido por Maurício Farias ele 
começou a exibir um humor 
inteligente, recheado de críti-
cas políticas, comportamen-
tais e sociais. Ao retirar os 
bordões, as piadas machistas 
e o preconceito de cena, o 
programa deixou de ser um 
pastelão e passou a ser arte 
de primeira qualidade na TV 
brasileira, que, diga-se de 
passagem, não é conhecida 
por essas características.

Sendo assim, o mesmo 
pode-se afirmar a respeito do 
cinema, pois todos os anos a 
tela grande recebe uma quan-
tidade razoável de comédias, 
mas a maioria, é mediana, 
exagerada e muitas vezes de 
mau gosto. Por isso, quando 
uma comédia com potencial 
e qualidade estreia é preciso 
valorizar. Esse é o caso de A 
Noite do Jogo, uma feliz sur-

presa em meio a tantos block-
busters.

A Noite do Jogo surpreen-
de em muitos aspectos, a co-
meçar pelo roteiro de Mark 
Perez, que é bem feito e re-
cheado de piadas e referên-
cias pop. Interessante como 
o roteiro nas mãos dos dire-
tores Jonathan Goldstein e 
John Francis Daley consegue 
impelir a essa história de co-
média muita ação, suspense e 
altas doses de tensão. O filme 
é recheado de detalhes, com 
personagens cativantes e um 
enredo intrigante, tanto que 
pode-se afirmar que o filme 
está na verdade jogando com 
os expectadores que não con-
seguem distinguir os aconte-
cimentos dentro da própria 
trama. Uma jogada de mestre!

A dupla de diretores tem 

um timing excelente para as 
piadas e soma a isso uma alta 
dose de criatividade poucas 
vezes vistas em comédias, por 
exemplo, uma cena em que 
os protagonistas da história 
correm pela casa enquanto 
fogem dos seguranças, tudo 
indica que aquele seja um 
plano-sequência (um plano 
que registra a ação de uma se-
quência inteira, sem cortes), 
dificilmente um diretor de 
comédias se dedica a isso.

O elenco é encabeçado 
por Jason Bateman e Rachel 
McAdams, que demonstram 
muito comprometimento e 
competência em seus traba-
lhos, é incrível perceber como 
McAdams tem se tornado 
uma atriz versátil ao longo 
dos últimos anos. Outro ator 
que brilha na trama é Jesse 
Plemons, que rouba a cena 
todas as vezes que aparece 
no filme, além é claro de Kyle 
Chandler, que também é um 
nome de peso.

Vamos à trama! O casal, 
Max, papel de Jason Bateman, 
e Annie, interpretada por Ra-
chel McAdams, participam de 
um grupo de casais que orga-
nizam noites de jogos sema-
nalmente. O irmão rico e bem 
sucedido de Max, Brooks, 
interpretado por Kyle Chan-
dler, chega decidido a orga-
nizar uma festa de assassina-

to e mistério e acaba sendo 
sequestrado, levando todos a 
acreditarem que o sumiço faz 
parte da misteriosa brincadei-
ra. Os seis amigos competiti-
vos precisam então resolver o 
caso para vencer o jogo, cujo 
rumo vai se tornando cada 
vez mais inesperado.

Por que ver esse filme? 
Porque é muito difícil encon-
trar uma comédia que apre-
sente essas qualidades, um 
tipo de humor anárquico, com 
risadas que fluem nervosas de 

sequências quase absurdas. 
Talvez o único problema do 
filme seja seu trailer, que aca-
ba entregando muita coisa 
antes da hora, por isso, vale 
a pena ir ao cinema sem ver 
o trailer, para não estragar a 
surpresa e as risadas. O longa 
é uma metralhadora de sen-
sações, humor e risadas, vale 
a pena ser conferido. Uma 
comédia adulta, inteligente e 
de qualidade. Aproveite, pois 
um filme assim é raridade. 
Boa sessão!

Onde há calor há mais 
vida

Dia 12 de maio (sábado), 
das 8h às 12h, a equipe de ci-
dadãos mirins de Floraí, es-
tará passando pelas residên-
cias em busca das doações 
para essa campanha. Deixe 
sua doação separada para 
ser entregue aos coletadores.

A solidariedade do povo 
Floraiense tem sido eviden-

ciada a cada edição da Cam-
panha do Agasalho.

