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Corrupção envolve geralmente duas partes, a 
que tem ou pensa ter o controle dos recursos, e 
a que deseja obtê-los de maneira fraudulenta: su-
cesso em licitações, contratos vantajosos, aditivos 
contratuais saborosos, leis lucrativas, pagamento 
por obras não ou mal realizadas, financiamentos 
com juros quase negativos, aceitação de mercado-
rias fora da especificação ou da quantidade con-
tratada, informação e poder, acima de tudo poder.

No já longínquo 1971 um governador indireto 
foi gravado por um empreiteiro pedindo propina, 
a divulgação da fita resultou em cassação e tér-
mino de carreira política. Muitos não puseram as 
barbas de molho após a desgraça do colega: nas 
décadas seguintes as gravações de conversas com-
prometedoras avolumaram-se, como se adultos 
experientes nos ofidiários da política e dos negó-
cios agissem como crianças ingênuas ao falar so-
bre suas infames vantagens sem o menor cuidado 
ou pudor. A explicação para tal comportamento 
parece estar ligada a um fato simples, os “suspei-
tos” pensam estar falando com amigos, com pes-
soas em quem podem confiar, esquecidos de que 
ética e amizade entre ladrões não existe mais se-
quer no cinema. 

A atitude do corrupto quanto à própria cor-
rupção passa geralmente por três etapas: no início 
é a hipocrisia, esta homenagem que o vício presta 
à virtude, afirma e talvez acredite que faz o que 
faz para “continuar lutando pelo bem maior”, que 
merece as benesses por uma vida de bondades, e 
até mesmo para custear o tratamento médico de 
sua avozinha querida; como autoengano tem limi-
te, passa-se ao cinismo, faz o que faz porque quer 
e gosta de dinheiro e poder fáceis “e os outros tem 
é inveja, e fariam o mesmo se pudessem”.

A terceira etapa é a mais deletéria, a idade da 
inocência, quando o cidadão parece se mirar o 
tempo todo em um espelho mágico que para a so-
ciedade refletiria um vigarista, para o país um dos 
causadores de seu atraso, para os miseráveis (cujas 
avozinhas geralmente morrem antes dos quarenta 
anos por falta de tratamento médico) um dos res-
ponsáveis por sua miséria; para o corrupto bem 
sucedido a imagem é daquilo que sempre afir-
mam seus áulicos, subordinados e cúmplices: um 
gênio, alguém acima das pessoas comuns, e além 
disso bonito e usando uma bela gravata, padece 
constantemente do que Eça de Queiroz chamava 
acréscimo de estima por si mesmo. Não surpreen-
de, portanto, que quando algo dá errado e o “gê-
nio” é chamado a prestar contas de seus atos, a 
reação oscile entre a indignação e a perplexidade; 
sentimentos mais verdadeiros do que supõe a pla-
teia, ele quase acredita que está sendo vítima da 
mídia golpista e de um complô.

Nas democracias, corrupção e a violência tem 
uma dimensão interna, própria da troca corrupta, 
e ao mesmo tempo uma social, constituída pelo 
impacto na reprodução da injustiça, desigualda-
de e ausência de solidariedade. Este aspecto se 
reflete, como não poderia deixar de ser, nas ins-
tituições escolares como um todo, já que a perda 
da respeitabilidade nas organizações legalmente 
constituídas implica também na perda da legiti-
midade de todo sistema educacional.

Quando o sistema político está deteriorado, a 
relação direta da corrupção com a violência torna-
-se mais evidente: internamente, na troca "corrup-
ta", percebida como relação de mútuo benefício 
e de comum acordo entre corruptor e corrupto, 
violação do valorizado pela sociedade como "bem 
público", e externamente como acréscimo das re-
lações desiguais, baseadas na força, que tem ex-
plodido nas escolas em formas de agressão e vio-
lências de todas as ordens. Nelas o efeito se torna 
mais visível, pois deveriam construir-se a partir 
de um modelo ideal elevado, que reclama a vir-
tude humana para o seu perfeito funcionamento, 
elemento fundante, mola mestra da democracia.

O espelho de Narciso

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

CONSULTORIA JURÍDICA
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DESDE MAIO DE 1995

"Uma árvore nunca bate 
em um automóvel, a não 
ser em legítima defesa".

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

Semana passada foi divulgada a no-
tícia que um dos casais mais admirados 
em todo mundo, Michelle/ Barack Oba-
ma podem ter se separado. De acordo 
com informações de uma fonte próxima 
ao casal, o casamento não sobreviveu de-
pois do fim do mandato do ex-presidente 
americano, que ficou oito anos no poder. 

Não demorou para a internet mostrar 
a reação das pessoas: “como assim?”. Per-
cebo que há um verdadeiro endeusamen-
to por pessoas consideradas notáveis. O 
mundo constrói seus ídolos e mitos. Oba-
ma, Bonner, Moro, Bolsonaro, Lula. Mi-
chelle, Fátima, Rosângela, Merkel, Hil-
lary, a lista de nomes é infindável.

O que a grande maioria das pessoas 
esquecem é que se tratam de seres hu-
manos falíveis, com problemas como 
qualquer outro, angústias, frustrações e 
decepções.

Obama é ex-presidente da nação mais 
importante do mundo. Bonner editor 
chefe e apresentador do Jornal Nacional, 
da Rede Globo. Moro juiz federal respon-
sável pela Operação Lava Jato. Bolsonaro, 
deputado federal que ganhou ascensão 
nos últimos tempos. Lula, ex-presidente 
que mantém um bom índice de popula-
ridade. A relação que possuem entre si é 
que são considerados como “mitos” cada 
um em seu segmento e público.

Desde a Grécia antiga até os dias 
atuais, as figuras míticas consideram a 
cultura de massa como questão principal, 
dado que a indústria do entretenimento 
tem produzido ídolos cuja representação 
social tem mais a ver com a vida real de 
uma população empobrecida do que com 
os próprios méritos que encontramos na 
saga de um herói.

Quem sabe a maior lição de todas é que 
não devemos ficar defendendo ou tendo 
como exemplo de vida “mitos humanos” 
que são como nós. Para os criacionistas o 
maior exemplo deve ser Cristo.

O país vive um momento histórico 
que mistura crise política, insegurança 
econômica e desorientação de grande 
parte da população quanto ao futuro. 
Em tempos de debates acalorados devido 
à política nacional, evite defender o seu 
“ídolo”.

O debate que deveria expor opiniões 
divergentes é levado com frequência para 
o lado pessoal. Atrás do computador, ta-
blet ou celular, as pessoas se comportam 
de forma mais corajosa para emitirem 
suas ideias.

Mitos humanos são passageiros. Aos 
poucos desaparecem no tempo. Mostre 
seu ponto de vista, mas esteja aberto a 
ouvir críticas e elogios, e reflita que a sua 
experiência pode ser diferente da expe-
riência e do momento do outro. Por últi-
mo, não gaste tempo discutindo pessoas 
e bandeiras partidárias, pois os “mitos” 
também falham. 

“O homem não é tão ferido pelo que acontece, 
e sim por sua opinião sobre o que acontece”.

Michel de Montaigne (1533 - 1592)
Jurista, político, filósofo,

escritor e humanista francês

***

Mitos humanos Em repercussão geral, STF 
fixa tese que proíbe taxa 

de incêndio municipal

***

Gabriel Carneiro de Souza - OAB/PR 74.045
Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. 

