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Horário de verão começará 
em 4 de novembro e tema 
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Câmara de vereadores 
homenageia professores 
durante sessão solene

Município realiza a VIII 
Conferência Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente

HISTÓRIA: Igreja Presbiteriana Independente de Nova Esperança comemora 63 
anos de organização neste fim de semana. PÁG. 9

FESTA: Alto Paraná e Presidente Castelo Branco 
proporcionam dia de diversão para as crianças. PÁG. 7
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Dia das Crianças

CRIME

PÁG. 4

Suspeitos de assassinato 
são presos e Polícia fará a 
reconstituição do crime
O caso, que gerou grande repercussão, aconteceu em 

uma propriedade rural localizada próxima ao Bairro Bela 
Vista.  O corpo da vítima, Adenilson Magri, de 48 anos, 

foi localizado 04 dias após seu desaparecimento

BR-376: Prefeitura, Acine e DER discutem adequações 
em obras no trevo do Sonrisal para abertura do acesso. 
PÁG. 5
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DESDE MAIO DE 1995

Desde criança sempre gostei muito de política. Ler 
sobre os bastidores, a opinião de analistas e as mais va-
riadas formas de abordagem do assunto que é sempre 
polêmico.

Lembro-me da época dos showmícios, milhares de 
pessoas nas ruas para acompanhar um grande show gra-
tuito com a banda favorita ou cantores famosos. Ouvir as 
propostas dos candidatos talvez ficasse em segundo pla-
no. Ainda assim a estratégia era o político falar primeiro, 
fechando o evento com show musical.

Bandeiras eram agitadas pelos cabos eleitorais, adesi-
vos colados por todos os lados.  A legislação eleitoral da 
época permitia camisetas e bonés com fotos e número 
do candidato, além de brindes como chaveiros, canetas e 
outros diversos entregues para a população.

Eleição de cidade pequena no linguajar popular era 
“para quem tem sangue nos olhos”. Os números e as co-
res dos candidatos sempre falavam mais alto. Em Nova 
Esperança, na década de 90, as cores azul e branco eram 
marcas registradas de Ercílio Kreling. Silvio Chaves era 
diferenciado pelo amarelo e preto. Carlos Rigonato usava 
o vermelho e branco. José Benatti adotou o verde, bran-
co e cinza. No ano 2000, Gerson Zanusso entrou para a 
política e adotou o azul, vermelho e branco. Tuco Servo 
roxo e amarelo. Neguinho Teodoro o branco, preto e ver-
melho.

Curiosamente as cores se tornavam referência. Se você 
utilizasse camisa amarela, já era rotulado como eleitor do 
Silvio Chaves. O azul significava Ercílio e posteriormente 
o Gerson. O verde sempre foi ligado a Benatti e Maly.

Os tempos mudaram. Estamos em 2018 e as pessoas 
ainda preocupadas com cores dos candidatos a presidên-
cia. É a preocupação da eleição de cidade do interior, mas 
agora em nível federal. Bolsonaro (PSL) utiliza o verde 
e amarelo. Haddad (PT) no primeiro turno vermelho e 
branco, porém resolveu adotar o que Lula fez em 2002 e 
anos seguintes, as cores verde, amarelo e azul em alusão 
a bandeira nacional.

Numa das campanhas eleitorais mais tensas dos últi-
mos tempos que deixou de fora figurões da política na-
cional, a disputa do segundo turno polarizada entre dois 
extremos: direita e esquerda, muitos ainda se importam 
com as cores.

As eleições deste ano já podem ser consideradas uma 
das mais esquisitas. As notícias falsas (Fake News) se tor-
naram um problema gravíssimo. Há anos a imprensa sé-
ria já vinha alertando sobre os riscos dos boatos e falsas 
notícias.

A internet facilitou a comunicação na mesma veloci-
dade que aumentou a rivalidade entre as pessoas. Fami-
liares, amigos, colegas de trabalho estão se enfrentando 
nas mídias sociais esquecendo que após o resultado do 
dia 28 de outubro, a vida seguirá normal e terá que con-
viver com aqueles a quem ofendeu ou mesmo disse pala-
vras impublicáveis.

Boatos e notícias falsas sempre existiram, a novidade 
é a simplicidade e o baixo custo, a capacidade de proli-
feração rápida e com grande abrangência geográfica que 
atingiu essa eleição.

Em fevereiro do ano passado uma pesquisa do CNT/
MDA mostrou que 80% dos brasileiros acreditam nas in-
formações que veem ou leem nas redes sociais. Destes, 
78,5% acreditam apenas algumas vezes e 1,5% acreditam 
totalmente, em comparação a 17,9% que dizem não acre-
ditar. Outros 2,1% não sabem ou não responderam.

Com essa avalanche de notícias falsas o que está em 
risco é a democracia e não apenas as cores que cada can-
didato representa. As pessoas estão vivendo numa espé-
cie de bolha virtual se confirmando com as suas próprias 
ideias e conclusões, que muitas vezes foram influencia-
das por “fake news” resultados da combinação de infor-
mações e palavras baseadas em cliques nos conteúdos da 
rede, num trabalho de análise feito por robôs.

Nesta reta final, independente de cores, que o discer-
nimento seja preponderante na hora do voto.

“A ignorância, a cobiça e a má fé também 
elegem seus representantes políticos”.

Carlos Drummond de Andrade (1902 -1987) - 
Poeta, contista e cronista brasileiro. 

“Assim como uma gota de veneno 
compromete um balde inteiro, também a 

mentira, por menor que seja, estraga toda a 
nossa vida”. Mahatma Gandhi (1869-1948)***

***

Eleição de cidade 
pequena em nível Federal É atribuída a Joseph Goebbels (1897-1945), Mi-

nistro Chefe da Propaganda Nazista do 3º Reich 
a seguinte afirmação: “uma mentira contada mil 
vezes torna-se uma verdade”. Este pensamento 
foi posto em prática por ele e seus comparsas ca-
pitaneados pelo Fuhrer ao defenderem o mito da 
superioridade racial ariana em detrimento às de-
mais. Judeus, testemunhas de Jeová, homossexuais, 
ciganos, doentes mentais e até religiosos foram al-
vos dos massacres, em um plano diabólico de ex-
termínio em massa.    A frase de Goebbels, com 
motivações sórdidas, faz sentido e se acentua ainda 
mais nos tempos de tecnologia.  Nestas eleições a 
filosofia por ela evidenciada vem ganhando cor-
po e confundindo o eleitorado haja vista se tratar 
de notícias infundadas, plantadas com intuito de 
prostituir a imagem do oponente perante a opinião 
pública. 

 Nas eleições de 1989 o então candidato Luiz 
Inácio Lula da Silva ficou com a pecha de “aquele 
que comia criancinhas e trocaria as cores da ban-
deira brasileira pelo vermelho do PT”. Como re-
sultado, Lula acabara derrotado em segundo turno 
por Fernando Collor de Mello.

 Anos mais tarde surge um novo Lula, repa-
ginado e com alianças estabelecidas com vários 
partidos e seria eleito Presidente da República por 
dois mandatos consecutivos.  Nenhuma das hor-
ripilantes situações propagandeadas pela oposição 
aconteceu e outras não previstas como o mensalão 
e  os escândalos de corrupção na  Petrobrás surgi-
ram como um furacão, impactando nossa já frágil 
economia. 

Um importante episódio ocorrido antes da pri-
meira metade do século passado mexeu com a po-
lítica nacional. O medo do comunismo, por razões 
as mais diversas sempre assombrou boa parte do 
povo brasileiro. Sabedor disso, o populista Getúlio 
Vargas (1882-1954)  que em 1935 havia frustrado 
a Intentona comunista também conhecida como a 
Revolta Vermelha (tentativa de golpe contra o seu 
governo) usaria o pavor deste fantasma sempre 
presente na nossa história política para em 1937 
se valer do Plano Cohen na tentativa de se man-
ter no poder. O próprio governo Vargas plantou a 
ideia, forjando documentos de que um novo levan-
te comunista estava prestes a ocorrer, ameaçando a 
ordem institucional, o que então permitiu o golpe 
que instituiu o Estado Novo (1937-1946) centrado 
no nacionalismo, anticomunismo, sobretudo no 
autoritarismo. Em rede nacional de Rádio, Vargas 
lançou um Manifesto à nação, no qual dizia que o 
regime tinha como objetivo "reajustar o organismo 
político às necessidades econômicas do país". Foi 
um tempo de censura à imprensa e repressão aos 
opositores do regime. 

Especialistas apontam que o melhor caminho 
para combater as notícias falsas, transparência e o 
exercício contínuo da checagem da origem dos fa-
tos compartilhados. 

O campo fértil encontrado pelos produtores de 
notícias falsas é a ingenuidade das pessoas além da 
falta de checagem das informações além da inexis-
tência de autocrítica. Estas eleições estão demons-
trando o quanto as mentiras propagadas centenas 
de vezes estão ganhando aspectos de verdade, sem 
que de  fato sejam. As notícias falsas são um pro-
blema real e não estão restritas somente ao univer-
so da política e das eleições. As informações falsas 
afetam temas como Saúde Pública e Segurança e 
podem acabar comprometendo a vida de pessoas 
comuns. Combater é preciso!

Verdade ou mentira?

* 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.

ARTIGO

O CRISTÃO E A 
BIPOLARIDADE POLÍTICA

Estamos a alguns dias das eleições do segundo turno, na 
qual será eleito o novo Presidente da República. As duas opções 
que nos restam nesse segundo turno, pertencem a lados opostos 
da atual conjuntura política nacional. 

De um lado (direita), temos o candidato Jair Messias Bol-
sonaro, um militar da reserva filiado ao Partido Social Liberal. 
Suas propostas são liberais no que diz respeito à economia, mas 
em relação ética e a moral, Bolsonaro se apresenta como con-
servador e defensor dos costumes cristãos. Recebendo assim o 
apoio da maioria dos cristãos, tanto católicos como evangélicos. 

Do outro lado (esquerda), temos Fernando Haddad, advo-
gado e político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores. 
Haddad apresenta uma proposta de política econômica mais 
restrita, onde o estado possui maior influência. Em relação às 
questões como aborto, ideologia de gênero e legalização da ma-
conha, o partido de Haddad bem como seus representantes, 
sempre assumiram uma posição mais liberal, posicionando-se 
ao lado das chamadas “minorias”.