O Provopar de Floraí, 
juntamente com a Prefeitura 
Municipal e departamento 
de Assistência social, bus-
cam através desta campanha 
ajudar famílias para a pre-
venção ao inverno.

SEJAMOS SOLIDÁ-
RIOS NESTA PARTICIPA-
ÇÃO COMUNITÁRIA.

A direção, professo-
res, funcionários, 
Secretaria de Edu-

cação e alunos da Escola 
Elena Maria Pedroni de 
Floraí, anteciparam home-
nagens ao dia das mães.

O evento aconteceu no 
pátio da própria escola na 
manhã do sábado, 05 de 
maio.

A professora Maria An-
gela Zampieri Gimenez, Se-
cretária de Ensino do Mu-
nicípio, fez-se presente na 
abertura, prestigiando as-
sim a diretora Rose Ariozi, 
professores e funcionários 
desta escola.

Após diversas brincadei-
ras em gincanas, foi servido 
um café da manhã aos pre-
sentes.

Foram momentos real-
mente festivos e descontraí-
dos.

Parabéns a todas as 
mães.

O Juízo da Vara da Fazenda Pública de Para-
nacity, no Noroeste paranaense, atendendo 
pedido liminar formulado pela Promotoria 

de Justiça da comarca em ação civil pública, deter-
minou, em caráter liminar, a imediata transferência 
de 14 presos que estão na 27ª Delegacia Regional de 
Polícia, naquela cidade.

Na ação, o Ministério Público relata a situação 
caótica da delegacia, que atualmente não tem ne-
nhum servidor responsável pela carceragem, pois 
um teve sua prisão decretada e está foragido, en-
quanto outro foi afastado em virtude de problemas 
psiquiátricos. Todas as atividades têm sido execu-
tadas por policiais civis, o que prejudica a atuação 
da polícia nos cinco municípios de competência da 
Delegacia Regional.

A carceragem, com capacidade para 24 presos, 
abriga 55, incluindo quatro mulheres em local im-
provisado. Há entre eles presos de alta periculosida-
de. O MPPR alerta para o risco de motim e fugas. Já 
houve inclusive tentativa de homicídio de um preso 
contra um colega de cela.

Além de determinar a transferência de 14 presos 
no prazo de dez dias, a decisão ordena que sejam de-
signados, em até 30 dias, dois agentes de carceragem 
para trabalhar na delegacia de Paranacity. Caso as 
ordens sejam descumpridas, a governadora do Esta-
do e o secretário estadual de Segurança Pública es-
tarão sujeitos ao pagamento de multa diária de mil 
reais para cada uma das determinações não acatadas. 

Comunicação MPPR

Campanha do 
Agasalho 2018

Justiça determina 
imediata 

transferência 
de 14 presos da 
27ª Delegacia 

Regional de Polícia 
de Paranacity

Escola faz homenagem 
as mães em Floraí

- AJUDANT E DE CARGA E DESCARGA
- ASSIST ENT E CONTÁBIL

- AUXILIAR ADMINIST RAT IVO (PCD)
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO  (PCD)

- DESOSSADOR
- FATURISTA

- MECÂNICO AUTOMOT IVO
- MECÂNICO INDUST RIAL

- OFFICE-BOY
- T ÉCNICO EM ELET RÔNICA/T ELECOMUNICAÇÃO

- T ÉCNICO EM INFORMÁT ICA
- T ÉCNICO EM SEGURANÇA DO T RABALHO 

- TORNEIRO MECÂNICO
- VENDEDOR INT ERNO

- VIGIA

VAGAS ABERTAS PARA:
- Mestre de Obras

- Carpinteiro
- Eletricista
- Encanador

- Pedreiro
- Meio Oficial de Pedreiro

- Servente de Pedreiro

(Interessados trazer a Carteira de Trabalho, RG e CPF)

Rua Governador Manoel Ribas, 1007
Centro | Nova Esperança

A PEDIDO DO MP
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Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
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Separação correta do lixo gera renda 
aos Catadores de Materiais Recicláveis  

Quando o cidadão não faz a separação, deixa que o orgânico 
contamine o seco, se retira a oportunidade de renda de um trabalhador. 

