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DESDE MAIO DE 1995

O Natal
Se tens amigos, busque-os! O Natal é 

encontro! Se tens inimigos, reconcilia-te! O 
Natal é paz! Se tens pecado, converte-
te! O Natal é graça! Se tens soberba, 
sepulta-a! O Natal é humildade! Se 

tens trevas, Ascende o teu farol. 
O Natal é luz!

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

As ruas estão cheias, luzes e músicas por todo 
o lugar. Difícil encontrar quem não goste do cli-
ma proporcionado pelo Natal. Pessoas mais solí-
citas e alegres. O coração se torna mais fraterno. 

Empresas promovem confraternizações en-
tre os funcionários. Famílias aguardam a visita 
de parentes distantes, todas as pessoas são toca-
das por um espírito de caridade e solidariedade 
ao mesmo tempo. Residências e comércios são 
decorados o que favorece ainda mais o clima e 
sentimento de amor entre as pessoas. Mas, e o 
presente? Qual a melhor escolha para o Natal?

Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional 
dos Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 47% 
dos consumidores irão se autopresentear esse 
ano, principalmente mulheres (53%). Em rela-
ção ao Natal de 2016, metade dos entrevistados 
(50%) diz ter comprado itens para sim mesmo.

A prática é justificada por esses entrevistados 
principalmente pela oportunidade de se presen-
tear comprando coisas que precisam (46%) e pelo 
sentimento de merecimento (39%).

É Natal, e quem não gosta de ganhar presente? 
Para as crianças os brinquedos são sempre pre-
feridos. Adolescentes querem presentes que são 
seus verdadeiros desejos tecnológicos, celular, 
tablet, computador. Para os adultos, roupas, bici-
cleta, viagens, carro e muito mais. Sempre quere-
mos algo independente da idade.

Mas o tempo passa e ensina que o melhor pre-
sente de Natal é estar presente. É ser presente na 
vida de alguém. Minha família sempre teve por 
tradição celebrar a data com a ceia na véspera, 
momento de alegria, risos e confraternização dos 
familiares. Esse ano, estaremos sem duas pessoas 
presentes! Minha irmã Regina e a tia Aracy. En-
tende que o melhor presente é realmente a pre-
sença?

Estamos ligados no automático da vida. Mui-
tas vezes o pensamento é de aflição e frustração 
por não “ter”. Não ter tempo, não ter condições 
financeiras para se comprar tudo. E, o que é o 
tudo?

Hoje, entendo que o tudo, não há dinheiro 
que compre. A alegria verdadeira de momentos 
únicas em família câmera nenhuma consegue re-
gistrar.

Desejar Feliz Natal às vezes é muito vago 
quando esquecemos todo o significado. Por isso, 
não diga apenas feliz Natal! Fale e declare aos que 
estão ao seu lado o quanto são importantes em 
sua jornada, fazem a diferença e engrandecem a 
vida.

Celebre a benção da vida, a alegria de estar 
com saúde, a família reunida e todos os bons 
motivos que encontrar. Porém, não se esqueça, o 
maior de todos os presentes ganhamos de Deus. 
Seu filho precioso, e nos deu para sempre, para 
nossa salvação.

O projeto de Natal Noite Feliz, organizado 
por Paulo Ewerton e pela funcionária da Junta 
Familiar Karla Franzoni tem como objetivo reali-
zar um fim de ano sustentável em Uniflor. O mu-
nicípio foi enfeitado com materiais recicláveis e 
com acabamentos de TNT. 

"Estivemos trabalhando voluntariamente, 
mas somos funcionários da prefeitura. Nas horas 
vagas procurávamos dar um 'jeitinho' de deixar a 
cidade mais enfeitada. Contamos com o apoio do 
Departamento do meio ambiente, da Assistência 
Social, da Prefeitura Municipal e da Câmara de 
vereadores. A população também tem colabo-
rado, nos ajudando com materiais como pneus 
velhos e garrafas pet. Desse modo, o município 
ficou simultaneamente limpo e enfeitado para o 
natal." disse Paulo Ewerton. 

A praça principal é a maior atração. O projeto 
Noite Feliz contou também com a chegada do Pa-
pai Noel, além de teatro. No dia 24 de dezembro, 
véspera de Natal, acontecerá a realização de um 
Presépio Vivo do Grupo Evódia, com queima de 
fogos e show ao vivo com cantores da cidade. 

Mais fotos na página do facebook do Jornal 
Noroeste.

Na manhã deste sába-
do (16), a Prefeitura e 
a Associação Comer-

cial de Floraí, promoveram a 
chegada do papai Noel.

Na oportunidade o PRO-
VOPAR de Floraí realizou a 
entrega dos brinquedos às 
crianças da rede municipal de 
Ensino que atingiu o público 
de Floraí e Nova Bilac, e claro, 
os visitantes que lá compare-
ceram.

A primeira dama Adriane 
Herradon, falou que é uma 
ação desenvolvida todos os 
anos nesta data que visa cele-
brar a chegada do Natal com 
um gesto concreto de partilha 
à essas crianças, vendo nelas 
a alegria estampada em seus 
rostos. Fizeram-se presentes 
o Prefeito Fausto Herradon, a 
Vice Edna Contin, a professo-
ra Maria Angela Zampieri Gi-
menez, a secretaria da educa-
ção, os demais professores da 
rede de ensino do município, 
e demais funcionários e vo-
luntários que estiveram neste 
evento colaborando na entre-
ga dos presentes. ASCOM

Nesta segunda-feira 
(18), os servidores 
públicos foram recep-

cionados no Clube recreativo 
de Floraí, para confraterniza-
ção de final de ano e também 
comemoração pelo seu dia, 
acontecido em 28 de outubro.

Graças ao empenho da 
Associação dos Servidos, da 
Prefeitura Municipal e do 
apoio incondicional de forne-
cedores e prestadores de ser-
viços junto a municipalidade, 
foi possível a realização deste 
momento de festividade, fra-
ternidade e alegrias. O cardá-
pio principal foi a costela ao 
fogo de chão, acompanhada 
por pratos tradicionais.  A 
Vice prefeita Edna Contin, 
agradeceu a presença de todos 
e desejou a todos boas festas 
e ano novo repleto de realiza-
ções. Alguns dos vereadores 
da Câmara de Floraí fizeram-
-se presentes no acontecimen-

to. O Prefeito Fausto falou de 
seu compromisso com o ser-
vidor municipal, que procura 
estar sempre com o salário 
pago no último dia de cada 
mês, que já efetuou a segun-
da parcela do 13º salário, e 
que já em janeiro dará 50% de 
aumento no cartão alimenta-
ção além da correção salarial. 
Desejou a todos boas festas. A 
primeira Dama Adriane Her-
radon, agradeceu a presença 
de todos e convidou para que 
em pé fizéssemos a oração do 
Pai nosso. A agência da coo-
perativa Sicredi foi represen-
tada por seu gerente Murilo 
Lima e funcionária Neiva, e na 
oportunidade deram estímulo 
aos servidores, fazendo diver-
sos sorteios aos presentes. Ao 
final, os servidores foram pre-
senteados com uma cesta de 
natal, simbolizando a alegria 
do nascimento de Jesus em 
nosso meio. ASCOM

 “Crede no Senhor vosso Deus e 
estareis seguros”.  II Crônicas 20:20

***
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FALA LEITOR!
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confraternização
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Opinião do Blog
Previdência Privada  apóia a 