Para que haja a manutenção e conservação da democracia, é 
vital que sempre exista a possibilidade do povo escolher. Pois, na 
Grécia Antiga, berço da democracia, os cidadãos explicitavam o 
seu pensamento, suas vontades, os seus pontos de vista e defen-
diam as ações que deveriam ser tomadas para o bem viver em 
sociedade, e isso era democracia. Mas, com o passar do tempo, 
essa essência foi se exaurindo, ainda que a sociedade acredite 
que vivemos numa democracia legitima. Mas esse não é o tema 
desse texto. 

O fato é que estamos diante de uma situação delicada, em 
tempos de eleições as emoções afloram, o povo se posiciona, 
defendem seus candidatos, fazem propaganda, colam adesivos 
em seus veículos, brigam nas redes sociais em defesa dos seus 
futuros representantes. 

E como deve ser a posição de um cristão diante disso?
Atualmente vejo muitos lideres religiosos se posicionando 

e influenciando suas “ovelhas”. O posicionamento não é errado, 
alias, diria que, posicionar-se é direto de todos. O problema é 
quando esse posicionamento assume características quase que 
religiosas. 

O evangelho não é um sistema, diferente do Marxismo ou o 
Capitalismo que se apresentam como tal. Ainda que alguns pon-
tos das ideias de Karl Marx possuem certa proximidade com o 
evangelho, mas ainda assim, o evangelho de Jesus não cabe den-
tro do marxismo e nem de nenhum outro sistema político ou 
econômico. O evangelho é a boa nova de Deus para o homem. 

O problema do indivíduo “esquerdista”, ou seja, aquele que 
possui um posicionamento de esquerda é acreditar que o Estado 
pode dar a ele aquilo que devemos esperar em Deus. Uma das 
críticas que o marxismo faz ao cristianismo é que enquanto os 
cristãos buscam um paraíso celestial, o marxismo busca fazer da 
terra um paraíso presente. Isso por meio do controle do Estado. 
Percebe o problema? Um cristão de esquerda pode acabar espe-
rando que o Estado faça por ele aquilo que só Deus pode fazer, 
ou seja, leva-lo ao paraíso.

Já o individuo de direita, acredita no poder da chamada 
“mão invisível do mercado”. O termo mão invisível foi criado 
por Adam Smith, em seu livro A Riqueza das Nações. Segun-
do Smith, se a economia fosse livre, sem qualquer tipo de in-
tervenção de órgãos externos ou do governo, ela irá regular de 
forma automática, como se houvesse uma mão invisível por trás 
de tudo, fazendo com que os preços dos produtos fossem di-
tados pelo próprio mercado, conforme sua necessidade. E Isso 
geraria riqueza para todos, mas sabemos que a “mão invisível” 
gerou riqueza e encheu os bolsos de menos de 1% da população 
mundial.

Diante disso, um cristão que se diz de direita, pode acabar 
caindo na ilusão de que o livre comércio poderá lhe fornecer o 
seu tão esperado “paraíso terreno”. 

Percebe-se que em ambos os lados, direita e esquerda, aqui-
lo que inicialmente era pra ser apenas um posicionamento po-
lítico, pode acabar sendo uma idolatria. Pois, um ídolo é tudo 
aquilo que assume o lugar de Deus no coração das pessoas. 

Nem direita e nem esquerda, nem Bolsonaro e nem Hadadd. 

“Nossa esperança está no Senhor; ele é 
o nosso auxílio e a nossa proteção”. Salmos 
33:20

Alison Henrique Moretti é Teólogo, acadêmico 
do curso de Licenciatura em Filosofia da Unipar 

e está se especializando em Filosofia Contem-
porânea pela Faculdade Estácio de Curitiba.

Por: Alison Henrique Moretti 

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Ser humilde com os superiores 
é obrigação. Com os colegas 
é cortesia, com os inferiores é 
nobreza" - (Benjamin Franklin).
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Opinião do Blog
A Renovação no Congresso 

Nacional
Mesmo com algumas mudan-

ças no novo modelo de financia-
mento de campanhas eleitorais, 
modelo esse criado com tendên-
cias de  favorecimento dos caci-
ques da política brasileira, não 
conseguiu impedir uma grande 
renovação, até inédita, no nosso 
Congresso Nacional. O fenômeno  
se tornou possível, graças aos elei-
tores que foram as urnas dispostos 
a votarem naqueles que realmente 
poderiam defender os interesses 
do povo. Ao meu ver. a campanha 
da Rede Globo sobre a questão 
"O Brasil que eu quero", foi deci-
sivo para que isso acontecesse. O 
resultado desse fenômeno, antes 
considerado inabalável, foi uma 
onda contra o sistema de corrup-
ção e anti-petismo que acabou 
elegendo uma mescla de diversos  
seguimentos da sociedade como 
policiais militares, delegados, re-
ligiosos, líderes de manifestações, 
etc. Em conseqüência de tudo 
isso, surgiu o inexpressivo parti-
do Partido Social Liberal (PSL), 
do  presidenciável  Jair Bolsonaro 
(capitão reformado do Exército), 
conseguiu eleger a segunda maior 
bancada da Câmara, ficando atrás 
apenas do PT, do presidenciável 
Fernando Haddad.  Tanto na Câ-
mara, como no Senado, muito 
políticos de expressão ficaram de 
fora como Romero Jucá, Eunício 
de Oliveira,  Família Sarney, Ro-
berto Requião, Lindbergh Farias, 
Cristovam Buarque, Magno Mal-
ta, Chico Alencar, Miro Teixeira, 
Cássio Cunha, Edison Lobão, 
Darcísio Perondi, etc.  O povo es-
pera que os novos representantes 
não sejam apenas teleguiados por 

seus partidos como é comum na 
política brasileira, mas que lutem 
em defesa da comunidade, de seus 
eleitores. 

O que é Golpe de Estado, Re-
volução e Movimento?

A palavra Golpe de Estado, 
consiste em derrubar ilegalmente 
um governo constitucionalmente 
legítimo. Pode ser violento ou não, 
dependendo dos interesses e da 
situação. Em  2016 aconteceu um 
Golpe de Estado com o impeach-
ment da presidente  Dilma Rous-
seff. Não houve violência, apenas 
participação  de grupos de direita 
com apoios partidários, do Con-
gresso Nacional, mídia e Justiça 
politizada. Em 1964, houve um 
Golpe de Estado, com o afasta-
mento do presidente João Goulart, 
que  fazia um governo que não era 
interessante para as elites. A idéia 
era frear as transformações que se 
anunciavam.  Nesse golpe, acon-
teceu uma Revolução Armada, 
uma transformação profunda no 
país, pois houve violência, muitas 
mortes, muitas prisões de políticos 
e civis, fechamento do Congresso 
Nacional, universidades, escolas, 
centro culturais, toque de recolher, 
tanques nas ruas, proibição de re-
uniões, diversas pessoas exiladas 
em outros países, eleições indiretas 
feitas pelos militares, etc. Portanto, 
essa revolução violenta mudou as 
instituições políticas, sociais, eco-
nômicas, sistema de governo, etc. 
Os militares assumiram e ficaram 
no poder,  de 1964  até 1985. Final-
mente, Movimento, é simplesmen-
te a mudança de posição de um 
ponto em relação a  outro ponto,  
tido como referência. O presiden-
te do STF, Dias Toffoli, resolveu 
assumir que em 1964, não houve 

golpe e nem revolução. Apenas um  
movimento. Desculpe, presidente 
Toffoli, mas houve um Golpe de 
Estado, seguido de uma Revolu-
ção. Discordamos da sua posição. 
Por que negar a Revolução Militar 
de 1964?

Bruna Marquezine: academia 
e monitoramento da cozinha!

Com certeza, ninguém se lem-
bra da criança Bruna Marquezine 
que fazia sucesso nos comerciais 
com a Xuxa, ou ainda participan-
do do extinto programa Gente 
Inocente, na época,  apresentado 
por Márcio Garcia.  Hoje, aos 23 
anos (04/8/1995), 1,71m de altura 
e peso  que oscila entre 57  e 58kg, 
como ela gosta, e com um corpo 
lindo, cheio de curvas, um autênti-
co padrão de beleza da mulher bra-
sileira, Bruna adora usar roupas de 
cintura alta que mostra toda a sua 
bela cintura de pilão e quadril lar-
go, que foram conquistados  com 
orientações de alimentação balan-
ceada e exercícios físicos, além de 
Bruna ser abençoada pela genéti-
ca. Em suas várias entrevistas, ao 
reconhecer a importância de uma 
boa alimentação em sua vida, até 
porque tem tendências em aumen-
tar de peso, reduziu  drasticamente 
as tentações do consumo de bata-
tinhas fritas, chocolates, lanches, 
pão, gorduras, massas em geral, 
etc. Decidiu entrar definitivamen-
te na linha light, depois de tentar 
várias dietas.  Com a orientação de 
um personal trainer, adora praticar 
Crossfit, que  é um programa am-
plo para preparação física e consis-
te em trabalhar a capacidade física, 
potência, flexibilidade, resistência 
cardiorrespiratória, coordenação, 
velocidade, força, equilíbrio, preci-
são e agilidade. Quanto a alimen-
tação, pede a sua nutricionista va-
riar o cardápio em  frutas, verduras 
e vegetais. Saladas e sucos de frutas 
(sem açúcar), suco verde com ba-
nana, água de coco. Lanches com 
peras,  torradas e amêndoas. Na 
bolsa, para enganar a forme,  car-
rega um punhado de Goji Berry, 
uma frutinha rica em vitamina C, 
anti-oxidante, protege a pele do sol 

ENTRELINHAS
***Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, durante a procissão do Círio de Nazaré em Belém do Pará, no dia 14 
último, em que houve a participação de mais de 2 milhões de pessoas, declarou favorável às quaisquer manifestações 
democráticas em prol do país, assim como qualquer ideologia extrema como fascismo, homofobia, xenofobia dentre 
outras***Milhares de pessoas participaram domingo último, 14/10, no Rio de Janeiro, de uma concentração pelo descaso 
que dois políticos, Amorim e Oliveira, fizeram por ocasião  de suas campanhas políticas, retirando placas e jogando fora,  
que  homenageavam a vereadora Marielle Franco  (PSOL)  covardemente assassinada este ano, no Rio. Curioso é que 
foram distribuídas milhares de placas para a  comunidade, doadas por empresários e amigos.*** "É importante que a 
expressiva mudança no Congresso Nacional  (Câmara e Senado) não fique apenas na troca de nomes, mas uma nova 
maneira de defender os eleitores, sempre esquecidos por causa dos  interesses partidários." (Dr. Juarez de Oliveira).

e rejuvenesce, além de uva  passa. 
Nas refeições, primeiro come sala-
da e depois frango grelhado ou filé 
de carne magra grelhada, batata 
doce (que substitui o arroz e fei-
jão), ovos cozidos, sopa de creme 
de milho, cenoura ralada e palmito 
ou torta de berinjela. Bruna não 
gosta de peixe.  Como acompa-
nhante das refeições gosta de suco 
de uva, sem açúcar. Gelatina zero  
açúcar, whey protein (proteínas), 
as famosas barrinhas e chocolates 
light, que contém fibras e coláge-
no, Iogurtes diet, também faz par-
te do cardápio.  Na realidade o que 
Bruna fez foi levar a sério  prati-
car exercícios físicos, alimentação 
balanceada, fechar a boca e cons-
cientização da importância dessa 
atitude para uma saúde melhor e 
manter a sua forma, que  mais do 
que nunca, a sua profissão exige.