Meio Ambiente também ganha com a separação correta do lixo

SUSTENTABILIDADE

O aumento na gera-
ção de resíduos tem 
causado uma série 

de problemas em vários mu-
nicípios do país, tais como a 
redução da vida útil dos ater-
ros sanitários e o recorrente 
uso dos “lixões”, que geram 
prejuízos ao meio ambiente. 
Neste cenário, Nova Esperan-
ça tem se destacado pelo tra-
balho realizado com a desti-
nação final do lixo. O projeto 
desenvolvido no município 
busca envolver a comunidade 
no processo de conscientiza-
ção ambiental. 

A adoção de práticas am-
bientalmente corretas no tra-
tamento de resíduos sólidos 
está gerando dividendos para 
a cidade. 

O município é referên-
cia nacional na separação 
do lixo, sendo esta condição 
fruto de um trabalho iniciado 
há 15 anos, ocasião em que se 
formou um grupo gestor para 
tratar o tema. 

O Secretário da Agricul-
tura e Meio Ambiente Ama-
rildo Ardenghi relembra: “re-
portagens da época atestam 
o início da Associação dos 
Catadores de Materiais Reci-
cláveis (ACAMARE), no ano 
de 2002. O dia “D”, ocorrido 
06 meses após o início da 
Associação foi importantíssi-
mo. A partir dali o município 
conseguiu o barracão, pois 
já possuíamos uma prensa 
graças ao Programa de Sus-
tentabilidade Ambiental do 
Governo Lerner. A prefeitu-
ra adquiriu um caminhão e 
um fragmentador de papeis.  

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Buscamos patrocínios para 
adquirir  os carrinhos de co-
leta usados pelos catadores”, 
relembra Ardenghi. Destina-
ção correta

Para que o Programa de 
Coleta Seletiva obtivesse êxi-
to, a população foi orientada 
sobre a forma coleta de efe-
tuar a separação, ou seja, lixo 
não separado não era recolhi-
do pelo caminhão da prefei-
tura.  A participação efetiva 
da sociedade vem garantindo 

o sucesso da iniciativa.  “Tam-
bém foram feitas palestras nas 
escolas ensinando às crianças 
sobre meio ambiente e os da-
nos causados quando não se 
dá a destinação correta dos 
resíduos. Campanhas entre 
os setores da sociedade foram 
primordiais. Cada adminis-
tração que passou foi aprimo-
rando de alguma”, salientou o 
Secretário. 

Ao separar o lixo da ma-
neira correta e colocar na 

Foto: Alex Fernandes França

O trabalho de separação do lixo garante o destino correto aos resíduos  sólidos e gera renda 
aos trabalhadores da Cocamare – Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Nova 
Esperança

Reciclar é fundamental: Reaproveitar é uma forma de amor com o meio ambiente. É um 
dos principais métodos de recolha, trazendo diversos benefícios ao planeta, uma vez que 
materiais feitos de vidro, plástico, papel e metal podem ser reciclados.  A reciclagem reduz, de 
forma importante, o impacto sobre o meio ambiente: diminui as retiradas de matéria-prima 
da natureza, gera economia de água e energia e reduz a disposição inadequada do lixo. Além 
disso, é fonte de renda para os catadores

Veja como separar 
corretamente o lixo:

- Não misture lixo orgânico com recicláveis: O pri-
meiro passa para começar a separar o lixo é separar as 
sobras de alimento, como cascas de legumes e frutas, 
do lixo reciclável. Coloque plásticos e metais em um 
saco e as sobras em outro.
- Lavar as embalagens recicláveis: Ao descartar 
embalagens de leite, garrafas pet ou latas, passe uma 
água antes de colocá-los no lixo. Evita o acúmulo de 
mosquitos e insetos.
- Vidros: Garrafas e frascos podem ser depositados 
normalmente, mas se o vidro estiver quebrado ou 
qualquer outro material cortante, como lâmina de 
barbear, por exemplo, embrulhe-os em algum papel 
(tipo jornal) ou coloque-os em alguma caixa para 
evitar que os coletores ou qualquer outra pessoa se 
machuque.
- Papéis: Ao descartar os papéis lembre-se que papel 
sujo não é reciclável. Devem ser dobrados e não amas-
sados. Dê preferência para os que estiverem secos.
- Tampe o lixo: Tanto para o lixo reciclável quanto o 
orgânico, opte por recipientes fechados. Afasta insetos 
que são atraídos pelo cheiro de comida.