Reforma da Previdência!
Muitas pessoas tem me per-

guntado por que essa pressa do 
Presidente Temer em querer a Re-
forma da Previdência  sem uma 
discussão ampla com a sociedade? 
Na realidade, todos os projetos do 
atual presidente  são apoiados pelo  
neoliberalismo, sistema de governo 
que defende a economia capitalista 
e sem a participação do Estado, e  
tem uma tendência de ir contra os 
interesses do trabalhador.  No caso 
da Reforma da Previdência, existe 
vários pontos a serem discutidos 
com a sociedade mas o governo não 
tem interesse, preferindo enviar ao 
Congresso um projeto pronto para 
ser votado.  Ao Reformar a Previ-
dência, muitas pessoas serão pena-
lizadas  como pagar a previdência  
durante 40 anos  para se aposentar 
com salário de 100%  ou se aposen-
tar com 65 anos para homens e 62 
para mulheres recebendo no máxi-
mo aposentadoria de cerca de R$ 
4.500 reais, levando o povo, a pro-
curar a Previdência Privada como 
futuro reforço de caixa familiar. 
Aliás, diversas Previdências Priva-
das no Brasil já estão com  pacotes  
prontos para oferecerem a socieda-
de  assim que  a Reforma da Pre-
vidência  for aprovada, mostrando 
que a tal história de ajuste fiscal da 
previdência  é apenas conversa fiada  
para que você pague uma Previdên-
cia Privada. O Secretário da Previ-
dência do governo Temer, Marcelo 
Caetano, é um dos Conselheiros de 
empresa de Presidência Privada, 
com ótimo salário, é o autor  do 
Projeto da Reforma da Previdência, 
com amplo interesse na aprovação 
da Reforma da Previdência.  Como 
se vê, o povão é acusado pelo gover-
no ao dizer que a Previdência So-
cial irá falir dentro de 20 anos caso 
não saia a tal reforma. Que tal se os 
bancos pagassem quase duzentos 
bilhões que devem à previdência, os 
ruralistas outros quase 50 bilhões, 
clubes de futebol devem  nem sei 

quanto,  se o governo acabasse com 
aposentadorias tipos as de José Sar-
ney ( 5 ou seis aposentadorias), as 
polpudas aposentadorias de milita-
res, parlamentares e do Judiciário, 
etc.? Pelo que você viu, não é o po-
vão que  irá quebrar a previdência. 
Essa história é fria!

Afinal, o que é Bullying?
É uma situação que se carac-

teriza por agressões intencionais, 
verbais ou físicas, feitas de maneira 
repetitivas, por um ou mais  indi-
víduos contra um ou outros  indi-
víduos. Bully, é uma palavra ingle-
sa que significa valentão, brigão, 
intimidador, coagir.  Mesmo sem 
uma denominação clara em nossa 
língua, é entendido como amea-
ça, ironia, agressão, intimidação, 
humilhação, maltrato. É uma das 
formas de violência que mais cres-
ce no mundo, podendo ocorrer em 
qualquer contexto como escolas, 
universidades, familiar, local de 
trabalho,vizinhança, etc. O que a 
princípio parece brincadeira, um 
apelido inofensivo, pode afetar o 
emocional e o estado físico da pes-
soa. Nas escolas, o bullying mascu-
lino é caracterizado normalmente 
por agressões físicas como chutes, 
agarrões , empurrões, etc. Mas tam-
bém existe o lado verbal por agres-
sões com palavras como racismo, 
etc.  Já o bullying feminino é mais 
para o lado verbal como desmora-
lização, difamação, calúnias,  ra-
cismo, humilhação, etc.. O aluno 
agredido pelo bullying, além de um 
possível isolamento, pode perder 
o rendimento escolar, sofrer um 
trauma psicológico muito intenso 
que poderá influir até nos traços de 
sua personalidade. Casos extremos 
podem levar o jovem a uma solu-
ção trágica como suicídio. Muitas 
vezes as pessoas testemunharam o 
bullying mas se silenciam por medo 
de se tornarem as próximas vítimas 
do agressor. As crianças e adoles-
centes que sofrem bullying podem 
tornar adultos agressivos, sem auto-
-estima, com sentimentos negati-

vos. Geralmente os agressores são 
de famílias desestruturadas onde o 
relacionamento familiar é precário. 
O alvo das agressões são pessoas tí-
midas, pouco sociáveis, com baixa 
capacidade de reação. São insegu-
ras. Em 2010 foi feito uma pesquisa 
e se concluiu em escolas públicas e 
particulares que o bullying aconte-
cia mais na 5ª e 6ª série, principal-
mente nas cidades de  Brasília, Belo 
Horizonte e Curitiba. O bullying  é 
uma coisa muito antiga, mas com o 
advento da rede social, computador, 
televisão, celular, os apelidos pejo-
rativos e as ações ofensivas foram 
ganhando forças  em maiores  pro-
porções.

Coisas do Cotidiano
• Ao ler que o IBGE divulgou 

que 13 milhões de brasileiros vivem 
em pobreza extrema no Brasil, quan-
do em anos anteriores o  assunto já 
estava praticamente sanado, mostra 
claramente que nos  governos Lula 
e Dilma a qualidade de vida do bra-
sileiro era infinitamente superior. 
Quando é que o governo Temer e a 
imprensa marrom do Brasil vai acei-
tar que o país piorou após o golpe do 
PMDB comandado por Temer?

• Vi o jogo entre Real Madrid e 
Grêmio Portoalegrense pelo título 
mundial de clubes. Foi um jogo de 
um time só: o Real que vence por 1 
x 0. O Grêmio, que amarelou, pode-
ria ter sido goleado. Onde se viu um 
time disputando um título mundial 
como o Grêmio chutar a gol apenas 
uma vez? Seu banco de reservas é 
precário;

• Continuo indignado com os 
valores dos preços dos combustíveis. 
A inflação cai, o preço do Petróleo 
Internacional está estável e por aqui, 
a gasolina, álcool, diesel, gás de co-
zinha sobem de maneira galopante. 
Vale a pena acrescentar que em Nova 
Esperança o preço dos combustíveis 
(álcool, gasolina e diesel) é  caro em 
relação a toda região. Basta conferir!  
Graças aos caminhoneiros transpor-
tadores de combustíveis a coisa não 
está pior, porque se formos depen-
der de políticos  seria uma lástima;

• Peru dá o exemplo - O Peru dá 
o exemplo e poderá destituir o seu 
presidente por ter recebido dinheiro 
da Odebrecht quando era ministro, 
o que configura uma incapacidade 
moral para ocupar o cargo. Aqui, 
nós temos um presidente, Michel 
Temer,  chefe de organização crimi-
nosa ( segundo  Rodrigo Janot, Pro-
curador Federal de Justiça), ladrão, 

golpista, mentiroso, que não será 
incomodado, recebendo total apoio 
pelas suas falcatruas, do Congresso 
Nacional;

• Ex presidente Lula será julgado 
no dia 24 de janeiro pelo Tribunal 
Regional Federal de Porto Alegre. 
O assunto principal da condenação 
de Lula por Moro foi o triplex. Até 
agora ainda não apareceu a tal escri-
tura comprovando  que o triplex  é  
de Lula. O que existe na realidade é 
um movimento de direita, que quer 
se manter no poder, com o apoio de 
Sérgio Moro, favorecendo os ricos. 
Todo o mundo sabe que se deixa-
rem o Lula ser candidato, ele será 
novamente presidente, e dos melho-
res, outra vez! Pesquisas em todos 
os sentidos, em  todos os cantos do 
Brasil, elegem Lula o próximo presi-
dente. Caso Lula não saia candidato, 
a gaúcha Manuela d`Avila, do PC do 
B, vem forte por aí;

• Lá a reação é bem diferente 
daqui - Esta semana, na Argenti-
na, houve uma reação popular em 
todo o país, com milhares de pes-
soas nas ruas, pressionando o Con-
gresso Nacional que tem o aval do 
presidente Maurício Macri, contra 
a Reforma da Previdência que irá 
prejudicar cerca de 17 milhões de 
pessoas. Muita gente ferida no con-
fronto com policiais.  Os motivos 
são os mesmos daqui. Só que lá, o 
povo não é tão pacífico como somos 
aqui!;

Pingos e Respingos Internatio-
nal News from Brazil

*I wish you and family  a Merry 
Christmas and a happy/prosperous 
New Year;

*São Bernardo do Campo (SP) 
- Brazil´s  Volkswagen said on Thur-
sday  (14th ) that a historian com-

missioned by the carmaker found 
that some of the security staff at 
Volkswagen do Brasil had coopera-
ted with the country`s former mili-
tary regime;

*Brasília -  Brazilian President 
Michel Temer had minor surgery on 
Wednesday (13th) for  a narrowing 
of this urethra and the operation was 
successful, his office said;

*Rio de Janeiro - Brazil`s most 
wanted arms trafficker an alle-
ged weapons supplier for Rio de 
Janeiro`s biggest criminal gang the 
Red Command (CD), was captured 
in southern Paraguay on Wednesday 
(13th), Rio Authorities said, as they 
battle growing crime in the city;

*Brasília - The lower house of 
Brazil`s Congress will delay a vote 
on a bill trimming social security, be-
nefits until February 19, speaker Ro-
drigo Maia said on Thursday (14th), 
pushing a  decision on the cornersto-
ne of President Michel Temer`s fiscal 
reforms into an election year;

Words of the week: carmaker/al-
leged/weapons/supplier/battle

"I would never be comfortable 
among politicians. My arena is soc-
cer"  (Adenor Leonardo Bachi, the 
Tite, was born in Caxias do Sul (RS), 
soccer coach of the Brazilian team.