Carne de peixe e crustáceo  
contaminada pode   provocar  
doença rara!

Sem saber exatamente como 
se contaminam, certas carnes de 
peixe e crustáceos poderão levar 
o paciente a ter uma doença rara: 
a Síndrome de Half ou doença 
do xixi preto. Os primeiros casos 
de registro da doença foram em 
1924, na antiga União Soviética 
e há poucos casos descritos no 
mundo. Por volta de 2016/2017 
foram descritos 67 casos da doen-
ça em Salvador, Bahia. Trata-se 
de uma intoxicação pelas toxinas  
da  carne contaminada de peixes 
e crustáceos,  provocando dores 
intensas pelo corpo, lesões  mus-
culares, cujas as proteínas passam 
a circular pela corrente sanguínea, 

sobrecarregando os rins, gerando 
a  urina escura, como Coca Cola. 
Nem sempre tem febre. As dores 
são tão fortes que o uso da morfina 
se faz necessário. Segundo sanita-
ristas e infectologistas, trata-se de 
uma doença negligenciada pelos 
médicos. A principal preocupação 
é com a falência renal. Por ser uma 
doença rara, não  se tem maiores 
informações sobre a patologia em 
crianças. O tratamento é investigar 
o caso, não usar anti-inflamatório 
para não comprometer ainda mais 
os rins, analgésicos e hidratação. 
Geralmente a cura se dá em pou-
cos dias.

Coisas do Cotidiano
• 10 de outubro: Nesta data 

comemorei idade nova ao lado 
de meus familiares, recebendo o 
carinho de todos eles. Eis que me 
chamou a atenção o expressivo 
número de leitores e seguidores 
deste jornal que por meio de tele-
fonemas, emails e outros meios de 
comunicação felicitaram-me pela 
data.  Seguramente cerca de 8 mil 
mensagens recebidas nos mais di-
versos canais. Como é difícil citar 
os nomes de todos, seguem meus 
sinceros agradecimentos.

• 18 de outubro - hoje, Dia do 
Médico, uma homenagem aos co-
legas profissionais da área, que no 
dia-a-dia, contribuem para uma 
melhor saúde da nossa população. 
Na realidade, o Dia do Médico 
é todos os dias. Lembrando que 
hoje, é dia do Evangelista São Lu-
cas, que também era médico. Um 
abraço a todos nós.

• É hora de debater -  O se-
gundo turno de uma eleição serve 

para que as propostas dos candi-
datos fiquem mais clara e o eleitor 
possa saber o plano de governo de 
cada um para o país. Como o de-
bate não vai acontecer, preferindo 
o candidato Bolsonaro fazer cam-
panha através das Redes Sociais (e 
que tem dado certo), lamentavel-
mente iremos votar sem saber pra-
ticamente nada que  cada candida-
to poderá fazer pelo país, a não ser 
que um representa a burguesia e os 
falsos ricos (Bolsonaro) e o repre-
sentante dos pobres, dos menos fa-
vorecidos e da classe trabalhadora 
(Haddad);

• Jornal Zero Hora de Por-
to Alegre diz: "Nordeste destoou 
nas urnas". - O jornal disse em sua 
edição de sábado, 13/10/2018,  que 
se não fosse o Nordeste, Jair Bol-
sonaro já teria sido aclamado pre-
sidente no primeiro turno, por ter  
vencido em 17 Estados. Primeira-
mente, o Lula é pernambucano e 
quando presidente, ajudou muito 
a população nordestina, sempre 
esquecida pelos demais governan-
tes. Diversas benfeitorias foram 
feitas para aquele povo e em todo 
o Brasil. O que aconteceu é que 
eles reconheceram tudo aquilo 
que  Lula fez por eles e resolveram 
apoiar o Haddad, candidato do PT, 
como uma espécie de gratidão, ao 
contrário de outras regiões, outros 
setores do país que também foram 
beneficiados pela administração 
petista, mas acharam melhor votar 
no candidato da direita. O voto  é 
livre e não é a opinião de um jor-
nal que vai mudar a cabeça de um 
povo feliz, honesto e sincero  com 
os seus princípios, como os nossos 
irmãos nordestinos.

Horário de verão começará em 4 de 
novembro e tema divide opiniões

Cancelando a possibi-
lidade de um novo 
adiamento, o Palácio 

do Planalto anunciou esta se-
mana que o horário de verão 
será mantido para iniciar no 
dia 04 de novembro. 

No começo do mês, o go-
verno federal chegou a anun-
ciar que adiou o início do ho-
rário de verão para o dia 18 de 
novembro por causa de um 
pedido feito pelo Ministério da 
Educação para não prejudicar 
os candidatos do Enem. O exa-
me será aplicado em dois do-
mingos. O primeiro deles será 
o dia 4 de novembro. N o 
horário de verão, os relógios 
devem ser adiantados em uma 
hora. O horário é adotado nos 
estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Espíri-
to Santo, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e no Distrito Federal. Ins-
tituído no Brasil, pela primeira 
vez, por decreto do presidente 
da República, Getúlio Vargas, 
no verão de 1931/1932, com 
duração de cinco meses, e ten-
do como abrangência todo o 
território nacional, o horário 
de verão divide opiniões. A re-
portagem saiu às ruas e ouviu a 
população sobre o tema. 

“Em minha opinião não adian-
ta nada o horário de verão. Não 
vejo qualquer economia. Pra mim 
poderia continuar o mesmo ho-
rário o ano inteiro, sem qualquer 
mudança” – Mauro Balestre 
Orélio

“Eu gosto muito do horário 
de verão pois após às 18 horas, 
quando paramos de trabalhar, 
sobra ainda bastante tempo para 
realizar atividades em família, 
como passear na praça, frequen-
tar parquinhos de diversão, fazer 
caminhadas e andar de bicicleta. 
O dia é melhor aproveitado” – 
Sheila Balbo Belentani

Sou contra o horário de verão 
porque ele se torna mais cansa-
tivo. Acabamos dormindo mais 
tarde.  O outro horário é bem 
melhor” – Cláudio de Souza

“Sou favorável ao horário 
de verão. Ao final do dia ainda 
temos a luz natural para prati-
car esportes além de fazer ou-
tras atividades. Nosso dia acaba 
rendendo mais” – Douglas dos 
Santos Barbosa

Fotos: Hauney C. Malacrida

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

JN PERGUNTA

VOCÊ É A FAVOR OU CONTRA O HORÁRIO DE VERÃO?

Normalmente o novo horário começa em outubro, mas foi 
adiado para novembro em virtude do segundo turno das eleições
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Suspeitos de assassinato são presos e 
Polícia fará a reconstituição do crime

Presos perigosos começam 
a ser transferidos da Cadeia 
Pública de Nova Esperança

Vítima foi morta 
a golpes de facão 
e seu corpo teria 
sido queimado

O caso, que gerou grande repercussão, aconteceu em 
uma propriedade rural localizada próxima ao Bairro 
Bela Vista.  O corpo da vítima, Adenilson Magri, de 48 
anos, foi localizado 04 dias após seu desaparecimento

A superlotação e problemas estruturais 
enfrentados pela Cadeia local se tornaram 

extremamente preocupantes.  No total 57 presos 
serão transferidos dentro dos próximos meses 

para a Penitenciária Estadual de Maringá (PEM).

 Polícia ainda aguarda 
o resultado dos laudos 

do IML para confrontar  
informações repassadas por 

um dos suspeitos detidos  
que decidiu colaborar com 

as investigações

Estão presos tempora-
riamente na Cadeia 
Pública de Nova Espe-

rança dois suspeitos do as-
sassinato do criador de gado 
Adenilson Magri, de 48 anos. 
A vítima tinha um pasto ar-
rendado em uma proprieda-
de rural localizada na estrada 
Bela Vista. Após notar seu 
desaparecimento no dia 07 de 
outubro, seus familiares com-
pareceram à delegacia para 
relatar o caso. Antes disso 
Magri havia telefonado para 
um familiar dizendo que iria 
atrasar para o almoço. Como 
seu retorno não ocorrera, os 
investigadores passaram a 
trabalhar no caso e levanta-
ram a informação de que um 
cheque da vítima teria sido 
descontado na cidade de Alto 
Paraná.  Identificado, o porta-
dor do cheque  foi conduzido 
até a delegacia e entrevistado 
acerca de eventual envolvi-
mento ao que apontou aquele 
que seria seu  comparsa na 
ação criminosa. 

Os suspeitos Wellington 

A Lei de Execuções Pe-
nais em seu artigo 87 
diz que penitenciária é 

local para preso condenado, e 
cadeia, segundo o artigo 112 da 
referida lei, para preso provisó-
rio. Não é bem essa a realida-
de da Cadeia Pública de Nova 
Esperança onde 57 dos 117 
presos já condenados se amon-
toam aos demais,  em  espaços 
projetados para abrigar apenas 
24 detentos. 