***

Wanda Camargo – educadora e assessora da presidência do 
Complexo de Ensino Superior do Brasil – UniBrasil.

Na sessão extraordinária da última terça-feira, 
dia 01 de agosto de 2017, o plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) aprovou a tese de julga-
mento do RE 643.247, com repercussão geral, 
proibindo os municípios de cobrar taxas de in-
cêndio. 

Por 6 votos a 3, os ministros concordaram 
com a tese proposta pelo relator, ministro Marco 
Aurélio, segundo a qual é de competência dos es-
tados a arrecadação de imposto para a boa pres-
tação do serviço de prevenção e combate ao fogo.

Na ocasião, o ministro Marco Aurélio afirmou 
que “as funções surgem essenciais, inerentes e ex-
clusivas ao próprio Estado, que detém o mono-
pólio da força”. Para o relator, é inconcebível que 
o município venha a substituir-se ao Estado por 
meio da criação de tributo sobre o rótulo de taxa.

Ainda segundo o ministro Marco Aurélio, à 
luz do artigo 145 da Constituição, Estados e mu-
nicípios não podem instituir taxas que tenham 
como base de cálculo mesmo elemento que dá 
base a imposto, uma vez que incidem sobre ser-
viços usufruídos por qualquer cidadão, ou seja, 
indivisíveis. 

A posição que prevaleceu entre os magistrados 
é que o combate a incêndio é feito pelo Corpo de 
Bombeiros, órgão ligado ao poder estadual. Desta 
forma, os municípios ficam impedidos de avan-
çar sobre essa competência para criar uma taxa 
destinada a custear as ações de prevenção ao fogo.

O julgamento ocorrido em 01 de agosto de 
2017 se deu após o Supremo Tribunal Federal 
decidir, em maio do corrente ano, pela inconsti-
tucionalidade da cobrança de taxa de combate a 
incêndios no município de São Paulo. 

Nesta semana, o Plenário do Supremo Tribu-
nal Federal retomou o julgamento para fixar a tese 
de repercussão geral, que estende o entendimento 
a todas as cidades brasileiras.

Com a repercussão geral, a decisão será apli-
cada a outros 1.436 processos desta natureza que 
já tramitam perante o Poder Judiciário, os quais 
até então se encontravam sobrestados. 

ARTIGO

Colhedora de forragens Master-50.
Colhe: cana-de-açúcar, capim, sorgo e milho
Contato: 99910-1487 ou 3252-2703 Rafael
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Opinião do Blog
Câmara Federal a favor da cor-

rupção, salva o mandato de Temer!
Com a presença de 492 deputa-

dos e com o resultado de 264 a favor 
e 227, sendo 02 abstenções e 19 au-
sentes, a Câmara Federal votou nesta 
quarta feira última, 02 de agosto,  a 
favor do arquivamento da denúncia  
do Procurador Geral da República, 
impedindo que o Supremo Tribunal 
Federal  processasse o presidente 
Michel Temer, acusado de corrup-
ção  passiva nas delações de  Joesley 
Batista.  Tal decisão somente foi fa-
vorável ao presidente pelo fato de ter 
gasto cerca de 15 bilhões de reais na 
compra de parlamentares e em troca 
de inúmeras ações, como a criação 
de Faculdades de Medicina parti-
culares pelo Brasil afora, faculdades 
essas sem acesso ao estudante pobre 
pelas mensalidades aviltantes que 
elas cobram.  Outra razão  em troca 
de votos foi com a bancada ruralista, 
amplamente favorecida pelas  dívidas 
que seus parlamentares tem com a 
união. É mais uma  vergonha neste 
país, onde a Câmara teve a oportuni-
dade de  acabar ( e não o fez ) com o 
corrupto   presidente Michel Temer, 
chefe de crime organizado como foi 
dito por vários parlamentares de di-
versos partidos políticos. É lamentá-
vel  o ocorrido e a tristeza  do povo 
brasileiro que esperava que esta erva 
daninha e nefasta ao nosso país cha-
mado Michel Temer fosse banida de 
uma vez por toda de nossa política. 
O dinheiro, mais uma vez, falou mais 
alto! E o pobre que se lasque!

República da Terceira Idade: 
novos tempos!

Quando criança, tínhamos uns 
amigos de escola, de futebol, de brin-
cadeiras dançantes, etc. e sempre a 
gente falava que gostaria de conviver 
com esses verdadeiros amigos e co-
legas por toda a vida. Isso também 
deve ter acontecido com você que 
está lendo esta coluna. As vezes tam-
bém, nas viagens, conhecemos diver-
sas pessoas que  acabam nos tornado 
amigos com o passar dos anos. Ou-
tro dia, estava lendo uma matéria 
interessante sobre esse assunto o 
qual na cidade espanhola de Cuen-
ca, um grupo de idosos, homens e 
mulheres,  amigos desde a infância, 

resolveram criar uma República da 
Terceira Idade, onde irão conviver até 
o final da vida. Trata-se de uma gran-
de área onde tem frutas, bosque, tri-
lhas, piscina, salão de festas, salas de 
massagens e fisioterapia, consultório 
médico com uma sala de emergência, 
enfermeira, nutricionista, psicólogo,  
etc. O local é administrado por uma 
diretoria do grupo, cada um paga 
uma taxa e vivem extremamente fe-
lizes, longe da família e também de 
asilos, pousadas, etc.   Tai, uma coisa 
muito funcional e que vem ganhando 
muito espaço na Europa e logo, logo, 
com certeza, a ideia chegará ao Brasil. 

Carga tributária no Brasil pena-
liza os pobres e a classe média

No Brasil existe um mito se-
gundo o qual a carga tributária seria 
uma das mais altas no mundo.  Para 
a estudiosa Grazielle Custódio David, 
especialista em Orçamento Público 
e assessora do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (Inesc), esta inver-
dade tem sido espalhada à exaustão 
pela Fiesp ( Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo ) e seus pa-
tinhos de borracha. Mas o problema 
aqui é outro e está na forma como são 
distribuídos os tributos  e sobre quem 
eles recaem. Enquanto os mais pobres 
gastam grande percentual de sua ren-
da em impostos ( 27,5% de Imposto 
e Renda, por exemplo), os ricos e os 
super-ricos pagam muito pouco ou 
praticamente nada ( cerca de 6%) so-
bre os lucros e dividendos. Segundo 
Grazielle,  essa situação de desigual-
dade acontece basicamente por duas 
razoes: primeiro porque grande parte 
da estrutura tributária do país está 
baseada em impostos indiretos, ou 
seja, que incidem sobre o consumo 
de bens e serviços e não sobre a renda 
e a propriedade.  O problema de ter 
uma grande taxação de consumo é 
que, proporcionalmente, quem acaba 
pagando mais são os mais pobres. Por 
exemplo: se você vai ao supermerca-
do comprar um pacote de arroz, um 
pobre paga o mesmo imposto que um 
rico. Mas, quando a gente relaciona 
com o salário que aquela pessoa po-
bre recebe, a proporção que ela paga 
é muito maior que a pessoa rica. "Isso 
configura uma situação de injustiça 
social", afirma Grazielle Custódio Da-
vid. Lamentavelmente, há um entrave 