Selvageria  no  Maracanã  es-
candalizou  o  futebol brasileiro!

O histórico hábito dos brasi-
leiros de acusarem argentinos e 
uruguaios de autênticos vândalos 
em competições Sul-Americanas, 
ao que parece, não é bem a ver-
dade. Eu me recordo que no jogo 
Penãrol x Palmeiras, em abril deste 
ano, havia um clima péssimo para 
o jogo criado pelo jogador Felipe 
Melo, que acabou numa batalha 
campal. Outros vários jogos envol-

vendo clubes brasileiros acabaram 
em pancadarias. Agora, na quarta 
feira, 13 de dezembro, entre Fla-
mengo x Independiente, pelo títu-
lo da Copa  Sul-Americana, jogo 
que terminou empatado em 1 x 1, 
dando aos argentinos o título de 
campeões, parte da  torcida do Fla-
mengo promoveu um espetáculo 
deprimente, sendo os torcedores 
convocados para tal  ato pela  rede 
social. Agrediram e bateram em 
torcedores argentinos, invadiram o 
Maracanã sem pagar, saquearam  os 
bares do estádio, até um motorista 
que atropelou um torcedor, teve o 
seu celular, seus bens que estavam 
no carro roubados pelos torcedores 
flamenguistas em fúria. Que vergo-
nha! Que selvageria! Em 18 parti-
das que o Flamengo jogou este ano 
no Maracanã, registrou invasão da 
torcida rubro negra em quatro jo-
gos, ou seja,  22% dos jogos. Diante 
das evidências, mostra que somos 
mais primitivos e  com uma cultura 
precária. A segunda maior torcida 
do Flamengo já está proibida de ir 
ao estádio e não tem mais acesso 
aos ingressos. Vai custar caríssimo 
ao Flamengo essa atitude de vanda-
lismo de centenas de seus torcedo-
res. Os clubes de São Paulo pagam o  
policiamento dos jogos. Os do Rio, 
além de não receberem os policia-
mentos dos jogos, tem a agravante 
dos policiais cariocas ainda esta-
rem com os salários atrasados. A 
imprensa argentina está malhando 
os torcedores cariocas e com razão. 
Alegam que os brasileiros são bem 
mais tratados na Argentina que os 
argentinos no Brasil. Pelo que acon-
teceu no Maracanã, concluo que o 
Brasil é um país em que o processo 
civilizatório caminha em marcha 
ré.

ENTRELINHAS
***Sábado último, 16, eu e minha esposa Emília estivemos assistindo um excelente espetáculo da Escola de  Balé 
da Academia Nara Carolina. Na ocasião, vimos a apresentação da peça infantil Alice no País das Maravilhas 
(Alice and Wonderland), do escritor inglês Lewis Carroll, um espetáculo musical de rara beleza, riquíssimos 
figurinos, sofisticadas maquiagens e  belos cenários, comparado aos grandes espetáculos da Broadway, centro 
de Manhattan, Nova Iorque. Já assistimos espetáculos na Broadway e o Balé de Nara Carolina nada fica devendo 
aos grandes shows de lá. Parabéns Nara Carolina, somente você  que é uma conhecedora profunda da arte e que 
tem feito inúmeros estágios e aprendizados com os maiores nomes do Balé Internacional, poderia apresentar, 
juntamente com os demais professores e  alunas, um grande  espetáculo.***Empresário Sebastian Piñera 
volta a presidência do Chile depois de uma eleição acirrada. Tomará posse em março de 2018.***Jogador 
Luan, considerado o craque do time do Grêmio, amarelou na partida contra o Real Madrid perdendo a 
chance de despontar para o mundo futebolístico. Enquanto isso, Romarinho, brasileiro do Al Jazira, brilhou 
intensamente, qualificando muito o seu futebol.***Cerca de 30 mil presos passarão o Natal e Ano Novo com os 
familiares em São Paulo.  Será que todos eles voltarão para a cadeia após as festas?***"Natal é a comemoração 
do nascimento de Cristo. Ano Novo, sempre pensamos  no nascimento de uma nova esperança. Que o seu 
Natal seja coberto de alegria e iluminado de amor. Feliz Natal  à você e família." (Blog Pingos e Respingos).

O diretor do Jornal 
União e presidente 
da Associação Na-

cional de Jornais e Revistas 
do Interior do Brasil (Adjori 
Brasil), Elizio Siqueira, re-
cebeu na noite desta quinta-
-feira, dia 14, uma Moção de 
Aplauso da Câmara Munici-
pal de Campina Grande do 
Sul. Ele foi homenageado ao 
lado de seu “Zé Guarapuava” 
e da professora Alice. 

A homenagem foi de au-
toria do vereador Amarildo 
Alegro Bandeira e recebeu 
aprovação unânime da Casa 
de Leis. O vereador ressaltou 
que a iniciativa se deu pelos 
relevantes serviços prestados 
por Elizio há muitos anos no 
município e, agora, a frente 
da Adjori Brasil. “É uma pes-
soa que realmente merece o 
nosso reconhecimento, pois 
trabalha levando a informa-
ção com credibilidade para 
toda a população”. 

Na ocasião, Elizio expli-
cou que escolheu Campina 
para viver há 25 anos; aqui 
formou sua família e há qua-
se 20 anos mantém o Jornal 
União, que é órgão oficial 
dos municípios de Campina 
Grande do Sul, Bocaiúva do 
Sul e Tunas do Paraná. “Acre-
ditamos que com o Jornal 
União estamos cumprindo 
um importante papel para a 
sociedade, pois é um espaço 
único de transparência das 
ações locais de prefeituras, 

Presidente da Adjori 
Brasil é homenageado em 
Campina Grande do Sul 

Nova Esperança comemora seus 65 
anos com show de Rick e Giovani na 
abertura da Expo Caminhos da Seda

câmaras e empresas. Além 
disso, nas nossas páginas as 
pessoas sabem o que ocorre 
de mais relevante na nossa ci-
dade; a população pode falar 
e ser ouvida”. 

Ele também destacou a 
importância do trabalho rea-
lizado pela Adjori. “Há dois 
anos levo o nome de Campi-
na para todo o estado, como 
presidente da Adjori-PR e, há 
alguns meses tive o privilégio 
de ser escolhido o presidente 
da Adjori Brasil, função que 
desempenho com muito afin-
co, pois acredito nesse traba-
lho. Nós somos os maiores 
jornais das menores cidades e 
atingimos mais de 50 milhões 
de brasileiros em todo o país, 
com o objetivo maior de for-
talecer o papel dos jornais e 
revistas que circulam fora das 
grandes metrópoles”.  

Elizio associou-se a Adjo-
ri no ano de 2005; assumiu a 
presidência da associação do 

A noite do último dia 14 
vai ficar marcada na 
memória e no cora-

ção dos nova-esperancenses. 
Há tempos a cidade não tinha 
uma festa tão animada e bonita 
como a que aconteceu em co-
memoração ao aniversário de 
65 anos de Nova Esperança.

Sem atraso, às 20h o Papai 
Noel da Acine chegou no carro 
de Bombeiros distribuindo ba-
las, fotos e arrancando sorrisos 
da garotada. Em cima do palco, 
o prefeito da cidade, Moacir 
Olivatti, realizou a entrega da 
chave da Vila Esperança onde 
o bom velhinho passou a re-
ceber a visita das crianças para 
realização fotografias e entrega 
de guloseimas desde o dia 15 de 
dezembro.

Noite foi contemplada tam-
bém por homenagens. A Ra-
inha da Seda, nossa Miss Nova 
Esperança, Lara Danelon Leoni.  
A diretora da Escola de Campo 
de Barão de Lucena, Rosimere 
Toná e as professoras Bruna e 
Mara, receberam das mãos da 
Secretária de Educação e Cul-
tura uma singela homenagem 
jus ao prêmio – um carro zero 
km – recebido por elas devido 
à participação do Concurso 
Agrinho com a inscrição do 
projeto “Caminhos da Seda”. 
Num breve discurso, o prefei-
to parabenizou as professoras 
e todos os envolvidos na orga-
nização do evento: “não foi um 
ano fácil, mas com muita deter-
minação conseguimos superar 
as dificuldades e fazer com que 
as coisas comecem a acontecer! 