Ciente da situação precá-
ria pela qual passa a Cadeia 
Pública de Nova Esperança, o 
Ministério Público ajuizou, em 
18 de agosto de 2017 uma Ação 
Civil Pública contra o Estado 
do Paraná visando ordenar o 
cumprimento em promover a 
remoção dos presos em defini-
tivo para unidades adequadas, 
inclusive para o sistema peni-
tenciário. 

Proferida em 06 de outu-
bro de 2017 decisão liminar 
da Vara da Fazenda Pública 
de Nova Esperança acolheu o 
pedido do MP. Um acórdão 
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Alcântara de Almeida, 25 anos 
e Márcio Vieira dos Santos, 
28 anos estão detidos tempo-
rariamente, porém a Polícia 
disse não ter dúvidas da par-
ticipação deles no ocorrido e 
deverá pedir a prisão preven-
tiva de ambos, que eram vizi-
nhos de propriedade arrenda-
da pela vítima. 

Segundo o delegado Dr. 
Leandro Farnese Teixeira, “al-

guns animais do Adenilson 
foram subtraídos e em seguida 
negociados e sua motocicle-
ta não havia sido localizada. 
Na quinta-feira, 11 de outu-
bro, logo após identificar os 
possíveis autores, ou seja, 04 
dias após o desaparecimento 
da vítima, eles foram presos e 
seguem temporariamente en-
carcerados”. 

Questionado sobre os ele-

mentos que fundamentaram 
o pedido de prisão, Farnese 
complementou: “Pessoas que 
acabaram comprando os ga-
dos roubados foram  ouvidas 
por nossa equipe, fornecendo 
informações importantes. O 
cheque da vítima, trocado em 
agencia bancária, foi a confir-
mação daquilo que já descon-
fiávamos. Isso robusteceu ain-
da mais o pedido”, disse.

A angústia da família em 
encontrar seu ente querido, de-
saparecido por 04 dias teve fim 
na quinta-feira (11) com um 
dos suspeitos informando o lo-
cal onde Adenilson foi morto a 
golpes de facão, e, segundo ele, 
teve o corpo queimado, sendo 
posteriormente enterrado, na 
mesma propriedade onde deti-
nha o arrendamento do pasto. 
Alguns de seus animais foram 
levados e logo na sequencia 
negociados. 

A Polícia informou que 
fará a reconstituição do crime 
e para isso já conta com a cola-
boração de um dos envolvidos. 
“A reconstituição será impor-
tante para muitos aspectos e 
um deles será para identificar 
a participação de cada um dos 
suspeitos na triste ocorrência. 
Não está descartado o envolvi-
mento de uma terceira pessoa, 
que pode ser muito bem recep-
tadora dos animais roubados 
ou com alguma participação 
indireta no latrocínio. Tudo 
isso estamos investigando e 
em breve mais novidades so-
bre este caso que mexeu com a 
comunidade nova esperancen-
se e com todo o setor policial. 
Ainda aguardamos alguns da-
dos do Instituto Médico Legal 
(IML) para confrontar com 
as informações passadas pelo 
suspeito. A vítima teria sido 
queimada para diminuir o vo-
lume do seu corpo”, explicou o 
delegado. 

Antes da reconstituição, a 
Polícia Civil vai ouvir as tes-
temunhas dos fatos, incluindo 
familiares e envolvidos nas ne-
gociações. “O celular da vítima 
foi doado por um dos suspei-
tos a um familiar seu. Esta 
pessoa também será ouvida. 

Dois suspeitos estão presos temporariamente na Cadeia Pública de Nova Esperança. Para a po-
lícia, não restam dúvidas quanto à participação de ambos no latrocínio

O elevado número de detentos faz da cadeia local  um ambiente 
insalubre e altamente suscetível a fugas e rebeliões. Esta sema-
na 10 presos foram transferidos para a Penitenciária de Maringá

O facão supos-
tamente usado 
no assassinato, 
celulares e um 
revolver calibre 
22 foram apreen-
didos pela Polí-
cia. O aparelho 
celular da vítima 
também foi recu-
perado e segue 
à disposição das 
investigações

Adenilson Magri, de 48 anos 
ficou desaparecido por 04 
dias. Ele foi morto e seu corpo 
teria sido queimado e enterra-
do em uma propriedade rural 
próxima ao Bairro Bela Vista 

Fotos: Alex Fernandes França

As provas vão subsidiar bem 
o inquérito para ser apresenta-
do ao Juízo competente. O que 
seria apenas um homicídio, 
dada a motivação financeira, 
tudo caminha para o crime de 
latrocínio, que é o roubo segui-
do de morte”, complementou 
Farnese.

Ainda não há informações 
precisas quanto ao montante 
financeiro subtraído após o as-
sassinato. “Há a informação de 
que  quatro cabeças de gados 
foram roubadas, mas não sabe-
mos ao certo quantos animais 
a vítima de fato possuía. O que 
se sabe é que o pasto arrenda-
do fazia divisa do local onde os 
suspeitos moravam”. 

Em se mantiver a postura 
de um dos suspeitos prosseguir 
colaborando com as investiga-
ções, a reconstituição do crime 
deverá acontecer já nas próxi-
mas semanas. “Um deles está 
colaborando mais. O outro 
também terá sua oportunidade 
de apresentar sua versão dos 
fatos, mas ainda não decidiu 
quanto a isso”, finalizou Dr. 
Leandro Farnese Teixeira.

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo
proferido pelo Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Paraná em 
28 de junho deste ano manteve 
parcialmente a decisão liminar. 
Por sua vez sentença proferida 
na mencionada ação civil pú-
blica, proferida em 03/09/2018 
manteve parcialmente a deci-
são liminar, determinando-se 
a transferência dos presos con-
denados de forma definitiva, 
sob pena de multa diária de 
R$1.000,00 em caso de descum-
primento a ser recolhida para o 
Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança d do Adolescente de 
Nova Esperança e subsidiamen-
te ao Fundo Estadual de Defesa 
dos Direitos Difusos. 

Diante da sentença, os 57 
presos já condenados e que, 
portanto deveriam cumprir 
suas penas em uma penitenciá-
ria começaram a ser transferi-
dos e nesta semana 10 deles já 
foram levados para a PEM. 

O DEPEN – Departamento 
Penitenciário apresentou um 
cronograma que prevê que as 
transferências ocorrerão paula-
tinamente, de 10 em 10 presos, 
porém a totalidade (57) deverá 
ser concluída dentre os próxi-
mos meses.
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Prefeitura, Acine e DER discutem 
adequações em obras no trevo do 
Sonrisal para abertura do acesso

Engenheiro do DER esteve no 
trevo “Sonrisal”  e disse que 
os ajustes serão executados

O que diz o Poder Judiciário:

Nota enviada pelo do DER-PR

As adequações são necessárias, sem as quais a trafegabilidade 
ficará comprometida. A abertura do trevo é algo que os comerciantes 

e demais munícipes pedem para a normalidade do acesso

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

As obras de construção 
do viaduto de aces-
so ao município de 

Nova Esperança, saída para 
Paranavaí, e eventuais obras 
secundárias e complementa-
res estão suspensas, desde o 
fim do mês de setembro  por 
conta de uma determinação 
Judicial.  A decisão atende pe-
dido formulado pela Procura-
doria Jurídica do Município, 
em ação de nunciação de obra 
nova contra a Viapar - Rodo-
vias Integradas do Paraná S/A 
e Impar – Construções de Ro-
dovias Ltda.

De acordo com a ação, 
realizada vistoria no local, 
constatou-se violação de nor-
mas municipais. 

Na quinta-feira (16), es-
tiveram reunidos o prefeito 
Moacir Olivatti, o Presidente 
da Associação Comercial e 
Empresarial de Nova Espe-
rança Paulo Oliveira, e o enge-
nheiro e gerente da concessão 
que acompanha os trabalhos 
da Viapar, Carlos Guilherme 
Pittarello dos Santos.

O Presidente da Acine 
Paulo Oliveira entende a ne-
cessidade dos ajustes para a 
imediata retomada das obras. 
“O desenvolvimento da cida-
de não pode ficar comprome-
tido por conta da demora das 
obras. Existe um cronograma 
que precisa ser retomado e 
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Reunião no gabinete do Prefeito: Com o Projeto em mãos, as modificações necessárias foram 
explicitadas ao engenheiro do DER que acompanha os trabalhos da Viapar, Carlos Guilherme 
Pittarello dos Santos

“O desenvolvimento da cidade não pode ficar comprometido 
por conta da demora das obras. Existe um cronograma que 
precisa ser retomado e a Associação Comercial entende as 
exigências judiciais e também o quanto uma parcela dos co-
merciantes anseia pela retomada dos trabalhos  para a breve 
abertura do trevo, uma via de acesso importantíssima para o 
município”, salientou o Presidente da Acine Paulo Oliveira

O Carlos Guilherme Pittarello dos Santos engenheiro  do DER e 
gerente da concessão que acompanha  os trabalhos da Viapar 
ouviu as reivindicações e as adequações que se fazem necessá-
rias para que as obras se alinhem à demanda local

a Associação Comercial en-
tende as exigências judiciais e 
também o quanto uma parcela 
dos comerciantes anseia pela 
retomada dos trabalhos  para 
a breve abertura do trevo, uma 
via de acesso importantíssima 
para o município”, salientou. 

Muito embora o movimen-
to do comércio de parte da 
avenida 14 de dezembro este-
ja sendo prejudicado pela de-
mora na conclusão das obras, 
as adequações precisam ser 
processadas nesta etapa, haja 
vista que depois destas finali-
zadas e o contrato concluído, 
dificilmente os ajustes seriam 
realizados. Documentos acos-
tados aos Autos e fotografias 
demonstram que as obras de 
construção do viaduto no tre-
vo de acesso a Nova Esperança 
encontram-se em desconfor-
midade com as normas legais 
atinentes ao sistema viário, que 

O Departamento de Estra-
das de Rodagem – DER, órgão 
que acompanha e fiscaliza os 
serviços que estão sendo exe-
cutados na duplicação da Ro-
dovia esteve no local das obras 
de acesso do trevo secundário 
(Sonrisal), através do engenhei-
ro e gerente da concessão que 
acompanha  os trabalhos da 
Viapar, Carlos Guilherme Pit-
tarello dos Santos.