calçada para os catadores 
levarem ao destino correto, 
com certeza serão diminuí-
dos os problemas causados 
pelo descarte inapropriado.  
A coleta seletiva facilita a re-
ciclagem do lixo reutilizável 
e ainda gera empregos e aju-
da a preservar o nosso meio 
ambiente evitando a extração 
de mais matéria-prima e a 

poluição.  Ao todo 30 pessoas 
trabalham na Cooperativa 
dos Catadores de Materiais 
Recicláveis. É o lixo que não é 
lixo gerando renda. São reci-
cladas em média 80 toneladas 
ao mês e a cidade recebe a vi-
sita de outros municípios que 
buscam implantar ou Projeto 
de Reciclagem. Recentemen-
te a Universidade de Santa 

Maria – Rio Grande do Sul 
veio conhecer toda a meto-
dologia que envolve a Coleta 
Seletiva.  

‘‘Reconhecidamente te-
mos o melhor sistema de 
coleta de lixo do Brasil, por-
que ele destina os resíduos de 
acordo com a lei e isso é im-
portante’’, concluiu Amarildo 
Ardenghi.

Em sua edição nº 170, de 19 de julho de 
2002 o Jornal Noroeste noticiou com exclusi-
vidade o início da coleta seletiva de lixo em 
Nova Esperança. A título de orientação, foram 
realizadas cerca de 92 palestras. A intenção 
era separar 30% do lixo produzido no municí-
pio e repassar a produção a uma associação de 
catadores, criada na época a cerca de 01 mês. 
Reciclar significa transformar objetos mate-
riais usados em novos produtos para o consu-
mo. Esta necessidade  foi despertada pelos se-
res humanos, a partir do momento em que se 
verificou os benefícios que este procedimento 
trás para o planeta Terra. Um outro benefício 
da reciclagem é a quantidade de empregos 
que ela tem gerado nas grandes ciddes. Mui-
tos desempregados estão buscando trabalho 
neste setor e conseguindo renda para mante-
rem suas famílias. Cooperativas de catadores 
de papel e alumínio já são uma boa realidade 
no Brasil. Em Nova Esperança, a Cocamare - 
Cooperativa dos Catadores de Materiais Re-
cicláveis gera renda para cerca de 30 famílias.

Foi Notícia
NO JORNAL NOROESTE

NOVA ESPERANÇA INICIA 
COLETA SELETIVA DE LIXO

No dia 06 de janeiro de 
1959, as primeiras Irmãs Ze-
ladoras do Sagrado Coração 
de Jesus eram festivamente re-
cebidas na Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus em Nova Es-
perança. Foram recebidas pelo 
Pároco, por D. Jaime, Pedro 
Zanusso (prefeito municipal), 
outras autoridades locais e por 

toda a comunidade ansiosa. 
As Irmãs escaladas para 

a fundação foram: Ir. Ciríaca 
Rampo, superiora; Ir. Domin-
gas Brotto e Ir. Romualda Ju-
liani. 

Em março de 1959 foi orga-
nizada pelo Vigário com apro-
vação do Bispo, uma comissão 
que se encarregaria de anga-

riar fundos para a construção 
do Colégio, a qual ficou assim 
constituída: Presidente: Nelson 
Cardoso Silveira, Secretária: Ir. 
Domingas Brotto, Tesoureira: 
Ir. Ciríaca Rampo; Membros: 
Srs. Benedito Silveira, João 
Martins Salvático, Jorge Nagao-
ka, José Fillus e Miran Pirih. 

Embora houvesse muitas 
dificuldades, tais como falta de 
água encanada, luz elétrica, não 
faltava boa vontade das pessoas 
envolvidas. 

No começo de 1960, a Esco-
la foi transportada do pátio da 
Matriz para o terreno próprio 
do Colégio. Ao lado da Escola 
(provisória), os próprios alu-

nos, oriundos tanto da zona ru-
ral quanto urbana, auxiliaram 
no transporte de material em 
suas horas de folga. O prédio 
ficava pronto e era necessário 
ampliar os cursos. Em 1965 sur-
ge o Curso Ginasial, com a de-
nominação “Ginásio Coração 
de Jesus”. As duas Escolas que 
funcionavam sob a mesma di-
reção (Ir. Domingas) e no mes-
mo edifício fundiram-se com a 
denominação de “Colégio Co-
ração de Jesus”. Em 1975, sob a 
direção da Ir. Carmelina Massa-
rotto, fica reconhecido o curso 
pré-escolar e a Escola passa a 
denominar-se Escola Coração 
de Jesus.