“Há dois anos levo o nome de 
Campina para todo o estado, 
como presidente da Adjori-
-PR e, há alguns meses tive 
o privilégio de ser escolhido 
o presidente da Adjori Brasil”

Paraná em 2016 e a do Bra-
sil no mês de setembro deste 
ano, durante o 25° Congresso 
da Adjori, que foi realizado 
em Campina Grande do Sul 
e contou com o governador 
Beto Richa.

O vereador 
Amarildo autor 
do Projeto junto 
a Elízio Siqueira

Parabéns professoras, parabéns 
a todos que participaram direta 
ou indiretamente da organiza-
ção desta festa. Tenho certeza 
que de hoje até domingo tere-
mos noites mais bonitas e ale-
gres. Desejo desde já os votos 
de Boas Festas e declaro aberta 
a Expo Nova Esperança – Ca-
minhos da Seda”.

O show de Rick e Giovani 
deu segmento a festa, mar-
cou a abertura oficial, agitou o 
público e relembrou sucessos 
do passado. Uma noite linda, 
sem brigas ou contratempos, 
da forma como sempre deve 
ser. No outro dia, muitos elo-
gios à Secretaria de Educação 
e Administração Municipal 
pela grandiosa organização do 
evento – mérito de todos que 
trabalharam muito para levar 
a cada munícipe um pouco de 
diversão e entretenimento.

As demais noites de festa 
também foram um sucesso, 
marcadas por apresentações 
artísticas das academias de 
dança, shows musicais com 
João Vitor e Gabriel e Rodrigo 
e Di Campeiro, praça de ali-
mentação composta por nossos 

microempresários e feirantes, 
barraca brasileira e japonesa 
cuja arrecadação será reverti-
da às escolas e Provopar, ex-
posição do trabalho realizado 
pelas empresas do município 
nos stands, parque de diversões 
e a fazendinha. Os clubes de 
serviço à comunidade, Lions e 
Rotary também estenderam a 
mão amiga oferecendo o traba-
lho voluntário nos quatro dias 
de festa.

FEIRANTES E MI-
CROEMPRESÁRIOS

No domingo, as barracas 
de alimentação começaram a 
atender às 15h oferecendo su-
cos, doces, salgados e muitas 
outras delícias. Os feirantes e 
microempresários da cidade 
foram convidados a compor a 
praça de alimentação, um in-
centivo a economia local e a 
nossa gente que luta, trabalha e 
tem orgulho de ser nova-espe-
rancense. Às 21h30min o show 
artístico com Tarcilio Men e 
amigos musicais encerrou com 
chave de ouro a belíssima Expô 
Nova Esperança – Caminhos 
da Seda. ASCOM
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Usina Santa Terezinha esteve 
presente na Expo de Nova Esperança 

A Usina Santa Terezinha, 
Unidade Iguatemi, 
participou da 1ª Expo 

Caminhos da Seda, evento que 
comemorou os 65 anos da ci-
dade de Nova Esperança.

Durante quatro dias de fei-
ra, centenas de visitantes pu-
deram conhecer o processo 
produtivo da Santa Terezinha, 
desde a preparação do solo 
para o plantio da cana-de-açú-
car até a distribuição do açúcar, 
etanol e bioeletricidade.

“A exposição foi marcada 
de muita curiosidade, conhe-
cimento e, principalmente, de 
esclarecimentos. As pessoas fi-
caram extasiadas ao ouvirem as 
explicações sobre os processos 
produtivos do etanol e açúcar 
por meio de uma maquete da 
indústria”, disse o colabora-
dor da Usina Santa Terezinha, 
Edmar Antônio Correia. No 
evento, uma maquete confec-

cionada pelos funcionários da 
empresa foi disponibilizada aos 
visitantes, na qual ilustrava os 
processos agroindustriais da 
usina. 

Correia trabalha com o 
controle biológico da broca da 
cana-de-açúcar e apresentou 
ao longo da feira esse manejo 
sustentável. “As pessoas fica-
ram surpresas ao conhecerem 
o controle biológico realizado 
pela empresa, ainda mais, ao 
saberem que esse manejo con-
tribui com a redução do uso 
de agrodefensivos na lavoura”, 
lembra. 

No stand da usina, os pro-
dutos comercializados estavam 
expostos e visitantes conhece-
ram de perto: o açúcar VHP, 
etanol anidro e hidratado e 
bioeletricidade. Gilliar Pedro 
da Silva é colaborador da Santa 
Terezinha e contou que a Expo 
proporcionou um aprendizado 

para pessoas de todas as idades. 
“São produtos que todos con-
somem, mas que a maioria não 
tem ideia de como são fabrica-
dos, sobretudo, que são oriun-
dos da cana-de-açúcar.” 

Ele ressaltou que a expo-
sição possibilitou uma proxi-
midade com a comunidade de 
Nova Esperança, vizinha do 
distrito de Iguatemi, onde está 
alocada a unidade produtiva 
mais próxima da Santa Tere-
zinha. “Foi muito gratificante 
participar desse evento. Deu 
para sentir que as pessoas fica-
ram entusiasmadas com todo 
o processo de fabricação dos 
nossos produtos”, afirmou. 

Já o funcionário da Santa 
Terezinha, Fernando da Silva 
Batista, salientou que a organi-
zação da Expo estava bem defi-
nida. “As equipes da Prefeitura 
de Nova Esperança, Usina San-
ta Terezinha e demais empresas 

Espaço contou com maquete sobre o processo produtivo do açúcar, etanol e bioeletricidade; 
distribuição de mudas de árvores; e jogo infantil que desperta responsabilidade ambiental 

envolvidas realizaram as suas 
exposições, de forma objetiva e 
interessante, para as famílias vi-
sitantes.” No decorrer do even-
to, houve mostras dos projetos 
e iniciativas sustentáveis pro-
movidas pela empresa, como o 
Semeando o Verde, Atletismo e 
Jovem Aprendiz – explicou Ba-
tista. 

Ele destacou que um dos 
visitantes foi o prefeito de Nova 
Esperança, Moacir Olivatti. “O 
prefeito assistiu algumas apre-
sentações no stand da Santa Te-
rezinha e evidenciou o reflores-
tamento realizado na empresa, 
em especial, o investimento de 
viveiros próprios de mudas de 
árvores frutíferas, nativas e or-
namentais.”

Vale enfatizar que os visi-
tantes do stand puderam levar 
para casa mudas de árvores fru-

tíferas, como ameixeira, jambo, 
jaqueira, cerejeira, atemóia e 
outras espécies. “O propósito 
da distribuição foi conscienti-
zar as famílias sobre a arboriza-
ção e reflorestamento em áreas 
urbanas.” As crianças ainda se 
divertiram participando de um 
jogo de tabuleiro gigante que 
ensina sobre a responsabilidade 
ambiental.

Segundo a colaboradora da 
Santa Terezinha, Camila Ma-
ria Calabrezi Iantas, bastantes 

crianças estiveram no stand. 
Muitas dessas crianças já co-
nheciam o projeto de educa-
ção ambiental Semeando o 
Verde, realizado pela empresa 
no transcorrer do mês de se-
tembro. Em 2016, mais de 800 
alunos da rede municipal de 
educação participaram do pro-
jeto em Nova Esperança, com-
posto por concurso de desenho 
e redação, apresentação teatral 
e plantio de mudas de árvores 
na Vila Rural da cidade. 
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- AUXILIAR DE PADEIRO
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO

- BORRACHEIRO
- CLASSIFICADOR DE GRÃOS

- CUIDADOR DE IDOSOS
- ELET RICISTA DE CAMINHÃO

- ELET RICISTA DE IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS

- FARMACÊUT ICO
- INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE INT ERNET

- MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
- MECÂNICO DE CAMINHÃO

- OPERADOR DE MÁQUINA DOBRADEIRA
SECRETÁRIA

PLANTÃODASEMANA

23/12 ATÉ 30/12

• FIM DOS ALUGUEIS
No início do ano, o município tinha um investi-

mento alto em alugueis para funcionamento de repar-
tições públicas, sem contar as demais despesas como 
água, luz, telefone, internet e outras que contribuíam 
para que o montante fosse ainda maior. Visando a 
contenção de gastos e o equilíbrio do orçamento mu-
nicipal, foram revisados e cortados todos os contratos 
de locação de imóveis para funcionamento de repar-
tições públicas. A medida adotada deverá gerar du-
rante a gestão, uma economia aos cofres públicos que 
serão aplicados em investimentos nas áreas de saúde, 
educação, infraestrutura, projetos sociais, segurança 
e outros.