A reportagem perguntou   
qual será o papel do DER no 
tocante à decisão liminar da 
Justiça que suspendeu  obras de 
construção do viaduto de aces-
so ao município de Nova Espe-
rança, saída para Paranavaí, e 
eventuais obras secundárias e 
complementares. Segundo ele, 
“o DER acompanha e fiscaliza 
os serviços da Concessionária e 
ela executa basicamente os pro-
jetos por ela elaborados com 
o aceite do Departamento de 
Estradas de Rodagem. A partir 
daí a Viapar tem o compromis-
so de executar as obras no pra-
zo previsto no contrato. Tem 

O Juiz de Direito da Vara Cí-
vel de Nova Esperança, Rodrigo 
Brum Lopes falou a reportagem 
do Jornal NOROESTE e tam-
bém a RPC TV, afiliada a Rede 
Globo sobre a ação que pede 
a suspensão da obra do trevo 
“Sonrisal”.

De acordo com o magistra-
do, “a prefeitura entrou em se-
tembro com um pedido de sus-
pensão da obra de duplicação 
sob fundamento de que estava 
prejudicando os moradores de 
um bairro da cidade. Foi deferi-
da uma liminar, determinando 
a suspensão da obra e designada 
uma audiência de conciliação 
chamando a Viapar e a empresa 
que está realizando as obras. Na 
audiência, a Viapar e a empre-
sa se mostraram muito abertas 
à negociação, mas afirmaram 
que precisariam conversar com 
o DER (Departamento de Es-
tradas de Rodagem), porque é 

Em visita às obras do trevo Sonrisal, o prefeito Moacir Olivatti 
e o Presidente da Associação Comercial Paulo Oliveira acom-
panharam o  engenheiro e gerente da concessão que acom-
panha os trabalhos da Viapar, Carlos Guilherme Pittarello dos 
Santos. Explicações sobre as adequações no Projeto original 
e retomada das obras para a  reabertura do acesso pontuaram 
as discussões.

"Nosso desejo é que o quanto antes as adequações sejam fei-
tas, as obras reiniciadas e respeitados os prazos para o térmi-
no das mesmas”, destacou o prefeito Moacir Olivatti.
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atendem ao Estatuto da Cida-
de através do plano diretor.

“As entidades represen-
tativas precisam unir forças 
para que nossa cidade ganhe. 

Comerciantes, usuários da 
BR376, população em geral 
além dos moradores no en-
torno das obras serão benefi-
ciados. Nosso desejo é que o 

algumas solicitações de adequa-
ções pra compatibilizar a obra 
da duplicação com a demanda 
do município. Dentro do pos-
sível e com as condições técni-
cas vamos fazer os ajustes, pois 
se tratam de detalhes nas obras 
ou seja, não é nada complicado 
de se fazer. Em seguida vamos 
encaminhar as alterações para a 
Concessionária (VIAPAR) para 
que ela já execute com vistas a 
atender o município.  

Sobre o comprometimen-
to no cronograma das obras, 
o engenheiro disse que possi-
velmente não haverá atrasos e 
as adequações serão ajustadas 
dentro do tempo previsto. “Ba-
sicamente não vamos perder 
tempo de serviço. O término 

da duplicação entre Nova Espe-
rança e Paranavaí é para o fim 
de 2019. Como aconteceu uma 
ação juducial e o embargo, a 
área de jurisdição do município 
depende da Justiça e tão logo 
ela libere, a Concessionária re-
tomará as obras. A questão de 
duplicar as vias é mais simples, 
pois já trabalhamos dentro da 
faixa de domínio. Quando a 
gente parte para as intersecções, 
dependemos de desapropria-
ções e por se tratar de obras 
mais complexas, são pontos que 
demoram um pouco mais. Mas 
pretendemos agilizar para di-
minuir o impacto dos usuários 
e do próprio comércio”, finali-
zou Carlos Guilherme Pittarello 
dos Santos.

o órgão que autoriza e aprova 
o projeto, com base nestas afir-
mações o processo foi suspenso 
e as partes se comprometeram a 
entrar em contato com o DER 
para ver se aprovaria as reade-
quações que o município plei-
teia. Foi revogada parcialmente 
a liminar, mantendo em relação 
a parte da obra que atinge esse 
bairro que é o Cidade Alta”, ex-
plicou.

Questionado sobre a conti-
nuidade dos trabalhos, Lopes, 

esclareceu, “a duplicação na BR 
376 continua normal na parte 
da pista e do viaduto do outro 
lado da cidade. O DER por en-
quanto não faz parte da Ação, 
pois a prefeitura ingressou con-
tra a Viapar e a empresa tercei-
rizada que está realizando as 
obras, mas como o DER é um 
órgão que aprovou o Projeto, 
eventualmente não havendo a 
composição extrajudicial, pos-
sivelmente será chamado ao 
processo”.

“A duplicação na 
BR 376 continua 
normal na parte da 
pista e do viaduto 
do outro lado da 
cidade”, explicou 
o magistrado 
Rodrigo Brum 
Lopes

O DER-PR esclarece que não 
é réu na ação movida pela Prefei-
tura de Nova Esperança contra a 
concessionária. A obra na interse-
ção ficou parada por aproximada-
mente 15 dias, do embargo até a 
audiência de conciliação, mas já foi 
retomada de acordo com o projeto 

original apresentado pela Viapar 
e aceito pelo DER-PR. O Depar-
tamento aguarda a comunicação 
formal da Justiça para definição da 
solução para a questão do trevo. O 
órgão ressalta que os trabalhos de 
duplicação na rodovia BR-376 não 
foram impactados. A implantação 

da pista dupla no trecho de 30 qui-
lômetros entre Paranavaí e Nova 
Esperança segue em ritmo normal, 
com 90% do cronograma execu-
tado. O prazo de conclusão é até o 
final de 2019.

Assessoria de Comunicação
Secretaria de Infraestrutura e Logística 

quanto antes as obras sejam 
reiniciadas e respeitados os 
prazos para o término das 
mesmas”, destacou o prefeito 

Moacir Olivatti.
Convidada a participar da 

reunião, a Viapar não compa-
receu.
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Aprovada proposta de Anibelli Neto 
que prevê campanhas informativas 
contra o câncer de pele nos cinemas

COMUNICADO IMPORTANTE 
DA JUSTIÇA ELEITORAL:

A Assembleia Legislativa 
aprovou hoje (16) em 
terceira discussão, com 

35 votos favoráveis, um proje-
to de lei apresentado pelo de-
putado estadual Anibelli Neto 
(MDB) que obriga os cinemas 
a exibir, durante o mês de de-
zembro, filmes publicitários de 
conscientização sobre a pre-
venção e diagnóstico do câncer 
de pele. “Nosso projeto tem o 
objetivo de promover a cons-
cientização na população pa-
ranaense, levando informações 
sobre prevenção e tratamento 
da doença”, explicou o parla-
mentar.

De acordo com o projeto de 

lei, os cinemas do Paraná serão 
obrigados a apresentar, antes do 
início das sessões, campanhas 
informativas sobre o câncer de 
pele, buscando a conscienti-
zação, divulgação, estimulo à 
visita ao médico e o incentivo 
ao engajamento de órgãos pú-
blicos em ações educativas e 
preventivas.

Segundo Anibelli, o projeto 
tem também o objetivo de dar 
um alcance maior a uma lei, de 
autoria do próprio deputado, 
que instituiu o mês Dezembro 
Laranja. Aprovada em 2016, a 
lei prevê que o mês de dezem-
bro deve ser dedicado a ações 
preventivas e ao diagnóstico 

Orientamos os eleitores 
para que não tenham pressa 
para realizar o voto na urna. 
No Paraná teremos somente a 
votação para o cargo de Presi-
dente, ou seja, um único voto. 

As opções, portanto, li-
mitam-se a votar em um dos 
candidatos, cujos os números 
são 13 ou 17, votar em branco 
ou nulo.

Devem os eleitores, em 
caso de escolha de um dos 

candidatos, digitar o número 
respectivo e aguardar apare-
cer a foto para somente após 
confirmar o voto apertando a 
tecla verde.

Verificando o eleitor que 
ao digitar o número do seu 
candidato, aparece 'voto in-
válido' ou 'nulo' ou, ainda, 
que a foto do seu candidato 
não aparece, deverá imediata-
mente, apertar a tecla Corri-
gir (laranja) e chamar o Presi-

precoce do câncer de pele. “A 
exibição dos filmes nos cine-
mas não vai trazer nenhum 
custo às empresas exibidoras, 
uma vez que a produção dos 
filmes poderá ser realizada por 
qualquer interesse que tenha 
interesse público no combate 

ao câncer e na valorização das 
pessoas que sofrem com a en-
fermidade”, contou.

Após a votação da redação 
final, o projeto de lei poderá ser 
enviado para a sanção da go-
vernadora.

dente da Seção.
Ao ser chamado, o Presi-

dente, com a autorização do 
eleitor. Irá até a urna, acompa-
nhado dos fiscais e do próprio 
eleitor para fazer as verifica-
ções cabíveis, na presença de 
todos.

Digitará os números dos 
candidatos, em ordem cres-
cente, verificando a regulari-
dade das telas apresentadas; 
apertando sempre o 'corrigir' 
após a verificação.

Digitará o algarismo '1' e 
aguardaria a reação da urna, 

para verificar se ela assumiria 
o número de algum candida-
to.

Depois de todas as verifi-
cações, o Presidente indagará 
o eleitor se ainda tem alguma 
dúvida, este seria deixado só 
na cabine, para exercer o seu 
direito de voto, em segredo.

E tudo será registrado na 
ata.

RODRIGO BRUM LOPES
JUIZ DA 71ª ZONA ELEI-
TORAL DE NOVA ESPE-
RANÇA
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Um dia especial para as 
crianças de Alto Paraná

Presidente Castelo Branco realiza festa 
em comemoração ao Dia das Crianças

DIA DE ALEGRIA

O município de Alto 
Paraná realizou no 
dia 12 de outubro, 

um evento especial para as 
crianças, dia de festa, soli-
dariedade, amor e alegria. 
Na parte da manhã foi rea-
lizado o 5° Passeio Ciclísti-
co, organizado por Wilhan 
Faneco em parceria com o 
Departamento de Despor-
to e Cultura, representado 
pelo diretor, Thiago Ereno 
Abe. Logo após, com a co-
laboração de empresários 
do município e região, fo-
ram feitos sorteios de vários 
brindes e diversas bicicletas 
para os participantes.