à Justiça Fiscal que está relacionada 
a forma de tributar a renda no país. 
"A gente tem uma situação em que 
a classe média, é a faixa  que  paga 
mais imposto de renda no Brasil. Já 
quem recebe salários altíssimos,  pra-
ticamente não paga imposto, ou paga, 
muito pouco" compara Grazielle Cus-
tódio. Assim como também quem 
recebe bilhões como lucros e divi-
dendos, estão isentos de tributação, 
que foi instituída no país em 1995 no 
governo Fernando Henrique (PSDB). 
Isso é uma vergonha nacional, um ve-
xame para o Brasil, mostrando o quão 
podre é o nosso Congresso Nacional 
há muitos e muitos anos. Se o governo 
cobrasse imposto desse pessoal todo 
sobre os lucros e dividendos, recebe-
ria mais de R$ 43 bilhões de reais ao 
ano. Mas como governo e parlamen-
tares tem rabo preso, tais dívidas nun-
ca serão cobradas, assim como os R$ 
170 bilhões que os bancos brasileiros 
devem a Previdência. Como se vê,  até 
imposto sobre grandes fortunas que 
está na Constituição e como forma 
de aumentar a Justiça Social no país  
já foi ventilado inúmeras vezes  para 
ser regulamentada não prospera nes-
se país pois alegam que haveria fuga 
de capital. Que Absurdo! . Que bom 
seria  se Deus iluminasse a atual co-
missão de reforma tributária que está 
na Câmara e fizesse a reforma que nós 
queremos, com ampla Justiça Social?

Coisas do Cotidiano
• Espaço - Cultura - Livro - Ci-

nema -  Memes - Termo grego que 
significa imitação, Meme vem sendo 
conhecido e utilizado no mundo da 
internet, referindo-se ao fenômeno 
de "viralização" ou de uma informa-
ção, ou seja, qualquer vídeo, imagem, 
música, som, livro, etc, que se espalhe 
entre vários usuários rapidamente, 
alçando muita popularidade. A ideia 
do Meme pode ser resumida por 
tudo aquilo que é copiado ou imita-
do e que se espalha com rapidez en-
tre as pessoas. Como a Internet tem 
a capacidade de atingir milhões de 
pessoas em todo o mundo num pe-
queno intervalo de tempo, os memes 
de internet podem também serem co-
nhecidos como "informações virais". 
Em 1976, o escritor Richard Dawkins, 
um dos precursores do meme,  em 
seu livro The Selpish Gene (O Gene 
Egoísta),  que tal como o gene, o 
meme é uma unidade de   informa-
ção que pode se multiplicar  através 
das ideias e informações que se pro-
pagam de indivíduo para individuo. 
O meme, foi por ele considerado uma 
ideia, uma informação, enfim. algo  
que se propaga rapidamente. Hoje, se 
encontra grupos, sites de memes, que 
são utilizados pelas empresas para a 
divulgação de seus produtos. O Brasil 
é chamado país dos memes, em refe-

rência ao  título do país do futebol. 
Existe até um museu virtual voltado 
inteiramente para isso.  No ano pas-
sado, em disputa  com Portugal com 
a Guerra dos Memes pelos usuários 
da  rede social, o Brasil foi o vencedor.  
Para muitos, os memes vão ainda do-
minar o mundo! Temer meme - "não 
virarei meme! Repito, não virarei 
meme", esbraveja o presidente Mi-
chel Temer em foto com cara de pro-
nunciamento oficial. Mas de oficial 
não tinha nada.  A foto em questão 
é  um meme que usuários da internet 
fizeram e que começou a circular na 
internet rapidamente logo após o Pla-
nalto vetar o uso de fotos oficiais de 
Temer para esse tipo de publicação. 
Cinema - Dunkirk - Um filme que 
conta uma história real acontecida 
durante a Segunda Guerra Mundial 
e que fala sobre o resgate de solda-
dos aliados na baia de Dunkirk, onde 
centenas de milhares de soldados 
são cercados e encurralados na praia 
por forças inimigas. Com a ajuda da 
Real Força Aérea Britânica (RAF) e 
barcos militares e de civis, apesar de 
muitas mortes, milhares de soldados 
aliados foram resgatados numa ope-
ração quase que impossível. O fato se 
deu na baia de Dunkirk, no Canal da 
Mancha. Trata-se de um excelente fil-
me que  está em cartaz  nos cinemas 
brasileiros e já é candidato ao Oscar. 
-Livro - Na FLIP (Feira da Literatura 
de Paraty, RJ), o ator e também es-
critor Lázaro Ramos teve o  seu livro 
"Na Minha Pele" como o mais ven-
dido.  Há vários anos Lázaro Ramos, 
38 anos, vinha maturando essa ideia 
de um livro, com muitas dúvidas, al-
gumas certezas, mas uma convicção: 
estabelecer um diálogo honesto com 
os leitores sobre pluralidade cultural, 
racial, étnico e social.

Nicolas Maduro  quer  perpe-
tuar no poder na Venezuela

A decisão do presidente da Ve-

nezuela Nicolas Maduro de realizar 
uma Assembleia Constituinte na 
Venezuela no último dia 30 de julho 
a revelia de 88% da população vene-
zuelana e com dez mortes, foi  mais 
uma manobra de Maduro que já ha-
via sido amplamente rejeitada em 16 
de julho último quando o plebiscito 
convocado pela Assembleia Nacio-
nal, com tentativa de perpetuar no 
poder de presidente da Venezuela. O 
povo venezuelano vem contestando 
as atitudes de Maduro de governar 
o país, que atingiu mais de 80% de 
sua população abaixo da linha da po-
breza. Sem empregos, alimentos nas 
gôndolas de mercado, insegurança, 
saúde pública precária com falta de 
medicamentos básicos, saneamento 
precário e tantas outras coisas, tem 
feito com que a população fuja do 
país e aguarda com ansiedade a que-
da de Nicolas Maduro. A decisão do 
presidente americano Donald Trump  
de proibir empresas americanas que 
façam negócios com a Venezuela, 
assim como  de congelar os bens de 
Maduro e de funcionários do gover-
no nos Estados Unidos poderá co-
locar a Venezuela numa situação de 
insolvência, apesar de Trump afirmar 
que quer a Venezuela nas mãos dos 
venezuelanos e não nas mãos do di-
tador Maduro.

Sifilis Congênita
Enquanto estávamos preocu-

pados com a evolução de  outras 
doenças no país, acabamos de  me-
nosprezar a Sífilis, que depois de sua 
redução a um percentual muito bai-
xo, voltou a crescer tanto horizontal-
mente como verticalmente.  A Sífilis 
Congênita é resultado da dissemi-
nação hematogênica  do Treponema 
Pallidum da gestante não tratada ou 
inadequadamente tratada para o seu 
concepto, por via transplacentária. 
A transmissão vertical pode ocor-
rer em qualquer fase da gestação ou 