As repartições deverão ser reacomodadas para 
prédios próprios, melhorando a eficiência da gestão 
pública: “estamos fazendo uma reorganização admi-
nistrativa, indispensável e necessária especialmente 
neste momento de dificuldade econômica”, destaca o 
prefeito, Moacir Olivatti. A Junta Militar, uma porta 
alugada por pouco mais R$500,00 reais mensais pode 
até parecer irrelevante, mas somando as despesas 
de um funcionário para limpeza, água, luz, telefone, 
internet e pequenas manutenções elevava isso para 
aproximadamente R$5 mil reais por mês. Hoje, esse 
serviço é prestado com a mesma eficiência no Paço 
Municipal e com redução de despesas.

• FROTA SUCATEADA
Sem condições de circulação, os veículos sucatea-

dos foram retirados de circulação. Os gastos com ma-
nutenção chegavam a extrapolar o valor do bem ou 
então, ficava-se mais tempo em oficinas do que em 
execução de atividades. Num levantamento detalha-
do, os veículos foram retirados de circulação e envia-
dos a leilão e com o recurso arrecadado, foi adquirido 
um ônibus seminovo para transporte de alunos da 
rede municipal de educação.

• SEM LUXOS
É comum que os prefeitos tenham um carro para 

uso exclusivo do gabinete. Mas no início do ano, dian-
te da situação econômico-financeira do município, 
a administração municipal optou por adquirir em 
vez de um carro de padrão mais elevado, dois novos 
veículos da categoria popular/utilitário para uso do 
prefeito, colaboradores e secretarias; um gol e uma 
saveiro. Os veículos foram comprados com o valor 
recebido do seguro do carro do gabinete que foi rou-
bado em Curitiba no mês de outubro de 2016.

Horizontais
1- Rei Mago, oriundo do 'Golfo Pérsico' que presenteou o me-
nino Jesus com mirra.
6- Se abriu durante a oração de Jesus Cristo, após ser batiza-
do nas águas do Rio Jordão. 
7- 'Eu sou a (?) verdadeira e o meu Pai o lavrador', frase dita 
por Jesus Cristo. 9- Sentida por Jesus, após ter jejuado qua-
renta dias e quarenta noites. 
10- Festa anual em Jerusalém, da qual participavam os pais 
de Jesus Cristo. 12- (?) das Oliveiras, local do discurso de 
Jesus, conhecido como 'Sermão profético'. 
15- Também chamado Dídimo, incrédulo entre os onze após-
tolos, aos quais Jesus Cristo apareceu ressuscitado. 
16- Varão de Jerusalém, cuja revelação se cumpriu, ao pegar 
o menino Jesus em seus braços e louvar a Deus no Templo. 
18- (?) do vestido de Jesus, tocada pela mulher com fluxo de 
sangue há doze anos, sendo logo curada. 
19- Província de Nazaré, local onde uma mulher virgem rece-
beu no sexto mês o anunciou do nascimento de Jesus. 
20- Parente de Pedro, curada da febre após Jesus lhe tocar 
na mão. 
23- Príncipe dos Judeus, que recebeu instruções acerca do 
novo nascimento, durante encontro com Jesus no período 
noturno. 
26- Autor do título 'Jesus Nazareno, Rei dos Judeus', colocado 
em cima da cruz da crucificação do salvador. 
28- Tabuleiro no qual Maria deitou o menino Jesus, envolto 
em panos. 
29- 'As (?) de Caná', festa na qual Jesus Cristo fez o 1ª mi-
lagre. 
30- Destino dos pais de Jesus, para o livrar da matança dos 
inocentes, conforme ordem do Rei Herodes. 

Verticais
2- José de (?), senador que envolveu o corpo de Jesus num 
lençol novo para deposita-lo no sepulcro. 
3- Apóstolo que ao ver Jesus o reconheceu como sendo o 
Messias. 
4- Local do trabalho de Mateus, antes de ser apóstolo de Jesus. 
5- Presidente da Síria, quando do alistamento dos pais de Je-
sus Cristo. 
6- Cidade natal do apóstolo Simão, o Zelote. 
8- Pai dos apóstolos Mateus e Tiago. 
11- Leproso de Betânia, em cuja casa uma mulher com um 
vaso de alabastro, derramou unguento sobre a cabeça de Je-
sus. 
12- Num total de trinta, negociadas por Judas Iscariotes, com 
os príncipes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus Cristo. 
13- 'As raposas têm (?), e as aves do céu têm ninhos', mas 
o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça (dito por 
Jesus). 
14- Cidade palco do alistamento de José e Maria, em cumpri-
mento ao decreto de César Augusto. 
16- Dia da semana, no qual a mão mirrada de um homem foi 
curada por Jesus na Sinagoga. 
17- Rio (?), onde Jesus foi batizado por João Batista, para o 
cumprimento de toda a justiça. 
21- Profetisa, testemunha da circuncisão e apresentação do 
menino Jesus no Templo. 
22- Publicano de baixa estatura, visto por Jesus em cima de 
uma figueira brava. 
24- 'Caminho de (?)', no qual seguiam Cleofas e outro discí-
pulo, quando Jesus ressuscitado se aproximou dos mesmos. 
25- Príncipe da sinagoga, cuja filha foi ressuscitada por Jesus 
Cristo. 
27- Total de demônios expulsos de Maria Madalena por Jesus 
Cristo.

Solução

Horizontais: 1- Baltazar; 6- Céu; 7- Videira; 9- Fome; 10- Páscoa; 
12- Monte; 15- Tomé; 16- Simeão; 18- Orla; 19- Galileia; 20- Sogra; 
23- Nicodemos; 26- Pilatos; 28- Manjedoura; 29- Bodas; 30- Egito.

Verticais: 2- Arimatéia; 3- André; 4- Alfândega; 5- Cirenio; 6- Caná; 
8- Alfeu; 11- Simão; 12- Moedas; 13- Covis; 14- Belém; 16- Sábado; 
17- Jordão; 21- Ana; 22- Zaqueu; 24- Emaús; 25- Jairo; 27- Sete.

FINAL DE ANO X TEMPO

O fim de ano chegou e junto dele o estresse e a sensa-
ção de estar carregando o mundo nas costas, alguém 
se identifica?

Muitas pessoas chegam nesta época do ano cansadas, 
mas sentindo como se não tivesse produzido o suficiente, 
sem atingir os seus resultados esperados. A maioria de nós 
sofre de vez em quando, de problemas como o estresse e 
dificuldade de administrar o próprio tempo para produzir 
mais resultados favoráveis, e isto resulta da necessidade de 
nos equilibrarmos entre prioridades e o mal estar universal 
em ter “coisas demais a fazer e menos tempo”.

Há momentos em que tudo parece escapar do nosso 
controle, e saber administra nosso tempo é fundamental 
para que retomemos o controle de nossa vida. O tempo é 
um recurso, e podemos usá-lo da forma que nos for mais 
adequada, em vez de nos adaptarmos a ele e deixar-nos go-
vernar por um ritmo que nos é imposto.

Tratamos, muitas vezes, o tempo como nosso inimigo, 
mas por que não tratar e nos tornar amigo do tempo? E se 
nós mudássemos o jeito de olhar para o tempo e imaginar 
que temos o tempo exato para fazer tudo o que realmente 
nos importa? 

Você sabe o que realmente te importa?
Ás vezes é melhor parar, refletir e analisar nossos valo-

res, prioridades e onde queremos exatamente chegar, para 
então tomarmos ações e passos que vão nos direcionar ao 
caminho certo. Não devemos passar nossas vidas fazendo 
coisas somente que são  obrigatórias, mas sim, coisas que 
queremos fazer para alcançar determinado objetivo.