Dando sequência as fes-

tividades, à partir das 14 
horas, o Programa Crian-
ça Feliz, juntamente com 
o PROVOPAR, realizou o 
Show de Prêmios “Criança 
Amiga e Feliz” onde a carte-
la foi trocada por um quilo 
de alimento, que será rever-
tido para as famílias mais 
necessitadas e ainda foi pro-
porcionado uma grande fes-
ta em que as crianças, jovens 
e adultos puderam disfrutar 
de um dia maravilhoso.

Juliana Vieira Maga-
lhães, coordenadora do Pro-
grama Criança Feliz de Alto 
Paraná ressalta que: "além 
de ser um dia festivo, com 
recreações e alimentos gra-

tuitos, essa ação justifica-se 
pela valorização do ser hu-
mano, resgatando as virtu-
des do amor e solidarieda-
de e vai além da doação de 
alimentos, mais entender 
que o importante é ajudar o 
próximo", finalizou Juliana.

Os organizadores do 
evento agradecem a Ad-
ministração Municipal, 
através do prefeito Miro 
Santana, por ter feito ade-
são, apoiar e incentivar as 
ações do programa, agra-
decem também o comércio 
local, toda população e os 
voluntários que contribuí-
ram para a realização desta 
grande festa.

Animação, brincadei-
ras e uma série de 
atividades marca-

ram a festa de comemoração 
ao Dia das Crianças, reali-
zada pela Prefeitura de Pre-
sidente Castelo Branco em 
parceria com as secretarias 
municipais. A festa aconte-
ceu na terça-feira (16).

Crianças de diversas lo-
calidades do município es-
tiveram presentes no evento. 
Trenzinho, pipoca, lanches, 
bicicletas decoradas, pula-
-pula e apresentação do Cir-
co Teatro Sem Lona garanti-
ram a diversão para crianças 
de todas as idades.

Para a prefeita de Presi-
dente Castelo Branco, Gisele 
Faccin, a festa em comemo-
ração ao Dia das Crianças 
é um compromisso da Pre-
feitura com as futuras gera-
ções.

“Não podíamos deixar 
de comemorar esse dia, que 
é tão especial para nossas 
crianças. A festa foi progra-
mada com muito carinho 
há um mês, acontecendo 
durante o dia todo. Quan-

Dezenas de crianças de diversas localidades do 
município participaram da festa que foi muito animada

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

tos rostinhos alegres, quanto 
empenho e união de equipe. 
Tudo muito bonito. Teve cir-
co, trenzinho, comida, brin-
cadeiras e o mais importante 
teve alegria. Nossos agrade-
cimentos a todos que cola-
boraram, as crianças e pais. 

Obrigada a todos envolvidos 
na preparação da festa. Obri-
gada Deus”, comentou emo-
cionada a prefeita Gisele.

O Circo Teatro Sem Lona 
se apresentou no pátio da Es-
cola Municipal Iroí. “Nesta 
gestão investimos muito na 

Escola Iroí que inclui a re-
forma do prédio, conserto do 
telhado e término da quadra 
de esporte, hoje até ilumina-
da, antes de chão batido. Tra-
balho sério e comprometido 
com nossa educação”, finali-
zou a prefeita Gisele Faccin.
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Alex Fernandes França

Câmara de vereadores homenageia 
professores durante sessão solene

Educadores da rede pública municipal, estadual e de 
escolas particulares compareceram à sede do Poder 

Legislativo. A homenagem aconteceu na segunda-feira (15) 
em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos docentes.

EDUCAÇÃO

No dia 15 de outu-
bro é comemorado 
o Dia dos Profes-

sores e o Poder Legislativo 
de Nova Esperança, em re-
conhecimento ao trabalho 
desenvolvido pelos educa-
dores, que ocupam papel 
de grande relevância e al-
cance social, homenageou, 
na noite de segunda-feira, 
docentes da rede pública 
municipal e estadual e das 
escolas particulares pela 
passagem da importan-
te data. A homenagem foi 
deliberada unanimemente 
por todos os 09 vereadores 
que compõem a atual legis-
latura.

Um bom público com-
pareceu às dependências 
da Câmara para acompa-
nhar as homenagens que 
contou com apresentações 
artísticas e culturais. Para 
muitos, a profissão de pro-
fessor constitui um verda-
deiro sacerdócio. Uma vida 
cheia de desafios, abnega-
ções e, sobretudo, amor ao 
ofício. 

O Presidente da Câma-
ra Dirceu Trevisan, abriu 
os trabalhos legislativos, 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

parabenizando a todos os 
professores. Projetos e re-
querimentos que seriam 
discutidos na oportunida-
de foram transferidos para 
a próxima sessão ordinária 
que acontecerá na segunda-
-feira (22). A noite foi dedi-
cada exclusivamente às ho-
menagens.

O vereador Carlos Ro-
berto da Silva conduziu o 
cerimonial das apresenta-
ções que se seguiram na 
noite festiva.  A cantora 
gospel Roseli Fernandes en-
toou uma canção de Aline 
Barros, intitulada “Sonda-
-me”, emocionando à pla-
téia. 

EDUCAÇÃO LIBER-
TADORA

Convidado a se dirigir 
à tribuna, Maurício Gao-
na falou em nome de todos 
os vereadores e destacou a 
honra em poder se dirigir 
aos professores: “sempre 
temos muito a aprender 
com vocês. Ser professor é 

apontar caminhos e deixar 
que os alunos caminhem 
com os próprios pés. Jesus 
foi sem dúvidas um grande 
professor. Ele ia muito além 
de uma simples narração, 
fazia com que seus interlo-
cutores aprendessem o que 
ensinava. Amem uns aos 
outros assim como eu vos 
amei, foi um grande ensi-
no do nosso maior mestre. 
Professores são arautos. 
Movidos por um altruísmo 
comum aos grandes perso-
nagens da nossa história. 
Chegam aos lugares mais 
distantes, seja nos cursos 
mais elementares até os 
mais altos graus da educa-
ção universitária”, destacou 
o vereador.  

A educadora Sidnéia 
Ernegas Rodrigues falou 
em nome dos professores 
destacou: “estamos todos 
os dias em sala de aula de-
senvolvendo valores. Como 
disse o educador, pedago-
go, filósofo e patrono da 
Educação brasileira Paulo 

Justa homenagem: Professores foram homenageados durante sessão solene acontecida na 
sede do Poder  Legislativo municipal

Freire, só a educação liber-
ta. E quando a educação 
não é libertadora, o sonho 
do oprimido é ser opressor. 
Que Deus abençoe nossa 
profissão, nos dando saúde 
para trabalhar, equilíbrio 
para pensar e agir, sereni-
dade para aperfeiçoar e sa-

bedoria para fazer o bem, 
inspirando-nos na nossa 
vocação de mestres e co-
municadores para melhor 
podermos ensinar. Obriga-
da pelo privilégio que me 
é concedido de colaborar 
e ampliar os horizontes do 
conhecimento!”, salientou. 

Ao término da cerimô-
nia o hino de Nova Espe-
rança foi entoado e cada 
um dos professores presen-
tes no ato recebeu um cer-
tificado, sendo brindados 
com um delicioso coquetel 
oferecido pela Câmara Mu-
nicipal. 

FALA LEITOR!

"Sou filho de uma costureira de origem 
nordestina com um ajudante geral. Sempre morei 
na cidade tida como de bandidos, Sarandi-PR. No 
período do FHC meu avô ia à padaria pedir "pão de 
ontem" para a gente se alimentar. As roupas eram 
ganhadas. O caderno era daquela folha amarela. 
Lápis de cor e giz de cera, nem pensar. Da receita 
médica com três remédios, meu pai era obrigado a 
escolher o principal.   Escola particular, videogame, 
teatro, viagens? Jamais.

Lula foi a nossa aposta para a vida melhorar. 
Meu pai arrumou um emprego melhor, minha mãe 
comprou máquinas de costura. Meu irmão e eu 
entramos na universidade. Recebi bolsa de estudos 
na graduação. Apesar de não acreditar em mim, 
prestei o mestrado, passei muito bem, tive bolsa 
de estudos paga pelo MEC de Fernando Haddad. 
Minha dissertação virou livro.

Me tornei professor, mas ainda não acreditava 
em mim. Tentei o doutorado em outra universidade, 
agora acreditava um pouco em mim. O doutorado, 
porém, foi muito difícil. Eu me sentia o mais fraco 
e defasado da turma. Recebi bolsa de doutorado 
do MEC governado pelo PT. Terminei o doutorado 
recebendo elogios.

Herança da minha trajetória periférica, ainda 
me sinto inseguro, mas mesmo assim passei 
num concurso para o Instituto Federal, também 
criado por Fernando Haddad. Tenho certo 
reconhecimento profissional e salarial. 

O filho da costureira virou doutor e professor 
universitário. Deu a ela o orgulho que ela tanto 
lutou. Impossível ela não perder o sono com o 
risco de tudo isso ser jogado na lata do lixo e seu 
filho ser criminalizado como um "doutrinador". 

Minha família melhorou de vida dignamente 
graças aos nossos esforços e sabedoria em utilizar 
bem as políticas públicas de inclusão dos 13 anos 
de PT no governo federal. Não somos vagabundos, 
não somos criminosos, tampouco doutrinados. 
Apenas temos a humildade de reconhecer que o 
modo como se administra um país determina o 
futuro de seu povo" (Prof. Dr. Josimar Priori).

SOBRE DIÁRIAS E 
PROMESSA DE CAMPANHA

Ouvindo a CBN esta se-
mana, recebi a notícia que a 
Câmara Municipal de Iguara-
çu, uma cidade de 4.300 habi-
tantes próxima à Maringá, é a 
campeã no gasto com diárias 
na região, sendo que somente 
este ano já consumiu 121 mil 
reais com elas. A justificativa 
da maioria das diárias pedi-
das é que o vereador precisa ir 
para Curitiba conversar com 
deputado para angariar recur-
sos para o Município e tam-
bém precisam ir à Maringá 
para assuntos administrativos.