estágio clínico da  doença materna. 
Quanto mais recente for a infecção, 
pior será para o feto que será mais 
gravemente atingido pelo Trepone-
ma Pallidum.  Na fase primária e se-
cundária  da doença, a transmissão 
varia de 70 a 100% e nas fases tardias 
( latente e terciária) a transmissão 
varia de 30%. Depois da transmissão 
40% dos casos podem evoluir para o 
aborto, natimorto ou óbito perinatal. 
A maior parte dos casos, cerca de 
50% ou mais, é assintomática, com 
surgimento nos primeiros sintomas 
depois do 3º mês. Epidemiológico 
+ Laboratorial + Clínico A Epide-
miologia é muito importante co-
nhecer a história materna de sífilis 
na gestação. Laboratorial - Pesquisa 
direta é a identificação do trepone-
ma por meio de campo escuro, em 
material coletado de lesão, secreção 
nasal, biópsia, placenta, cordão um-
bilical; Testes Sorol[ogicos - Não 
treponêmicos (VDRL e RPR ) e os 
Treponêmicos ( FTA-Abs, TPHA, 
Elisa ). Realizar após os 18 meses de 
idade. PCR - aumenta a sensibilida-
de mas de custo elevado; Exame de 
Liquor - VDRL reagente no líquor 
e/ou alteração da celularidade e/ ou 
da proteinorraquia. Rx de ossos lon-
gos periostite, osteíte, osteocondrite, 
etc; Rx de Torax - pneumonia alba; 
Hemograma completo - Outros exa-
mes, se necessário como dosagem de 
bilirrubinas, transaminases, etc. As 
manifestações clínicas - antes de dois 
anos (precoce)- hepatoesplenome-
galia, lesões ósseas, de pele. anemia, 
rágades, dentes de Hutchinson, di-
ficuldade de aprendizado, nariz em 
sela. Tratamento Materno ( Benzeta-
cil) e  do RN ( penicilina cristalina 
e procainada ) devem ser sempre 
reavaliados, acompanhados pelos 
profissionais de saúde, assim como 
se  necessário for, fazer exames com-
plementares periódicos até a cura da 
doença.

ENTRELINHAS
***Márcia do Rocio Socreppa, Ex vereadora e ex Secretária Municipal de Educação de Maringá, morreu 
na madrugada de domingo, 30 de julho, aos 62 anos.***A atriz e cantora francesa Jean Moreau, 89, morreu 
esta semana.  Protagonista em mais de cem  filmes  franceses de  grande  sucesso tais como "A Noite", "As 
Diabólicas", "A Noiva de preto""Uma mulher para dois amantes", "Viva Maria," "Diário de uma Camareira", 
"Ascensor para o Cadafalso" e outros, Jean Moreau deixou o seu nome gravado como uma das melhores atriz 
do cinema francês (1928-2017)***É engraçado o governo federal propor ao funcionário público condições 
para a sua demissão voluntária ou de trabalhar menos no serviço público para que possa trabalhar em 
serviço privado. Ou seja, o funcionário passará a ter o serviço público como um bico oficial. O que você 
acha disso?***O ex senador Osmar Dias (PDT), está de malas prontas para mudar para o Podemos, onde 
já esta Álvaro Dias, bastante preocupado com o seu atual partido de não ter se pronunciado sobre a crise 
na Venezuela. Aliás, Osmar, seu partido deveria estar se pronunciado sobre este malandro chamado Michel 
Temer.***Que barbaridade o presidente  Temer  doar R$ 13 milhões de reais para as Escolas de Samba do Rio 
de Janeiro no lugar de priorizar a saúde, a educação,a segurança, etc. Aliás, Temer é um presidente banana. 
Trocado por nada é caro! E as demais Escolas de Samba como as de São Paulo, Rio Grande, Paraná, Santa 
Catarina, etc., como é que ficam? Nenhum deputado ou senador fez qualquer questionamento.*** "A idade 
não nos protege do amor. Mas o amor, até certo ponto, nos protege da idade" ( Jean Moreau-89 anos -  atriz 
e cantora francesa falecida esta semana -1928 - 2017 ).

Nova Esperança
Os interessados devem 

procurar o Setor de 
Tributação da Prefeitura 

Municipal de Nova Esperança

Prefeitura oferece descontos para 
contribuintes quitarem seus débitos

A Prefeitura de Nova 
Esperança está ofere-
cendo benefícios para 

os contribuintes quitarem seus 
débitos com fisco municipal. 
O projeto de Lei Comple-
mentar 2.574/17 sancionou o 
Programa de Recuperação de 
Créditos Municipais – REFIS 
NOVA ESPERANÇA 2017. 
Essa medida tem por finali-
dade propiciar e incentivar a 
população na regularização 
de seus tributos. Hoje, a Pre-
feitura tem aproximadamente 
R$10 milhões para receber do 
contribuinte em dívidas ven-
cidas, como: IPTU, ISS, ITBI, 
taxas, contribuição e outros. 

O débito consolidado de-
verá ser recolhido em parcela 
única à vista através da guia 
de recolhimento emitida pelo 
Setor de Tributação do Muni-
cípio. O pagamento em cota 
única implicará no desconto 
de 80% sobre o valor dos juros 
moratórios e multa de mora 
apurados até o dia da data de 
consolidação. Ao contribuinte, 
esta é uma ótima oportunida-
de de regularizar sua situação 
com a Fazenda Municipal e 
evitar o protesto da dívida ati-
va. 

Os interessados devem 
procurar o Setor de Tributa-
ção da Prefeitura Municipal 
de Nova Esperança de 01 de 
agosto até 29 de setembro des-

te ano. A quitação das dívidas 
proporciona benefícios para o 
município e o próprio muníci-
pe, pois aumenta a arrecadação 
e os investimentos nos diversos 
setores da administração mu-
nicipal: saúde, educação, segu-
rança, infraestrutura, esporte e 
ações sociais. 

Para o Prefeito Moacir 
Olivatti, o programa se fez ne-
cessário diante do volume de 
inadimplência que a prefeitu-
ra tem para receber do con-
tribuinte, o que pode ter sido 
ocasionado pelo cenário da 
crise que atingiu o país nesses 
últimos anos. Essa medida, 
segundo ele, permitirá que os 
contribuintes resgatem sua sa-
lubridade fiscal evitando pro-
testos e garantindo ao cidadão 
usufruir dos benefícios que 
esta regularidade proporciona. 

1.Quem paga seus impos-
tos em dia será prejudicado? 

Não. As vantagens do RE-
FIS se aplicam somente sobre 
o valor dos juros e mora da dí-
vida ativa, ainda assim, não em 

sua totalidade. Veja o exemplo 
do cálculo ilustrativo: 

Valor do Débito 
R$100,00 
+ 
Valor Juros e multa
R$30,00 – 80% 
= 
Valor Total a Pagar com o 

REFIS: R$106,00 

2.Qual a vantagem do RE-
FIS ao contribuinte com débi-
tos vencidos? 

O projeto determina des-
conto de 80% sobre os juros 
e mora para pagamentos em 
cota única. Ao contribuinte 
com dívida ativa esta é uma óti-
ma oportunidade de garantir 
sua regularidade fiscal e evitar 
protestos. 

3.Quando o cidadão não 
paga seus impostos em dia, 
quem fica prejudicado? 

Todo mundo, mas prin-
cipalmente a população mais 
vulnerável. Sem o dinheiro dos 
impostos em caixa a Prefeitura 
fica limitada a executar inves-

timentos na compra de me-
dicamentos e equipamentos, 
manutenção de vias públicas, 
projetos sociais e outros. 

4.Vale apena esperar o RE-
FIS para pagar meus tributos? 

Não vale a pena. O não pa-
gamento dos impostos em dia 
pode implicar no protesto dos 
mesmos, deixando o contri-

buinte negativado e incapacita-
do de realizar financiamentos, 
abertura de contas correntes e 
adesão de programas governa-
mentais. 

5. Tem benefícios quem 
paga os impostos em dia? 

Sim. Quem faz o paga-
mento dos títulos em dia tem 
desconto de 10% sobre o va-

lor real do tributo. Além disso, 
este contribuinte fica isento de 
penalidades fiscais e contribui 
com o crescimento do muni-
cípio. 