Te convido a aproveitar este fim de ano para respirar, 
pensar sobre suas metas, seus sonhos, valores e reais prio-
ridades, para perceber que em vez de desperdiçar seu tem-
po fazendo nada, ou fazendo tudo ao mesmo tempo, você 
vai ganhar mais ânimo para enfrentar o próximo ano que 
se inicia.

“Coaching” comigo!
Intagram: @paulazbenatti | www.paulabenatti.com.br

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE 
AMPLIAÇÃO
O Auto Posto Atalaia Ltda, torna público que requereu ao I.A.P, Licença 
Ambiental de Operação de Ampliação, para ampliação do comércio varejista 
de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, implantado na 
Avenida Dr. Antônio Moraes de Barros, 543, Centro, Atalaia/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE AM-
PLIAÇÃO
O Auto Posto Atalaia Ltda, torna público que recebeu do I.A.P, Licença Am-
biental de Instalação de Ampliação, para ampliação do comércio varejista de 
combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, implantado na Aveni-
da Dr. Antônio Moraes de Barros, 543, Centro, Atalaia/PR. 



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 22 de dezembro de 2017

GERAL - 7JORNAL NOROESTE

O VERDADEIRO ESPÍRITO 
NATALINO: PODER É SERVIR

Todo fim de ano vemos 
expressões de fraternidade, 
de doação, de mobilização 
em torno de acalentar e pro-
ver aqueles menos favore-
cidos e isso é bom, pois o 
espírito natalino toma conta 
e aquece nosso coração, nos 
fazendo enxergar como é 
mágico e gratificante ajudar 
o próximo.

Vemos por todos os lu-
gares, nas casas, nos comér-
cios, nas ruas, a figura do Pa-
pai Noel, chamado de Bom 

Velhinho, que distribui ca-
rinho e presentes, nos lem-
brando de ver pessoas que 
amamos e também comprar 
presentes para nossos entes 
mais queridos. É bom dar e 
receber presentes e também 
por isso o Natal se torna 
um dia tão especial. Vemos 
as pessoas se preocuparem 
com a Ceia de Natal e com o 
almoço onde normalmente 
irão reunir a família e esse é 
um dia dos mais felizes.

Mas a importância do 

Natal vai muito além dessa 
festa, pois remete ao nasci-
mento de Jesus, o filho de 
Deus que se tornou homem 
e habitou entre nós, sentin-
do nossas dores, fraquezas, 
mas também vivenciando o 
que nos faz felizes. Ou seja, 
viveu como um homem, 
mesmo sendo Filho de Deus.

E esse gesto nos faz refle-
tir sobre o que é humildade e 
o que é poder.

Jesus é o maior exemplo 
de humildade que podemos 
ter, pois sendo Filho de Deus, 
se fez homem e ainda nasceu 
pobre, passando por diver-
sas situações de humilhação, 
já que muitos não aceitavam 
seus ensinamentos e não o 
reconhecia como o Messias. 
Porém, viveu humildemente 
e distribuiu gratuitamente 
seus ensinamentos a todos 
que se dispunham a ouvi-lo. 
E nos mostrou o verdadeiro 
significado de Poder, pois 
sendo ele o Todo Poderoso, 

servia a todos, chegando ao 
extremo de doar a própria 
vida para a nossa salvação.

Essa deve ser a maior 
mensagem de Jesus para nós 
e nossos governantes: PO-
DER É SERVIR.

Quando alguém se candi-
data a um cargo público deve 
ter em mente servir a popu-
lação e não visar os benefí-
cios que o cargo lhe confere. 
Essa é uma missão, como a 
de um pastor que conduz 
suas ovelhas e olha para elas 
com carinho e cuida e preo-
cupa com cada uma delas. 
Assim como os funcionários 
públicos não podem ser uma 
classe privilegiada, que rece-
be altos salários, muito além 
do que se paga na iniciativa 
privada.

Por isso, é hora de pen-
sarmos melhor sobre os 
privilégios conferidos aos 
políticos e entender o que 
significam. Significam que o 
poder não está sendo utiliza-

do com a intenção de servir, 
mas sim de ser servido. 

Se vivemos num país 
pobre e é povo quem paga 
a conta de tudo o que o Es-
tado gasta, então os agentes 
públicos não podem ser uma 
“casta” e ter privilégios sobre 
o povo.

E o nosso papel, enquan-
to contribuintes e cidadãos, 
é o de alertar e exigir que 
nossos tributos financiem 
nosso bem estar e que se-
jam cortados privilégios dos 
governantes, como o foro 
privilegiado, aposentado-
ria especial, plano de saúde 
diferenciado, passagens aé-
reas, altos salários, uso in-
discriminado do cartão cor-
porativo, etc.

Que o espírito natalino 
nos faça enxergar que não 
basta distribuir presentes e 
cesta básica no Natal, mas 
também nos doar durante 
todo o ano, buscando me-
lhorar a vida de todos, prin-

cipalmente dos mais caren-
tes.

Não há amor maior do 
que doar a si mesmo, ensi-
nou nosso Mestre. E é isso 
que os observadores fazem 
em nosso município, doam 
durante todo o ano parte do 
seu tempo, para conscienti-
zar a população sobre o que 
é cidadania e aos nossos go-
vernantes para que adminis-
trem em benefício do povo, 
fiscalizando o trabalho dos 
mesmos, pois isso pode fazer 
a diferença na vida de todos.

E nesse período festivo e 
tão especial, OS OBSERVA-
DORES DO ONESP DESE-
JAM A TODOS UM NATAL 
ABENÇOADO, ONDE JE-
SUS TOQUE O CORAÇÃO 
DE CADA UM, CONFOR-
TANDO QUEM SOFRE E 
COMOVENDO A TODOS, 
PARA QUE O AMOR E A 
CARIDADE SE FAÇAM 
PRESENTES TODOS OS 
DIAS DO ANO.

- INDICAÇÕES:
1) Indicação nº 207/2017, de autoria dos Vereadores 

Brayan Oliveira Pasquini e Carlos Roberto da Silva, re-
quer, após a tramitação regimental, que seja encaminha-
do ao Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação: 
solicitando reiterar o pedido de manutenção e instalação 
de um redutor de velocidades na Rua Bom Retiro próxi-
mo ao espaço onde será instalado o Ecoponto.

- PROJETO DE LEI EM 2ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei nº 78/2017, de autoria do Executi-

vo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a promover desafetação e permuta áreas de terras que 
menciona para fins de ampliação do Cemitério Munici-
pal, e dá outras providências.

2) Projeto de Lei n° 79/2017, de autoria dos Verea-
dores Brayan Oliveira Pasquini, Carlos Roberto da Sil-
va, Dirceu Trevisan, Maurício Alexandre Marin Gaona e 
Mauro Sabino da Silva, que dispõe sobre a denominação 
de logradouros públicos e dá outras providências.

3) Projeto de Lei nº 80/2017, de autoria do Executivo 
Municipal, que altera dispositivos da Lei 2.512, de 23 de 
março de 2016.

4) Projeto de Lei nº 81/2017, de autoria do Executivo 
Municipal, que altera o Art. 4º, da Lei 2.281, de 06 de 
junho de 2012.

- PROJETO DE LEI EM 1ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei nº 82/2017, de autoria do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da rea-
lização de feiras de venda de produtos e mercadorias a 
varejo, e dá outras providências.

2) Projeto de Lei nº 84/2017, de autoria do Executivo 
Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 
firmar Convênio com o Consórcio Intergestores Paraná 
Saúde, e dá outras providências.

3) Projeto de Lei nº 85/2017, de autoria do Executivo 
Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 
alienar, mediante licitação na modalidade concorrência, 
o imóvel que menciona e dá outras providências.

4) Projeto de Lei nº 89/2017, de autoria do Executivo 
Municipal, que dispõe sobre alterações da Lei Comple-
mentar nº 2.561/2017 que institui a Planta Genérica de 
Valores para lançamento e cobrança dos impostos imo-
biliários, disciplina fórmula de cálculo, estabelece parâ-
metros e classificação das edificações do Município de 
Nova Esperança e dá outras providências.

Pauta da 38ª Sessão 
Ordinária da 

Câmara Municipal 
de Nova Esperança

ESPORTE

AABB de Nova Esperança realiza 
Campeonato de Futebol Suíço

Handebol de Alto Paraná é 
destaque novamente neste ano

Atleta de futuro

A Associação Atléti-
ca Banco do Brasil 
(AABB) de Nova Es-

perança realizou nas últimas 
semanas o Campeonato In-
terno de Futebol Suíço, que 
aconteceu nas dependências 
do clube e contou com 6 
equipes.