No nosso Município de 
Nova Esperança, com cerca 
de 29 mil habitantes, na gestão 
passada pouco foi gasto com 
diárias, porém nessa gestão os 
valores já são consideráveis. 
No ano passado gastaram com 
diárias cerca de 50 mil reais, 
que foi o teto previsto no Or-
çamento e nesse ano o teto é 
de 25 mil, tendo sido gasto a 
maior parte. Porém, os verea-
dores consideraram que 25 
mil não eram suficientes e, 
para o Orçamento de 2019, já 
disponibilizaram à essa despe-
sa o valor de 60 mil reais.

Para termos um parâme-
tro, segundo pesquisa realiza-
da pela CBN, o Município de 
Paiçandu, com cerca de 40 mil 
habitantes, gastou 8 mil e 50 
reais, o Município de Floresta 
que tem cerca de 6.600 habi-
tantes, foi o que menos gastou 

este ano, apenas 3 mil e 70 
reais e Maringá, com mais de 
400 mil habitantes, gastou 13 
mil 950 reais.

O que podemos concluir 
na comparação é que nossa 
Câmara de Vereadores está 
gastando um valor bastante 
expressivo com as diárias e 
uma boa parte dela é justifica-
da por visitas a gabinete de de-
putado na Assembleia Legisla-
tiva, para angariar recursos.

Mas precisamos entender 
quais sãos as funções de um 
vereador. Primordialmente 
são duas: a de legislar e a de 
fiscalizar o executivo. Nessa 
seara, segundo o site brasil.
gov.br, cabe ao vereador ela-
borar as leis que são de com-
petência do Município, dis-
cutir e votar os projetos que 
serão transformados em leis, 
fiscalizar a administração, cui-
dar da aplicação dos recursos , 
observar o orçamento, apoiar 
e discutir as políticas públicas 
a serem implantadas por pro-
gramas governamentais via 
plano plurianual, lei de dire-
trizes orçamentárias e lei or-
çamentária anual e a Câmara 
dos Vereadores tem a função 
de apreciação das contas pú-
blicas dos administradores e 
apuração de infrações políti-
co-administrativas por parte 
do prefeito e dos vereadores.

Ou seja, entre as funções 
dos vereadores não está a bus-

ca de recursos públicos junto 
a deputados estadual ou fe-
deral, para investimentos no 
Município, função esta que 
compete ao Prefeito. Ademais, 
os deputados usufruem de 
verbas de gabinete e mantem 
assessores em sua base elei-
toral, para que possam estar 
próximo dos Municípios e 
atender essa finalidade.

Em se gastando o teto pre-
visto para as diárias, como 
vem acontecendo, em apenas 
três anos, a nossa Câmara de 
Vereadores terá gasto o valor 
de 135 mil reais, uma quantia 
vultuosa que seria suficien-
te para construir uma casa e, 
no nosso caso concreto, seria 
de grande ajuda para a cons-
trução do prédio da Câmara 
Municipal, que até hoje paga 
aluguel porque não tem sua 
casa própria. A Câmara de Ve-
readores do Município de Flo-
raí é um bom exemplo nesse 
sentido, pois sempre pagaram 
aluguel e com a economia de 
diárias, cortando esses gastos 
desnecessários, em dois anos 
conseguiram construir o pré-
dio da Câmara.

Também foram realizados 
cursos, como por exemplo o 
Curso de Pregoeiro, pela ze-
ladora da Câmara e por uma 
funcionária nomeada em car-
go comissionado, onde foram 
gastos um total de oito diárias 
mais o custo do curso e de 
transporte e que nenhum pro-
veito trouxe aos contribuintes. 

Não estamos dizendo que 
não é legal o gasto com diá-
rias ou que todas as diárias 
recebidas não são éticas, pois 
sabemos que o agente público, 
quando atuando em benefício 
da Administração Pública, 
não pode despender gastos do 
próprio bolso, mas sim deve 
ser ressarcido pelo erário. O 
que devermos é ter parcimô-
nia na sua utilização.

E é nesse sentido que te-
mos conversado com os ve-
readores e já enviamos ofício 
à Câmara, para que trans-
formem as diárias em res-
sarcimento de despesas com 
comprovação através de nota 
fiscal eletrônica, para que o 
agente público, do Executivo e 
do Legislativo, seja ressarcido 
dos gastos que efetuar e não 
embolse a sobra do dinheiro, 
como vem ocorrendo. O va-
lor da diária para Curitiba é 
um acinte à população, pois 
um município pobre e carente 
de tantas coisas como é Nova 
Esperança, não pode aceitar 
que um agente público gaste o 
valor de 450 reais apenas com 
hotel e comida em um único 
dia, pois o transporte de ida e 
volta para Curitiba e eventuais 
cursos que faça não estão in-
clusos nesse valor.

O ONESP pediu, através 
de Ofício, para que o vereado-
res do nosso Município sejam 
protagonistas e precursores 
em andar nessa nova rota que 
o Brasil, a passos tímidos pas-
sou a trilhar, de lisura e efi-
ciência no gasto do dinheiro 
público e apresentem Projeto 
de Lei e aprovem, transfor-
mando as Diárias em Ressar-
cimento de Despesas, com 
comprovação através de nota 
fiscal eletrônica. 

A maioria dos vereadores 
assinaram o Termo de Com-
promisso, onde se comprome-
tem com essa mudança e esta-
mos exigindo que cumpram 
com sua promessa de campa-
nha. Se queremos viver num 
país melhor devemos começar 
pelas ações em nossa cidade. 
Que tal darmos esse exemplo 
ao Brasil? A população preci-
sa conhecer e apoiar o traba-
lho do ONESP, que busca de 
forma obstinada sempre me-
lhorar a aplicação dos tributos 
em nosso Município.
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Igreja Presbiteriana Independente de 
Nova Esperança comemora 63 anos 
de organização neste fim de semana

Programação especial acontece no sábado 
à partir das 20h e no domingo às 19h30

A Igreja Presbiteriana 
Independente (IPI) 
de Nova Esperança, 

localizada na rua Romário 
Martins, 732, terá neste sá-
bado (20), e domingo (21) 
uma programação especial 
contemplada por dois cultos 
de gratidão aos 63 anos de 
organização.

A celebração de aniversá-
rio a IPI de Nova Esperança 
terá no sábado às 20h: Audi-
ção do Coral Veredas Anti-
gas (Maringá). Já no Domin-
go às 19h30: Culto de Ação 
de Graças (Participação do 
Pr. Edison Gutierres – Ma-
ringá).

A Igreja que manteve o 
estilo arquitetônico histórico 
no templo em madeira, na 
gestão do Pr. Jayme Martins 
de Camargo Junior, cuidou 
por preservar e restaurar 
grande parte das suas carac-
terísticas originais. Janelas, 
portas em madeira maciça e 
piso todo em tacos de madei-
ra em marfim e peroba rosa, 
conferindo um lindo visual. 
O forro possui trabalhados 
especiais em madeira, dei-
xando o ambiente ainda mais 
propício aos momentos de 
reflexão, adoração e comu-
nhão com Deus.

HISTÓRIA
De acordo com o Pr. Jay-

me que recebeu a reportagem 
do Jornal NOROESTE, “du-
rante os anos de 1949 e 1950 
houve grande afluência de 
compras de terras na região 
de Nova Esperança. Entre 
esses estavam Nelson Cân-
dido Wenceslau e família, os 
quais se localizavam a sete 
quilômetros do patrimônio. 
Com a chegada de Estevam 
dos Santos Silva e família na 
cidade, o Rev. Herculano de 
Almeida Sampaio Junior e o 
Presbítero Ulisses Bruder, de 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Maringá, promoveram cultos 
de evangelização, dando iní-
cio a um trabalho regular em 
1951. Com a vinda de outras 
famílias de Maringá e do Es-
tado de São Paulo tomou um 
novo impulso e em Abril de 
1953 compraram um terreno, 
organizaram uma Escola Bí-
blica Dominical e começaram 
a construir um pequeno tem-
plo de madeira que foi inau-
gurado em 11 de outubro de 
1953”, explicou.

O trabalho foi desenvol-
vendo e em 1955 o Presbitério 
Norte do Paraná, a pedido dos 
membros de Nova Esperança, 
decidiu organizar a congrega-
ção em Igreja, “o que aconte-
ceu no dia 23 de outubro de 
1955, com 70 membros maio-
res e 40 menores. O primei-
ro pastor da Igreja foi o Rev. 
Egidio Costa Ferraz. Com o 
crescimento do número de 
membros tornou-se urgente a 
construção de um novo tem-
plo, o que foi decidido em 26 
de janeiro de 1958 e inaugu-
rado em 21 de setembro do 
mesmo ano”, comentou Pr. 
Jayme.

A ata da época registra: “o 
novo templo realmente ficou 
muito bonito, apesar de ser 
construído de tábuas é verda-
deiramente uma obra de arte”, 
relata o documento histórico. 

Segundo o Pr. Jayme, “a 
crise do café que afetou as 
pequenas cidades da nos-
sa região, fazendo com que 
muitas famílias se mudassem 
para grandes centros, tam-
bém atingiu a Igreja que sem-
pre com grandes dificuldades, 
mas também com a fideli-
dade de poucos e valorosos 
membros, se manteve fiel aos 
seus princípios e a Palavra de 
Deus”, pontuou.

IPI 
Hoje a IPI de Nova Espe-

rança conta com 35 membros 
maiores e 15 menores, e mes-
mo com dificuldades e lutas, 
continua firme na sua finali-
dade como Igreja que é: cul-

Fotos: José Antônio Costa

“A Igreja que sempre com grandes 
dificuldades, mas também com a 
fidelidade de poucos e valorosos 
membros, se manteve fiel aos 
seus princípios e a Palavra de 
Deus, comemoramos com muita 
alegria 63 anos”, avaliou o Pr. 
Jayme Martins de Camargo Junior

A ata da época registra: “o novo 
templo realmente ficou muito 
bonito, apesar de ser construído 
de tábuas é verdadeiramente 
uma obra de arte”, relata o 
documento histórico.

Templo que é o mesmo até hoje, no ano passado foi totalmente restaurado, procurando 
preservar o máximo possível a originalidade da construção.