Lançamento 
da pedra 

fundamental da 
construção do 

Colégio Coração 
de Jesus de 

Nova Esperança 
- ano 1959.
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ESCOLA MUNICIPAL 
VER. JORGE FANECO

ESCOLA MUNICIPAL 
VER. JORGE FANECO

Projeto Jornal na Escola

Diretora: Sandra Mara Caeiro
Coordenadora: Gisely Silgueiro
Professora: Rosimeire Chiquito Gomes

Diretora: Sandra Mara Caeiro
Coordenadora: Gisely Silgueiro

Professora: Márcia Regina Bonadio

O jornal é uma ferramenta 
muito importante em sala de 
aula, onde os educandos ficam 
informados sobre o que acon-
tece em nossa cidade.

Um dos assuntos que cha-
mou muita atenção foi a taxa 
do lixo. Os alunos relataram 
o que sentiam e o que afetava 

o orçamento de suas famílias.
Toda essa discussão sobre o 
lixo,como cuidar desse lixo e 
como preservar o meio am-
biente, fez com que os alunos 
juntamente com a professora 
Rosimeire, decidissem fazer 
um jardim na escola utilizando 
materiais recicláveis. O Proje-

to de Jardinagem também está 
inserido no projeto Justiça e 
Cidadania.

Esse trabalho ajuda a cons-
cientizar os alunos sobre as 
questões ambientais e entender 
como é bom ter um lugar bem 
cuidado e florido, por ser lugar 
de convívio de muitas pessoas.

A campanha Poupança 
Premiada começou mês 
passado e três associa-

dos da Sicredi União PR/SP já 
tiraram a sorte grande, ganhando 
R$ 2 mil cada. São eles: Angelina 
Babolin de Souza, de Cianorte; 
Vanderlei Lopo do Nascimento, 

de Terra Boa; e Pedro Alberton 
Alves de Siqueira, de Nova Espe-
rança.

No caso de Siqueira, que é 
produtor rural e associado há oito 
anos da Sicredi União, o prêmio 
veio após ter aberto recentemen-
te uma poupança. “A gente nunca 

acredita que vai ganhar. Fiquei 
muito contente e ainda nem sei 
o que fazer com o prêmio. Talvez 
vou usar no pagamento de fun-
cionários”, comenta.

A outra ganhadora, Angelina 
Babolin de Souza, mora em Cia-
norte e também é associada há 

oito anos. Ela aplica na poupança 
o dinheiro que recebe do aluguel 
de um imóvel, mas não esperava 
ser contemplada. “Foi uma ótima 
surpresa. Ano passado enfrentei 
crise financeira e a Sicredi União 
me deu muito apoio, oferecendo 
soluções. Então, optei em aplicar 

meu dinheiro aqui e vou deixar 
meu prêmio na poupança ren-
dendo mais números da sorte”, 
afirma satisfeita.

A campanha é uma realiza-
ção da Central Sicredi PR/SP/RJ, 
começou em 10 de abril e vai até 
dezembro, distribuindo R$ 1,5 

milhão em prêmios, sendo 10 
sorteios semanais de R$ 2 mil, 
um sorteio mensal no valor de R$ 
50 mil e um sorteio do prêmio de 
R$ 500 mil. Na reta final da cam-
panha as chances serão dobradas, 
com 20 sorteios semanais de R$ 
2 mil.

A Classe Especial com a 
orientação da professora Már-
cia,   utilizou o jornal para 
identificar algumas profissões 
que ali se apresentavam como: 
jornalista,fotógrafos,vendedor
es e muitas outras.

Por meio  da analise destas  

profissões, a professora iniciou 
uma roda de conversa sobre 
a importância do trabalho de 
cada  profissão para o desen-
volvimento e crescimento do 
nosso País, proporcionando 
assim a conscientização do 
valor e da dignidade de cada 

profissão e o respeito á cada 
profissional. 

Após esse trabalho os alu-
nos disseram qual profissão 
pretendem seguir e confeccio-
naram alguns balões com o 
nome da profissão e um cartaz 
com algumas profissões.