Muito elogiado pela po-
pulação local, que participou 
em grande número de todas 
as partidas, o campeonato 
teve os seguintes resultados:

CAMPEÃO: Mineirinho 
Piscinas
VICE: Marmoraria Razente

3º LUGAR: Depósito de 
Santi
ARTILHEIRO: Erik Moreto 
(Marmoraria Razente)
GOLEIRO MENOS VAZA-
DO: Rodrigo Garcia (Minei-
rinho Piscinas)

O evento contou com a 

participação de aproxima-
damente 80 atletas (associa-
dos) e um grandioso chur-
rasco de confraternização 
após a final, com direito a 
som ao vivo de Lucas Alber-
ton e canecas personalizadas 
para os três primeiros colo-
cados.

O nova esperancense 
Murilo Enrique, la-
teral direito, foi um 

dos destaques do Campeo-
nato Metropolitano de Por-
to Alegre, no Rio Grande do 
Sul. Sua equipe, São José, 
ficou com a vice-colocação 
no competitivo certame. 
DNA de craque ele já tem. 
Murilo é sobrinho do lateral 
direito Edilson, do Grêmio 
de Porto Alegre. Desejamos 
sucesso ao promissor atleta.

Como de costume, o 
Handebol alto-para-
naense vem se desta-

cando em âmbito nacional 
com belos resultados.

No ano de 2017, outra vez, 
a modalidade foi responsável 
pelo maior número de troféus 
conquistado pelo Esporte do 
município.

Segue abaixo os títulos 
conquistados durante o ano:

FEMININO: Copa Ma-

racaju (ADULTO) em Ma-
racaju-MS, Jogos Escolares 
Regional (SUB-17) em Terra 
Rica-PR, Jogos Escolares Re-
gional (SUB-14) em Terra Ri-
ca-PR, Jogos Escolares Macro 
Regional (SUB-17) em Umua-
rama-PR, Jogos da Juventude 
Divisão A (SUB-17) em Lon-
drina-PR, Jogos Abertos Re-
gional Divisão "B" (ADULTO) 
em Floraí-PR.

MASCULINO: Copa Ma-

racaju (SUB-18) em Maracaju-
-MS, Copa São José (SUB-18) 
em São José-SC, Paranaense/
Prata (SUB-18) em Casca-
vel-PR, Copa Alto Paraná 
(ADULTO) em Alto Paraná, 
Copa Alto Paraná (SUB-17) 
em Alto Paraná, Jogos da Ju-
ventude Regional Divisão "B" 

(SUB-17) em Floraí.
O diretor do Departa-

mento de Desporto e Cultura, 
Thiago Ereno Abe, destacou a 
importância da comissão téc-
nica nesse trabalho, formada 
por Marcos Vinicus Bellini, 
Adriano Riato e Ygor Matis-
keit.

A equipe Mineirinho Piscinas levantou o trofeu de 1º Lugar
O 2º lugar ficou com 

a Marmoraria Razente
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O clima de Natal e o 
significado na vida das pessoas

As luzes, a decoração e 
o movimento típico 
de dezembro já dão 

o sinal: o Natal está próxi-
mo. Uma das principais festas 
cristãs do mundo, e período 
muito aguardado pelos co-
merciantes, esta época do 
ano traz consigo um clima de 

festa e esperança. Em Nova 
Esperança a programação 
natalina começou no dia do 
aniversário da cidade, 14 de 
dezembro com a chegada do 
Papai Noel e diversas ativida-
des na Vila Esperança, Praça 
Mello Palheta e o trenzinho 
Expresso Esperança.

Porém, as definições para 
o Natal ainda são estendidas 
como correria, lista de pre-
sentes, dinheiro curto, déci-

mo terceiro comprometido, 
filas nas lojas, centro da ci-
dade sem vagas para estacio-
nar, canseira, estresse, para 
muitos, essas tem sido as ca-
racterísticas de fim de ano. 
Inúmeras comemorações, 
amigo secreto em família, 
confraternização no trabalho, 
escola, academia, calendário 
apertado e na grande maio-
ria das vezes as pessoas estão 
automatizadas em seus com-

portamentos, mas afinal, qual 
o significado do Natal para 
você?

A reportagem do Jornal 
Noroeste saiu às ruas com 
esse questionamento. As res-
postas são as mais variadas 
possíveis.

Muitas pessoas dizem 
sentir falta da época em que 
o fim do ano demorava a 
chegar, que havia expectati-
va e não obrigatoriedade pela 

data do Natal. Que se busca-
vam receitas de casa ou com 
as amigas ou vizinhas, ideias 
para a ceia, gerando encon-
tros amoráveis e conversação 
boa de um planejamento que 
não apresentava pressa.

Há ainda quem sinta falta 
de receber os cartões escritos 
a mão, de caneta azul, que 
chegava a manchar de tinta 
o papel, ou as boas risadas e 
recordações em família na 

montagem da árvore de Na-
tal.

Em resumo, o Natal para 
muitas pessoas é ainda con-
gregar, compartilhar, doar 
um pouco de si, cultivando a 
fraternidade e o sorriso sin-
cero no rosto. Para a grande 
maioria de cristãos, a data 
ainda remete a reflexão e per-
dão, proporcionada pelo nas-
cimento de Jesus. E para você 
leitor, o que significa o Natal?

O que significa o Natal para você?

“Natal significa paz, festa e 
turma reunida, eu particular-

mente não gosto da hipocrisia 
do ser humano. Às vezes a 
pessoa passa o ano todo 

falando mal da outra e chega 
no fim do ano, fica com his-
torinhas e conversas furadas. 

Gosto do Natal pela paz e 
tudo o que representa perante 

Cristo”. José Joaquim de 
Santana Neto “Turu”.

“Em primeiro lugar eu acho 
que é o nascimento de Cristo, 

oportunidade que temos 
que rever isso tudo. É muito 

bonita a questão da festa, das 
compras, mas a família precisa 

estar em primeiro lugar e a 
união através do nascimento 

de Cristo nos proporciona essa 
reflexão. As compras são o 

festejar deste momento que é 
especial na vida de cada um”. 

Leonilda Benalia 

“Natal é tempo de espe-
rança, fraternidade e acima 
de tudo acreditar em Deus. 
Mas o Natal ainda é tempo 
de partilha e fartura. Tempo 
que a gente faz a diferença 
e faz o nosso coração ser 

melhor para com os outros, 
primeiramente Deus e de-

pois as coisas que o mundo 
nos prega” Adelson 
Benassi “Pezão”.

“Natal é luz, renovação, 
é perdão, tentar com-

preender mais as pessoas, 
se colocar no lugar delas 
e renovar nossa fé”. Cá-

tia de Almeida Souza

“Natal é o nascimento 
de Jesus, é isso que te-

mos que pensar, dar valor 
a isso, estar com a família 
e aproveitar os momen-
tos de felicidade, pensar 
ainda mais em Deus”. 

Charles Roger Cordeiro

“Natal nada mais é que o 
significado religioso. Atual-

mente as pessoas vem o 
Natal com o significado co-
mercial. É uma data que foi 

escolhida e não saberia dizer 
a existência na Bíblia, porém 
eu acredito que é religioso, 
na verdade comemoramos 

com Festa e deveríamos nos 
alegrar e celebrar o nasci-
mento de Jesus”. Débora 

Rodrigues da Costa Rando

O ballet de Nova Esperança

O “Lago dos Cisnes” uma 
das peças mais mar-
cantes do ballet clássico 

mundial foi apresentado agora 
em dezembro no Auditório do 
Ibirapuera em São Paulo.

Esse clássico estreou no 
Teatro Bolshoi de Moscou em 
1877, com a coreografia ela-
borada por Julius Reisinger a 
partir de uma composição en-
comendada a Tchaikovsky — 
autor de outras obras de impac-
to na história do ballet, como o 
”O Quebra Nozes”(1892).

Porém, o curioso é que a 
primeira versão da peça foi um 
fracasso de público. “O Lago 
dos Cisnes” só se tornaria uma 
referência para o ballet clás-
sico a partir de uma segunda 

montagem, encenada em São 
Petersburgo em 1895, depois 
da morte de Tchaikovsky, com 
nova coreografia, elaborada 
por Marius Petipa e Lev Ivanov. 
Odette, a princesa transforma-
da em cisne.