A temporada de caça ao Os-
car foi aberta e, ao que tudo indi-
ca, os grandes filmes estão se en-
fileirando nos cinemas. Semana 
passada estreou Nasce Uma Es-
trela, que tem arrebatado os crí-
ticos e colocado o filme de Lady 
Gaga cada vez mais perto de con-
correr a uma estatueta, agora é a 
vez do diretor Damien Chazelle 
apresentar seu mais novo con-
corrente: O Primeiro Homem. 
A Coluna Sétima Arte dessa se-
mana se dedica a informar você 
sobre essa grande estreia.

Parece que o cinema da atua-
lidade vem se construindo ao 
redor de alguns nomes e eles, 
cada vez mais, estão se firmando 
como os novos donos da sétima 
arte. Com certeza um desses no-
mes é Chazelle! O jovem cineas-
ta vem emplacando sucessos de 

crítica e público ultimamente e 
mostrando uma versatilidade in-
crível. Surpreendeu a todos com 
o grandioso e controverso Wi-
plash, depois revisitou os clássi-
cos do cinema com La La Land e 
agora dá uma guinada completa 
em tudo o que já havia produzi-
do até então, apresentando um 
projeto cru, mas excepcional-
mente acima dos padrões com O 
Primeiro Homem.

Baseado em fatos, o filme 
teria tudo para ser apenas a ci-
nebiografia de Neil Armstrong, 
mas o que se apresenta vai muito 
além disso. Chazelle não percor-
re o caminho mais fácil e, por 
isso, leva ao cinema uma história 
cujo final todo mundo já conhe-
ce – Armstrong irá pisar na Lua 
–, mas que tem sua construção 
desconhecida pela maioria. Ou 

seja, a jornada particular percor-
rida por Armstrong como pessoa 
e que o levou à lua. Dessa forma, 
a história começa com os acon-
tecimentos ocorridos a partir de 
1961 e termina em 1969. Esse es-
paço de tempo, nas mãos de Da-
mien Chazelle e do roteirista Josh 
Singer se tornam uma história 
altamente dramática, envolvente 
e triunfante.

O elenco também chama 
muito a atenção! Após La La 

Land, o ator Ryan Gosling volta 
a fazer dobradinha com o di-
retor e une-se a ele a aclamada 
atriz da série The Crown, Claire 
Foy, completando o casal cen-
tral da trama. Eu naturalmente 
considero Gosling um péssimo 
ator, haja vista que ele é extre-
mamente inexpressivo em sua 
forma de atuar, mas, nesse caso, 
a inexpressividade dele é utili-
zada da melhor forma possível, 
pois se encaixa perfeitamente na 
personalidade de Armstrong. A 
vida de um astronauta não é fácil, 
ainda mais durante a corrida es-
pacial, a proximidade constante 
da morte e a alta periculosidade 
de sua função, tornaram Arms-
trong uma pessoa pouco senti-
mental, beirando a frieza, por 
isso, a pouca expressividade do 
ator se encaixa perfeitamente em 
seu perfil.

Diante disso, quem dá o con-
traponto emocional é Claire Foy, 
impossível não se render à sua 
interpretação. Ela demonstra 
uma força e coragem de forma 
natural, compondo uma mu-
lher que se mantem realista, mas 
esperançosa diante da missão 

do marido. Ela ajuda a compor 
a história do mesmo e é dona 
dos diálogo mais importantes 
e esclarecedores, que ajudam o 
público a compreender quem é 
Armstrong de verdade.

Na questão técnica, destaque 
deve ser dado ao trabalho de 
som. Prepare-se para repetir a 
experiência de imersão iniciada 
por Nolan em seu Dunkirk, que 
levou o Oscar de efeitos sonoros. 
Seguindo esse mesmo padrão 
O Primeiro Homem permite ao 
expectador experimentar em 
primeira mão como é estar den-
tro de uma capsula espacial, a 
sensação claustrofóbica, o temor 
do barulho incessante, a náusea 
da desorientação, ao mesmo 
tempo em que possibilita uma 
contemplação plena do silêncio 
inigualável do espaço. Outro as-
pecto interessante é o trabalho 
de câmera, com closes sempre 
fechados priorizando os olhos 
ou o rosto, esses ângulos permi-
tem explorar ao máximo toda a 
emoção que os atores estão re-
presentando. Uma linguagem de 
câmera pouco usual no cinema 
e utilizada amplamente nas pro-

duções televisivas, mas que aju-
dam a contar de forma única essa 
história que diverge de todos os 
filmes sobre a corrida espacial 
lançados até então.

Vamos à trama! A história 
busca apresentar a vida do as-
tronauta norte-americano Neil 
Armstrong e sua jornada para se 
tornar o primeiro homem a an-
dar na Lua. Os sacrifícios e cus-
tos de Neil e de toda uma nação 
durante uma das mais perigosas 
missões na história das viagens 
espaciais. Um outro olhar para 
vida de Neil Armstrong, que tem 
sido vendido a décadas como 
um grande herói, mas que na 
verdade vivencia medos e dra-
mas como qualquer pessoa.

Por que ver esse filme? Por-
que é surpreendente e tem uma 
forma diferente de abordar uma 
personalidade forte. Nele não há 
espaço para o herói, mas para o 
heroísmo, para o humano. Não 
espere por grandiosidade nesse 
filme, espere por sensibilidade. 
Drama e triunfo na medida cer-
ta. Dificilmente você verá esse 
filme no cinema e sairá indife-
rente de lá! Boa sessão!

tuar e glorificar a Deus, pro-
clamar o Evangelho de Cristo, 
promover o seu Reino, o en-
sino e a prática das Sagradas 
Escrituras, o aperfeiçoamento 
da vida cristã e da condição 
humana. O seu templo está 
situado à Rua Romário Mar-
tins, 732 (próximo a antiga 
Escola Ana Rita de Cássia), 
e tem como suas principais 
reuniões: Domingo – Esco-
la Bíblica Dominical (9h) e 
Culto (19h30); Quarta-feira 
– Reunião de Oração (20h); 
Sexta-feira - Rede de Jovens e 
Adolescentes (20h).

HISTÓRIA
ACERVO IPINE

Templo 
inaugurado 

em 21 de 
setembro 

de 1958IPI de Nova Esperança – década de 60

Ao lado 
da Igreja 
funcionava a 
Escola Primária 
Eduardo Carlos 
Pereira da 
IPINE, o registro 
fotográfico é 
de fevereiro de 
1968.
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Nova Esperança realiza a VIII 
Conferência Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente

O Conselho Municipal Dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA 
juntamente com a Secretaria Munici-

pal de Assistência Social de Nova Esperança 
realizou na última terça-feira (16), no Cen-
tro Pastoral Monsenhor Berniero Lauria a 
VIII Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente com o tema “Pro-
teção Integral, Diversidade e Enfrentamento 
das Violências”.

O evento teve por objetivo apontar desa-
fios e definir ações para o pleno acesso das 
crianças e adolescentes às políticas sociais, 
formular propostas para o enfrentamento 
das diversas formas de violência, defender a 
participação de crianças e adolescentes nos 
espaços de deliberação, bem como garantir 
seu protagonismo na escola, família, comu-
nidade, políticas públicas, sistema de justiça, 
dentre outros. Além de promover a igualdade 
e valorizar a diversidade, buscar alternativas 
para ampliação do orçamento e aperfeiçoa-
mento da gestão dos Fundos para criança e 
adolescente.

O evento que se estendeu durante todo o 
dia contou com a presença de crianças, ado-
lescentes, conselheiros de direitos, Conse-
lheiros Tutelares, funcionários municipais, 
munícipes, representantes da sociedade civil, 
órgãos que desenvolvem trabalhos ligados 
à infância e adolescência. A mesa de honra 

foi composta pelo Vice-Prefeito Rafael kre-
ling representando o executivo municipal, 
Brayan Oliveira Pasquini representando a 
Câmara Municipal, Marcelo Alessandro da 
Silva Gobbato representando a Promotoria 
da Infância e Juventude, Glória Maria Uchôa 
kawahisa representando a Secretaria Munici-
pal de Assistência Social, Zacarias Clemente 
da Rocha representando o Conselho Tutelar, 
Bernardete Barusso representando o Escri-
tório Regional da Secretaria da Família e 
Desenvolvimento Social de Maringá, Carina 
Geovana da Silva representando os adoles-
centes do município e a Presidente do CMD-
CA Marcia Peliser Molina. A Conferência 
contou ainda com a presença do Vereador 
Carlos Roberto da Silva e a Técnica do Escri-
tório Regional de Maringá, Srª Vanessa Cris-
tina Franciscon de Paula.

O evento contou com o apoio da pales-
trante Jézica Neres Fonseca Buniotti (Advo-
gada, pós graduanda em Direito e Processo 
Previdenciário, graduada em Serviço Social, 
pós graduada em Planejamento de Progra-
mas e Projetos Sociais, Pesquisadora de Gê-
nero e participante do Núcleo de Educação 
para Relações de Gênero) que debateu sobre 
as dificuldades e necessidades de enfrenta-
mento contra a violência infanto-juvenil. 
Após a palestra, foram realizados encontros 
de grupos com eixos temáticos específicos, 
focando em novas técnicas e métodos para a 
melhora do trabalho com os jovens.
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Social
Osvaldo Vidual

Equipes da Secretaria de Saúde, 
da Vigilância em Saúde e da 

Diretoria de Prevenção às 
Drogas de Alto Paraná, durante 
campanha Outubro Rosa, que 

combate o câncer de mama.

Deputado Anibelli Neto visita o Jornal Noroeste e 
agradece os votos recebidos em Nova Esperança e região

O deputado estadual Anibelli Neto (MDB), visitou a redação do 
Jornal Noroeste na tarde de quinta-feira (18), acompanhado do 

amigo nova-esperancense Baiano, sendo recebido pelos diretores 
do NOROESTE, Alex Fernandes França e José Antônio Costa.

Na ocasião, o parlamentar agradeceu os 490 votos recebidos em 
Nova Esperança e nas cidades da região, a exemplo de Floraí onde 
conquistou 594 votos. Anibelli Neto de maneira geral agradeceu 

os 46.713 votos recebidos e reafirmou o compromisso de 
trabalhar na Assembleia em defesa dos paranaenses.