O cidadão que se preocupa 
com o município mantém seus 
impostos regularizados. Você 
contribui e a cidade cresce.

ASCOM

"O programa 
se fez 
necessário 
diante do 
volume de 
inadimplência 
dos 
contribuintes 
que a 
prefeitura tem 
para receber", 
explicou 
o prefeito 
Moacir 
Olivatti.

Arquivo JN
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A SÍNDROME DA BOAZINHA

E xiste um sabotador dos nossos sonhos que 
também pode ser conhecido como “A sín-
drome da boazinha”, é quando nós consi-

deramos que sempre as outras pessoas são mais 
importantes do que nós mesmos.

Esse sabotador sempre irá priorizar o que é 
mais importante para o outro. Muitas vezes deixa-
mos de viver a nossa própria vida, para viver em 
função das pessoas que amamos. 

Quem sofre  desta síndrome tem medo de dizer 
não e ser rejeitado pelas outras pessoas e carregam 
dentro de si um sentimento forte de que não pode 
desapontar ou faltar com as outras pessoas.

Quando esta síndrome está presente na vida 
das pessoas ela elabora alguns tipos de pensamen-
tos do tipo:

-Sempre devo colocar os outros em primeiro 
lugar.

-Acho que é muito egoísmo quando as pessoas 
só pensam em si.

-Faço porque me importo com as pessoas e si-
tuações, geralmente não espero nada em troca.

E também gera alguns sentimentos do tipo:
-MEDO CONSTANTE do que irão pensar de 

mim.
-Acho que SÓ EU consigo me sacrificar pelos 

outros.
-CULPA.
Este tipo de sabotador nos contam algumas 

mentiras do tipo:
Se eu não ajudar aquela pessoa neste momento, 

eu sou uma pessoa ruim!
Enquanto acreditarmos nas verdades que este 

sabotador nos conta, estaremos o fortalecendo e 
assim nos afastando dos nossos sonhos, pois não 
nos sentimos capazes de elaborar metas e objeti-
vos para nossa vida.

VOCÊ SOFRE DESTA SÍNDROME?

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

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

Como é bom saber que 
finalmente a alta tem-
porada no cinema co-

meçou! Após a estreia do 
fabuloso Dunkirk e do inu-
sitado Em Ritmo de Fuga, 
ambos na semana passada, 
tivemos ontem a estreia do 
último filme da nova trilogia 
de Planeta dos Macacos, um 
filme grandioso, que mescla 
ação e reflexão com muita 
competência.

Intitulado Planeta dos Ma-
cacos: A Guerra, o filme passa 
a ideia de que apresentará um 
épico de confronto entre a raça 
humana e os macacos que, 
cientificamente modificados, 
organizaram-se em uma so-
ciedade muito parecida com a 
dos humanos. Não se engane, 
isso você viu no filme passa-
do. Esse foca muito mais nas 
consequências da guerra, do 
que nela em si, fazendo com 
que esse filme, ao contrário do 
que muitos esperavam, flerte 
com o drama muito mais do 

que com a ação. É claro que 
a guerra anunciada no título 
estará lá, mas você perceberá 
que o tom do filme é dado a 
partir do desenrolar dos fatos 
após ela.

O diretor e também rotei-
rista, Matt Reeves, conseguiu 
construir a história de seu 
novo filme considerando os 
acontecimentos apresentados 
nos filmes anteriores e tendo 
a capacidade de aproximá-los 
cada vez mais da história que 
conhecemos no clássico Pla-
neta dos Macacos de 1968.

Apresentando um elenco 
extenso, o filme segue com 
sua grandiosidade. Dentre as 
estrelas desse elenco algumas 
devem ganhar destaque  –  
lembre-se, nem sempre você 
as verá, mas isso não diminui 
o brilhantismo de suas atua-
ções – , como por exemplo o 
incrível Andy Serkis. Como é 
possível ele ser tão bom ator e 
mesmo assim nunca ser lem-
brado por seu rosto nos filmes 

que protagoniza? Mestre na 
arte da representação por cap-
tura de movimento, é ele quem 
dá o tom de dramaticidade ao 
protagonista do terceiro filme 
da nova franquia, César. Ele é 
o pequeno macaco modifica-
do que dá início a toda a tra-
ma, lá em Planeta dos Maca-
cos: A Origem, de 2011. Além 
dele, outro ator desponta no 
mesmo tipo de trabalho, Ste-
ve Zahn, que confere um tom 
cômico ao filme, por meio do 
seu falador Bad Ape, um ma-
caco que viveu isolado de sua 
comunidade por muito tempo 
e que tende a se portar como 
humano, inclusive nas roupas. 
Por fim, é importante frisar 
que o maior destaque dentro 
do elenco humano, é o vilão 

da trama, Woody Harrelson, 
que assume novamente o pa-
pel do inescrupuloso Coronel, 
que faz de tudo para por fim 
aos primatas que dão nome ao 
filme.

Em relação aos aspectos 
técnicos, é preciso lembrar que 
trata-se de um blockbuster e, 
num mundo cheio de block-
busters, como nosso, quem 
peca em um dos quesitos téc-
nicos está fadado ao fracasso. 
Por isso, quando for ao cine-
ma espere realmente um bom 
filme, com trabalho de câme-
ra de primeira (não dá para 
deixar de lado a sequência de 
guerra, que apresenta a câme-
ra focando na maneira como 
os humanos e os macacos 
enxergam o confronto), uma 

PLANTÃODASEMANA

fotografia de encher os olhos, 
trilha sonora que empolga 
quando é preciso e que emo-
ciona na mesma proporção e, 
principalmente, um roteiro 
que surpreende por não trazer 
tanta ação como nos filmes 
anteriores, mas por focar em 
sentimentos que permitem ao 
expectador um alto grau de 
reflexão. Bem por isso, vá ao 
cinema na expectativa de um 
filme mais lento e que cami-
nha na contramão dos explo-
sivos e alucinantes blockbus-
ters dessa temporada.

Vamos à trama! O filme 
já começa relembrando a to-
dos sobre os fatos acontecidos 
anteriormente, o que é bom, 
principalmente para o públi-
co ocasional. Logo de cara o 
expectador é apresentado à 
dureza da guerra, quando os 
poucos humanos que sobra-
ram na terra (a humanidade 
foi dizimada pela doença cau-
sada pelo vírus símio), resol-
vem lutar contra os macacos 
que ainda resistem nas flores-
tas. Um dos objetivos desse 
grupo é constatar se César, o 
líder dos macacos, continua 
vivo ou não. Depois que vários 
macacos perdem suas vidas 
no conflito, César luta contra 
seus instintos e, movido pelo 
ódio, parte em busca de vin-

gança. Dessa jornada resultará 
o futuro do planeta.

Por que ver esse filme? Pri-
meiro, porque ele é o ato final 
de uma grande história, que 
começou em 2011, desenvol-
veu-se em 2014 e que agora al-
cança seu ápice, criando uma 
ligação clara entre a história 
atual e aquela desenvolvida 
de forma magistral no fim 
dos anos de 1960. Segundo, 
porque antenado nas realida-
des de nosso tempo, o filme 
faz uma clara crítica social, ao 
destacar os riscos que a falta 
de compreensão e empatia das 
pessoas para com o diferente 
podem causar (num mundo 
de extremismo e conservado-
rismos como o nosso, isso é 
essencial). Por isso, esse é um 
filme mais reflexivo do que os 
anteriores, porque abre espaço 
para que as lições aprendidas 
à duras penas pelos perso-
nagens da trama sejam pro-
jetadas também para nosso 
mundo real, com suas mazelas 
e dificuldades atuais. Tercei-
ro, porque é muito prazeroso 
ir ao cinema e perceber que 
uma grande história está sen-
do bem contada, fazendo jus a 
todos os recursos que o mais 
rico dinheiro de Hollywood 
pode comprar. Aprecie o filme 
e boa sessão!