Uma das razões de tamanho 
sucesso é a capacidade da mon-
tagem em articular a fantástica 
melodia elaborada por Tchai-
kovsky com dança e interpreta-
ção dos bailarinos em um nível 
de excelência excepcional.

Assim como “O Lago dos 
Cisnes”  levou 18 anos para se 
tornar uma referência, e dife-
renças a parte, estruturais, de 
ensaio, dedicação por parte 
dos alunos, vale destacar que o 
Ballet de Nova Esperança vem 

resistindo há 16 anos, e a cada 
ano se renova, onde o Espaço 
BS se abre com esmero, para 
presentear pais, alunos, familia-
res, desta feita com a linda apre-
sentação da peça, Alice no País 
das Maravilhas.

Novamente o encanto, as 
cores, beleza, dança, coreogra-
fia, cenário e montagem, for-
maram um primor de espetá-
culo, e mais uma vez, lagrimas 
nos olhos de pais emocionados, 
plateia antenada, sensibilizada, 
e no ar aquela auréola de magia 
e graça contagiantes que só as 
pessoas puras e inocentes con-
seguem emanar.

Assim, me pergunto o que 
será que Nova Esperança quer 
ou espera de uma filha, a pro-

fessora Nara Carolina, que por 
16 anos consecutivos se em-
penha nesse mister. Dezesseis 
anos trabalhando nos 365 dias, 
para chegar em dezembro e 
mostrar em dois dias, o resulta-
do desse esforço, que se resume 
nesses espetáculos de rara be-
leza! Toda uma juventude em 
nome da cultura da cidade, do 
ballet, da dança, do ensino, in-
cutindo na cabeça dos alunos, 
o respeito que tem de se dar ao 
corpo, estimulando, orientando 
e impedindo que um impulso 
sexual desvalorize toda uma es-
cultura divina em formação.

Mas se num trabalho de 16 
anos, ainda não se tem um reco-
nhecimento público, para a pro-
fessora Nara e todos os alunos 
que já se apresentaram, existe 
a perspectiva como na obra de 
Tchaikovsky, em mais 2 anos 

isso acontecer, ou se consola-
rem no exemplo bíblico, onde 
em Mateus 13.54 a 57 está es-
crito que os moradores se es-
candalizavam com Jesus, por 
ele ser da cidade, filho de car-
pinteiro e fazia milagres pela 

região, e no versículo 58 “e não 
fez ali muitas maravilhas por 
causa da incredulidade deles”.

A professora Nara e seus 
alunos fazem maravilhas na 
cidade, mas milagres nem Ele 
conseguiu fazer!

***
João Garcia é empresário da comunicação e diretor da Aerp 
– Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Paraná

Fotos: Hauney Calzavara Malacrida

Foto Ásia Studio

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
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Você está acostumado a ir a eventos ou mesmo registrar tudo para colocar nas redes sociais? Agora, você tem mais 
uma chance de mostrar para a sua galera os passeios legais que você tem realizado ou seu dia a dia colocando sua 
foto gratuitamente no Jornal Noroeste. Para participar é muito fácil, você só precisa escrever #tônoNoroeste, tirar 
uma foto, dizendo onde está e postar no Facebook ou Instagram. As primeiras fotos da semana serão publicadas!!! 

Confraternização do Observatório Social 
de Nova Esperança. #tônonoroeste

O Atleta e Professor de Artes Marciais de Nova Esperança 
Everton Ninja participou do 3º Gladiador Fight 

Championship no estado de São Paulo no dia 16 e foi 
campeão de MMA em sua categoria, fechando o ano com 
chave de ouro...Parabéns Everton Ninja. #tônonoroeste

Banda RPC durante confraternização dos Postos 
Japan, São José e Amigão. #tônonoroeste

O alto-paranaense Claudecir Inácio (Padeirinho) registrou 
o momento #tônonoroeste. Vestindo a camisa da Seleção 
de Masters do Palmeiras e também da Seleção Brasileira, 

Padeirinho jogou com os craques Müller, Amaral, Claudecir, 
Nilson, Flávio e Marcos Assunção. O evento festivo aos 61 
de Floraí marcou a inauguração do centro esportivo Jean 

Peres Carrilho Granzotti. O jogo contra a equipe de Floraí 
terminou empatado em 11 x 11. #tônonoroeste

Alto Paraná 
iluminada 

neste Natal

Como manda o figu-
rino, o município 
de Alto Paraná se 

enfeitou com luzes e sím-
bolos natalinos, iluminan-
do a Praça Central, atrain-
do assim toda a região para 
visitar o local.

O prefeito Miro Santana 

destacou que "é muito im-
portante a decoração nesse 
período festivo, atraindo 
pessoas para nosso comér-
cio e cidade, porém, não 
podemos esquecer o verda-
deiro sentido do Natal, que 
simboliza o nascimento de 
Jesus", finalizou o prefeito.

Distrito de Maristela

Distrito de Santa Maria

Praça principal de Alto Paraná
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.
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CONTINUA NA PÁGINA 14
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espelho
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espelho
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Projeto sustentável, feito 
para a nova sede da Sicredi, 

vence Prêmio Sinduscon

O trabalho "Proposição de dire-
trizes para a sede sustentável 
de cooperativa de crédito em 

Maringá”, desenvolvido para a Sicredi 
União PR/SP, venceu o Prêmio Sindus-
con na categoria ‘Academias’. O autor 
do projeto é o acadêmico Arthur Feli-
pe Echs Lucena, graduando do curso 
de Engenharia Civil da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM).

A entrega do prêmio foi no dia 1º 
de dezembro durante o Encontro Em-
presarial da Construção Civil, orga-
nizado pelo Sinduscon Noroeste do 
Paraná e Seconci Noroeste do Paraná, 
em parceria com o Sebrae e Senai e 
apoio do Crea-PR e da CBIC. No mes-
mo evento também foram entregues 
os prêmios Sinduscon Construtoras, 
em 3 categorias, e Sinduscon Fornece-
dores, em 15 categorias. 

Lucena conta que desenvolveu o 
trabalho para o projeto Interação Aca-
demia-Mercado, do Centro de Inova-
ção de Maringá (CIM). Para isso, con-
tou com a orientação dos professores 
José Luiz Miotto e Luci Mercedes 
de Mori, além do acompanhamento 
do próprio CIM e da Sicredi União. 
“Trata-se da compilação de práticas 
sustentáveis, edificações referência e 
certificações que servirão como uma 
consultoria para o projeto técnico e 
orçamentário que a Sicredi deve de-
senvolver para a construção da nova 
sede em 2020”, explica.

Entre as soluções sugeridas estão: 
telhado verde – que consiste em um 
sistema de cobertura com vegetação; 
materiais inovadores em isolamento 
térmico, que contribui com a redução 
de consumo de energia; tintas ecoló-
gicas; sistema de controle de ilumina-
ção artificial; entre outros.

Com a autorização das institui-
ções envolvidas, Lucena inscreveu o 
trabalho no Prêmio Sinduscon e foi 
surpreendido com a vitória. “Este foi 
o primeiro projeto e já recebi reco-
nhecimento. Estou muito motivado 
e confiante de continuar na área aca-
dêmica, já que sempre gostei de pes-
quisa. O prêmio é um sinal de que es-
tou no caminho certo e de que posso 
contribuir com o setor de construção 
civil”, comemora, citando que já está 
em processo seletivo para ingressar 
no mestrado.

A Sicredi União vai utilizar o tra-
balho de Lucena para implementar 
soluções sustentáveis na nova sede, 
em Maringá. A obra está prevista para 
começar em 2020.

Textual Comunicação
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Leitor do Jornal 
Noroeste, o pre-

feito de Colorado, 
Marcos Mello, re-
cebeu das mãos do 
jornalista Osvaldo 

Vidual Filho, o 
exemplar da No-

roeste Revista. Na 
ocasião, o prefeito 

aproveitou para 
desejar a todos os 
munícipes daquela 

progressista cidade, 
votos de um Feliz 
Natal e Próspero 

Ano Novo.

Feliz Natal... 
São os votos do Jornal Noroeste, aos amigos, anunciantes, 
fornecedores, lideranças políticas, sociais e comunitárias