5º ANO A - INTEGRAL
Ana Julia dos Santos Souza
Beatriz Vitória Galdino 
Ferreira
Eduarda Nestório dos Santos 
Lima
Fabiana da Silva Carneiro

Gustavo Henrique Costa 
Lima
Julia Lima Geronimo
Kaio Bruno da Silva Pereira
Kauã Paulino Cardoso
Laysa de Souza Peres
Luis Antonio Nabas de 

Oliveira
Maria Vitória Felicianop 
de Lima
Maysa Mendes Machado
Rian Pinto de Andrade
Roberto Paulo da Silva
Ronaldo de Ré Clemente

Sabrina Maria Almeida 
da Silva
Matheus Henrique Araujo
Wakson Peres do Nasci-
mento
Bruno Eduardo Barcellus
Luan Carlos Cruz dos Santos

CLASSE ESPECIAL
INTEGRAL

Camili Cruz dos Santos
Danilo Henrique de Oliveira
João Gabriel da Silva Santos

João Vitor Dias de Souza
Luan Carlos Cruz dos Santos
Luiz Henrique da Silva Bosio
Maria Clara Paris da Silva

Maria Fernanda Antonio de Goes
Mickael Bento dos Santos Verza

 Milena Clara Peres Nunes

A Pesca em barranco é a 
mais praticada em todo 
o mundo e também a 

mais simples, porem existem 
surpresas inesperadas que po-
dem acontecer e para evitar 
maiores problemas (Ensolação, 
desidratação, acidentes durante 
o trajeto) durante a sua pescaria 
quanto depois, abaixo estão re-
lacionados alguns equipamen-
tos essenciais para uma pescaria 
tranqüila.

Fique atento quanto as con-
dições do local o qual preten-
de se instalar para curtir a sua 
pescaria, solo úmido e pedras 
a beira de barrancos podem fa-
cilmente provocar acidentes se 
desprendendo pelo excesso do 
peso do corpo sobre a margem 
dos barrancos. Procure locais 
mais formes e que inspirem 
maior segurança.

As técnicas de pesca nes-
sa modalidade estão restritas 
ao raio de alcance levando em 
consideração o acesso ao local, 
geralmente essa pescaria é fei-
ta com molinetes com anzóis e 
iscas naturais ou com linhadas 
pois na maioria dos casos, não 
há espaço suficiente para a prá-
tica de arremessos de iscas artifi-
ciais e trabalhos com carretilhas. 
Outro fator a ser considerado, é 

DICAS DE PESCA

Pesca de Barranco

que diferente da pesca de praia, 
há casos em que podem haver 
corredeiras as margens dos rios, 
então é bom ficar atento quanto 
ao uso de chumbos para que a 
linha não venha a encostar na 
margem dificultando assim o 
resultado da sua pescaria.

Procure se atualizar sobre 
o local o qual pretende realizar 
sua pescaria, procure se atuali-
zar quanto as as condições me-
teorológicas, verifique se o nível 
do rio está se alterando, memo-
rize os locais de fácil vazão em 
casos de emergência, profundi-
dade aproximada do rio, peri-
culosidade das corredeiras”caso 
existam”, pontos de maior pro-
babilidade de haver enrosco 
que assim sua pescaria irá fluir 
de maneira mais tranqüila e se-
gura.

ITENS QUE VOCÊ DEVERÁ 
LEVAR PARA SUA PESCA-
RIA:
1. Primeiros socorros 
2. Comida 

3. Bebida 
4. Caixa térmica 
5. Gelo 
6. Caixa de pesca 
7. Varas 
8. Carretilhas e molinetes 
9. Documentos pessoais 
10. Documento do carro 
11. Licença de pesca 
12. Boné 
13. Óculos de sol (polarizado 
14. Protetor solar 
15. Repelente à inseto 
16. Capa de chuva 
17. Roupa reserva 
18. Toalha 
19. Iscas 
20. Lanterna 
21. Fósforo ou faisqueiro 
22. Papel higiênico 
23. Caixa de ferramentas 
24. Chave de roda 
25. Pneu estepe 
26. Macaco para erguer o carro 
27. Máquina fotográfica 
28. Faca 
29. Puçá 
30. Cadeira 
31. Samburá 

Poupança Premiada contempla três associados da Sicredi União