05/08 ATÉ 11/08

Família Paranaense atende 
29 cidades do Noroeste

A secretária Fernan-
da Richa (Família 
e Desenvolvimento 

Social) adianta que as 29 ci-
dades do Noroeste já ade-
riram ao programa Família 
Paranaense. "As estratégias, 
as ferramentas e o apoio 
ofertados pelo Estado são 
fundamentais para melhorar 

atendimento às famílias em 
situação de vulnerabilidade 
e risco social. O programa 
é eficaz para que as equipes 
trabalhem com qualidade e 
atendam as pessoas de forma 
completa", disse.

Fernanda Richa destaca 
que trabalhar em conjunto 
vai garantir a melhoria da 

realidade social do Paraná. 
"Trabalhando em parcerias, 
o impacto de ações como o 
Família Paranaense é maior. 
Quando todos os municípios 
caminham na mesma direção 
o resultado é positivo", disse.

O programa combina 
transferência de renda e 
acompanhamento familiar 

de famílias em situação de 
risco e vulnerabilidade so-
cial. Criado em 2012, tem 
característica intersetorial, 
atuando em parceria com 
outras políticas. Ao todo, por 
meio do Renda Família Para-
naense, o Estado já investiu 
R$ 117 milhões.

Fonte: News Deprima

Foto: Rogério Machado/ANPr
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Grandioso almoço e Leilão de 
Gado movimentam o Bairro 

Bela Vista neste domingo

Município soluciona velho 
problema de águas pluviais

CMEI Menino Jesus 
recebe brinquedos novos

Recape asfáltico no 
distrito de Nova Bilac

Vereadores retornam 
após recesso parlamentar

Toda a renda será revertida em prol da 
Comunidade Católica para projetos prioritários

A criança merece todo apoio na educação 
infantil, inclusive na socialização

COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO 

FLORAÍ

A Comunidade Católi-
ca Santo Antônio do 
Bairro Bela Vista pro-

moverá, no próximo domingo 
(06) um grandioso almoço e 
em seguida Leilão de Gado. A 
renda aferida irá para o caixa da 
Matriz, que verificará as priori-
dades de atendimento dentre 
as comunidades. Os organi-
zadores estimam que sejam 
vendidos cerca de 700 convites  
que poderão ser adquiridos an-
tecipadamente ou até na hora 
do almoço ao valor de R$25,00 
cada. O apetitoso cardápio in-
clui: arroz temperado e branco, 
creme de milho, farofa, man-
dioca, saladas variadas além de 
churrasco de boi e porco. Bebi-
das serão vendidas à parte.

O almoço começará a ser 
servido das 11:30 às 13:30 hrs. 
E na sequência terá início o 
Leilão de Gado. Crianças até 
08 anos, acompanhadas não 
pagam. 

O Presidente da Comu-
nidade Santo Antonio Denis 
Dias e o vice,  Eduardo Zago, 
que estiveram na segunda-feira 
(31) na sede do Jornal Noroes-
te ressaltaram que toda a renda 
vai para o caixa da Igreja Ma-
triz que verifica as prioridades 
para o atendimentos às comu-
nidades, dentre as quais está a 
conclusão do Salão de Festas.

NOVO VISUAL
A nova igreja, construída 

Uma nova implantação 
da rede de captação 
de águas pluviais está 

prestes a ser concluída e irá fa-
vorecer os moradores do Con-
junto Sol Nascente.

A falta de escoamento das 
águas da chuva se constitui em 
um dos maiores problemas 
para os moradores do local, 
pois estavam sem o serviço de 
escoamento das águas pluviais, 
o que vinha a ocasionar alaga-
mentos em suas propriedades, 
durante os períodos de chuvas.

A atual Administração 
Municipal vê como de gran-
de importância a solução do 
problema e o prefeito Fausto 
Herradon, autorizou a implan-
tação dos tubos até a ligação 
com a rede de escoamento já 
existente, passando dentro do 

Da Redação
contato@jornalnoroeste.com

pela Comunidade Santo Anto-
nio do Bairro Bela Vista mudou 
para melhor o aspecto daquela 
localidade. O lugarejo, que por 
muitos anos foi conhecido por 
possuir uma competitiva equi-
pe de futebol varzeano, seja nas 
categorias “terceirinho”, aspi-
rantes ou titulares era reduto 
certo aos domingos à tarde para 
as amistosas (só no nome) par-
tidas. 

A “venda” da Bela Vista, 
tradicional mercearia em que 
de tudo se tem um pouco, toda 
em madeira de lei, pintada na 
cor azul, também é tradição de 
décadas no local, que resiste ao 
tempo. É por ali que passam, 
via rodovia Júlio Zacharias, os 
moradores dos distritos de Ivai-
tinga e Barão de Lucena, além, 
é claro, dos que habitam na re-
gião do Bairro Santa Terezinha. 
Ainda sobre a venda, foi funda-
da em 1954 e em 10 de maio de 
1977, os irmãos Bernardi assu-
miram a direção do estabeleci-
mento comercial, ou seja, com-
pletaram 40 anos atrás daquele 
balcão de peroba, madeira de 
lei abundante em tempos de 
outrora em nossas verdejantes 
matas. A Igreja já foi inaugura-
da. . Falta o Salão ser concluído.  
Tudo sem perder o glamour 
que o Bairro pede, afinal, Bela 
Vista é seu nome. 

SERVIÇO:
Almoço Comunitário e Lei-

lão de Gado
Informações e contives:
Denis: 9 9966-4964
Eduardo: 9 9951-4603

O Presidente 
da Comunidade 
Santo Antonio 
Denis Dias e o 
vice, Eduardo 
Zago, estiveram 
na segunda-feira 
(31) na sede do 
Jornal Noroeste 
para divulgar o 
evento

Foto: Hauney C. Malacrida

Estádio Municipal Orlando Pe-
ron, e solucionando assim um 
problema antigo.

Vale salientar que é uma 
obra de implantação de 300 

metros de tubulação que o mu-
nicípio vem realizando com 
recursos próprios, ou seja, uti-
lizando dinheiro dos cofres da 
municipalidade. ASCOM

O Distrito de Nova Bilac 
recebeu recape asfálti-
co na Avenida Honó-

rio Fagan, que faz ligação com 
a rodovia que liga a Nova Espe-
rança.

O prefeito de Floraí, Fausto 
Herradon, visando a necessi-
dade de melhorias na mobili-
dade urbana do distrito, onde 
a Avenida Honório Fagan é 
também trânsito que liga duas 
rodovias e diante das péssimas 
condições que se encontrava, 
foi a luta. Procurou o governo 
do Estado, através do DER e 
com a interferência e apoio do 
Deputado Estadual Evandro 

Junior, viabilizaram o recape 
nesta avenida.

Um trabalho de qualidade, 
que virá ao encontro dos an-
seios da comunidade local, que 
passa a ter melhores condições 

de trânsito no distrito.
Um serviço sem custos ao 

munícipio, graças ao apoio do 
governo do Estado e do DER.

ASCOM

O município de Floraí ad-
quiriu novos brinque-
dos para as crianças que 

estão na educação infantil do 
CMEI Menino Jesus.

Na oportunidade da entrega, 
estavam presentes: Prefeito Faus-
to Herradon, Vice Edna Contin, 
Secretária de Educação Profes-
sora Maria Angela Zampiere 
Gimenez, Diretora do CMEI - 

Professora Vanilda Errera Ram-
pani, professores e funcionários 
daquela escola.

O prefeito Fausto enfatizou 
que “investir na criança tam-
bém é meta de governo, pois é 
na educação infantil que surgem 
os homens e mulheres do futu-
ro. Disse ainda, que a aquisição 
desses brinquedos foram com 
recursos próprios do município”.

A vice prefeita Edna Contin, 
agradeceu ao prefeito pelo in-
vestimento e declarou estar feliz 
com a receptividade das crianças 
presentes.

A professora Maria Angela, 
Secretária de Educação do Mu-
nicípio, também agradeceu a 
administração municipal pelo 
investimento realizado. 

ASCOM

Os vereadores da Câma-
ra Municipal de Floraí, 
voltaram as atividades 

legislativas na noite de terça 
feira (01), após o recesso parla-
mentar. 

Aconteceu a sessão ordiná-
ria de nº 21 e por ser a primeira 
do segundo semestre, apenas 
uma indicação de vereador foi 
apresentada ao executivo mu-
nicipal.

Os nobres edis, voltam com 
a responsabilidade e o com-
promisso de continuar levan-
do trabalhos nesta casa de leis, 
que vá ao encontro dos anseios 
da comunidade Floraiense e o 

ideal e a luta de fazer de nos-
sa Floraí, uma cidade cada vez 
melhor.

Destacamos ainda, a im-
portância da participação po-

pular nas sessões da Câmara, 
que acontece sempre às terças-
-feiras, às 20 horas, para acom-
panhar os trabalhos daquela 
casa de leis. ASCOM
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

A empresária Márcia Gilbertoni Basso com suas filhas, 
Karina e Daniela, foram destaque no quesito elegância, 

durante acontecimento social, no Amazon Eventos.

O casal 
Cristina e José 
Guilhermino 
(Kasão), 
esbanjando 
simpatia e 
cordialidade ao 
receber amigos 
em sua casa para 
confraternização.

Casal muito 
querido na 
sociedade 
de Uniflor, 

presente 
em todos os 

acontecimentos 
importantes da 
região. Maria 

e Antônio 
Mazaro, é o 
destaque da 
coluna desta 

semana.
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Paternidade 
responsável

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

Posso afirmar com toda cer-
teza que no dia 10 de janeiro de 
2016 minha vida mudou com-
pletamente com o nascimento 
dos meus filhos gêmeos Enrico e 
Lucas. Foi uma sensação diferente 
de tudo aquilo que já tinha viven-
ciado antes e soube naquele ins-
tante que estava diante do que se 
tornaria a razão de toda alegria (e 
preocupação) que teria pelo resto 
da minha vida.

Poder acompanhar e contri-
buir para cada nova descoberta, 
aprendizado, risada e brincadeira 
tem sido a melhor jornada que 
poderia desejar e só posso ima-
ginar que esse seja o mesmo sen-
timento que outros pais devem 
sentir quando participam do cres-
cimento de seus filhos.

Dividi um pouco do início 
da minha experiência como pai 
porque este ano a mais nova cam-
panha do Agosto Azul, ação de 
incentivo ao cuidado com a saúde 

do homem instituído pela lei n.º 
17.099 no estado, é focada em es-
timular a paternidade responsável 
e convivência com os filhos, uma 
realidade que infelizmente muitas 
crianças e pais não conseguem 
desfrutar no país.

Dados do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), baseado no Cen-
so Escolar de 2011, apontou que 
5,5 milhões de crianças brasileiras 
não tinham o nome do pai no re-
gistro de nascimento. Um núme-
ro extremamente grande e que 
não abrange adultos que também 
não chegaram a ter o convívio pa-
terno ao longo de sua infância.

Por mais que muitas mães 
sejam bem sucedidas em criar e 
educar sozinha as crianças, inega-
velmente esse enorme desafio tor-
na-se mais fácil com a presença 
paterna constante e ativa. Somado 
a isso, estudos apontam que um 
relacionamento sadio com os pais 
durante a infância contribui para 

que as pessoas tenham me-
lhores condições de enfrentar 
os estresses e desafios da vida 
adulta.

Também vale ressaltar que 
o abandono não precisa ser 
necessariamente físico, mas 
também emocional. Pais po-
dem conviver com a criança, 
mas serem afastados ou distan-
tes, sem participar do dia a dia 
que irá ajudar na construção 
do caráter dos jovens. Essa é 
uma realidade que precisamos 
mudar no país, criando um 
ambiente propício para o de-
senvolvimento pleno durante 
a infância.

Logicamente que ser um 
pai presente na vida do filho, 
no fim, acaba sendo uma es-
colha individual, mas a cons-
trução de uma cultura mais 

responsável e participativa é 
uma ação que deve ser cons-
truída por todos. Nesse quesito 
o Agosto Azul entra como um 
reforço para que os homens 
contribuam mais na formação 
e desenvolvimento de suas fa-
mílias, bem como conscienti-
zando os necessários cuidados 
de saúde para que estejam ap-
tos a desempenhar esse papel.

A paternidade, seja ela bio-
lógica ou não, jamais pode ser 
encarada como um fardo. Ela 
é a oportunidade que carrega-
mos para ser uma influência 
realmente positiva na vida de 
uma criança, oferecendo con-
forto, segurança, conhecimen-
to e valores que elas carregarão 
para o resto de sua vida e irão 
moldar o futuro de nossa so-
ciedade.

Nesse domingo (06), em Nova Esperança, no Ginásio 
Bruno Benatti (Campão) acontecerá a Copa Norte 

Paranaense de Muaythai, com início às 10h.
Venham torcer pelos atletas de Nova Esperança.

ENTRADA FRANCA.

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 Insta-

gram. As primeiras fotos da semana serão publicadas!!! 

Thalita Rodrigues 
de Biazzi 
completará 
idade nova neste 
domingo, 06/08 
e o registro 
ficou por conta 
da mãe, Ana 
Paula Rodrigues. 
#tônonoroeste

13º Atalaia Rodeio Festival 
é sucesso absoluto

“É a soma de esforços 
que nos dá a condição de or-
ganizar e realizar essa gran-
de festa”, com essas palavras 
o prefeito Fabio Vilhena 
(PSD) assistido pelo o vice-
-prefeito Carlos Eduardo 
Armelin Mariani (Duda, 
PDT) agradeceu a presença 
de todos na 13ª edição do 
Atalaia Rodeio Festival.

Durante as três noites 
(27, 28 e 29/07), mais de 
20 mil pessoas compare-
cem nos shows, rodeio em 

touros, prova de laço em 
dupla, rodeio em carneiro, 
praça de alimentação com 
variedades gastronômicas, 
concessionárias de veículos 
das marcas Fiat, Ford, Jeep 
e Volkswagen além de ma-
quinários agrícolas, reafir-
mam o Rodeio de Atalaia 
como uma festa que se torna 
maior a cada ano e inesque-
cível aos munícipes. 

“O Atalaia Rodeio Festi-
val é um dos melhores ro-
deios do Brasil, pois é um 

momento de confraterniza-
ção e entretenimento para a 
família toda”, disse o locutor 
Adriano Duarte.

“Esse é o 13º Atalaia 
Rodeio Festival, onde co-
memoramos os 57 anos de 
Atalaia, eu, o Duda e toda 
nossa equipe queremos 
parabenizar o município, 
cumprimentando cada ata-
laiense pelo aniversário, 
agradeço ainda todos os vi-
sitantes que estiverem co-
nosco nestes três dias de fes-

ta. Muito obrigado a todos 
que nos ajudaram a realizar 
mais esse sucesso que foi o 
13º Atalaia Rodeio Festival, 
nosso muito obrigado. A 
você atalaiense meus para-
béns, a festa é nossa”, finali-
zou o prefeito Fábio Vilhena

 O 13º Atalaia Rodeio 
Festival é organizado pela 
Prefeitura e APMI (Associa-
ção de Proteção à Materni-
dade e Infância) com apoio 
da Câmara Municipal e inú-
meros voluntários.

Fotos: Rodrigo Begnossi Fotografias / Carlos Storti / Divulgação
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O CIDADÃO É QUEM DEVE 
DITAR A REGRA DO JOGO

As revelações da operação 
Lava-Jato, realizada nos 
últimos anos, tem deixado 

a sociedade perplexa, pois vem 
desvelando uma prática sistêmi-
ca de corrupção em nosso país. 
A corrupção com o dinheiro pú-
blico se tornou a regra do jogo. 
Assistindo aos depoimentos dos 
réus e das testemunhas, consta-
tamos a promiscuidade existente 
entre o privado e o público, com o 
intuito de auferir vantagem inde-
vida para determinadas empresas 
e políticos.

Mas será que não sabíamos o 
que estava acontecendo ou sim-

plesmente nos faltava coragem 
para nos rebelar contra essa prá-
tica? Sempre ouvimos dizer que 
para fazer emendas visando a li-
beração de verbas para os muni-
cípios, muitos deputados exigiam 
um percentual do valor em propi-
na, como também ouvimos dizer 
que as licitações eram feitas com 
cartas marcadas, em acordo entre 
os próprios licitantes e a admi-
nistração. Assim como ouvimos 
dizer que muitos concursos públi-
cos eram direcionados para prote-
gidos dos políticos que estavam à 
frente da administração.

Então por que nunca fizemos 

nada para combater essa prática 
perniciosa e perversa, que causou 
a miséria da maioria dos brasilei-
ros?

O Observatório Social do Bra-
sil realizou na cidade de Curitiba, 
em maio desse ano, o Pacto pelo 
Brasil, onde foram ministradas 
palestras diversas, inclusive pelo 
juiz Sergio Moro, quem tive o pra-
zer de ser colega de turma de Di-
reito na UEM e na Escola Superior 
do Ministério Público e conheço a 
pessoa íntegra, genial e compro-
metida com valores morais e éti-
cos que ele sempre foi e é. Nessa 
palestra ele defendeu a transpa-
rência dos atos dos Três Poderes 
da União, inclusive dos processos 
judiciais que envolvam corrupção 
com o dinheiro público, como de-
termina nossa Lei Maior.

A transparência dos atos da 
administração pública deve ser 
uma exigência ostensiva e ine-
gociável, pois quando se trata da 
coisa pública todos somos inte-
ressados e temos o direito de ter 
conhecimento. Nos debates reali-
zados, chegou-se à conclusão que 
só mudaremos a política em Bra-
sília quando mudarmos a política 

nos nossos municípios, pois todos 
os políticos que estão em Brasília 
tem sua base eleitoral e ela está nos 
municípios, onde muitos chamam 
pejorativamente de “curral eleito-
ral”. A dificuldade de acompanhar 
o trabalho dos políticos em Brasí-
lia é grande, porém, muito menos 
difícil é acompanhar o trabalho 
dos políticos em nosso município.

No dia 24 de julho deste ano, 
o município de Nova Esperança 
realizou licitação para a compra 
de produtos alimentícios destina-
dos à merenda escolar, hospital e 
demais secretarias municipais. O 
ONESP acompanhou a licitação 
desde a publicação do edital e rea-
lizou pesquisa de mercado para 
ver se os preços constantes no edi-
tal estavam corretos. Verificou-se 
que os preços de alguns produtos 
estavam muito acima do preço 
de mercado, porém, aguardamos 
o dia do pregão para ver se na 
concorrência os preços se adequa-
riam. 

O pregão foi tenso e alguns 
licitantes até tentaram entrar em 
embate com a representante do 
ONESP, pois estavam acostuma-
dos a fazer acordos entre eles para 

dividir partes dos lotes para cada 
um e manter os preços altos, e a 
presença do Observatório Social 
os incomodavam, por isso, bus-
caram constranger sua represen-
tante.

Ocorre que, por causa da pre-
sença do ONESP na licitação e 
a certeza que a mesma seria im-
pugnada caso os preços não bai-
xassem para o justo, os licitantes 
diminuíram o preço durante o 
pregão e o valor total da compra 
acabou por ficar abaixo do valor 
que o ONESP havia orçado. Ou 
seja, foi uma economia conside-
rável para os cofres do município, 
decorrente da presença da socie-
dade civil organizada, que exige 
lisura com o dinheiro público.

Mas essa batalha não acabou, 
pois na entrega desses produtos, 
há que ser verificado se a quanti-
dade e a qualidade dos alimentos 
estão de acordo com o que foi li-
citado.

Portanto, se a corrupção é sis-
têmica, o combate a ela também 
deve ser. Podemos fazer muito 
pelo nosso município, evitando 
gastos desnecessários e o desvio 
de dinheiro. Porém não só, pois 

essa prática, com o tempo, acaba 
gerando uma mudança de com-
portamento, já que todos saberão 
que o ONESP estará vigilante.

Mudando a realidade em nos-
sos municípios, certamente essa 
mudança chegará em Brasília, 
pois são os políticos que tomam 
as decisões, mas somente se os 
colocarmos lá. Eles precisam da 
base para se manterem políticos 
e a base somos nós, que devemos 
ter voz e exigir que administrem 
visando o bem comum e não 
apenas a manutenção do poder, 
como tristemente vemos ser feito 
hoje.

E enquanto cidadãos, tam-
bém devemos agir com lisura, 
cumprindo com nossos deveres 
e usando de boa-fé em todos os 
nossos negócios, seja com entre 
público ou privado.

Nosso comodismo leva à ou-
sadia dos malfeitores, portanto, 
vamos mostrar que a regra do 
jogo deve mudar e agora é o bem 
do povo que deve ser o foco prin-
cipal dos políticos e não a mera 
manutenção de poder. Os obser-
vadores do ONESP estão em pé e 
a postos e você?

ESCOLA MUNICIPAL 
NICE BRAGA

ESCOLA MUNICIPAL 
NICE BRAGA

Tecnologia e Impacto Ambiental

Direção: Sônia M. Sanches Dias Matias
Vice-direção: Lucimeire de Freitas Tokumoto
Coordenação: Sandra Cristiane Stella / Neusa 
Aparecida Bonadio Boseli
Professora: Sidinéia Ernegas Rodrigues – 5º ano B

Direção: Sônia M. Sanches Dias Matias
Vice-direção: Lucimeire de Freitas Tokumoto

Coordenação: Sandra Cristiane Stella / Neusa 
Aparecida Bonadio Boseli

Professora: Maria Dalva de Souza Paiva - EJA

Os alunos do 5° ano 
"B" Escola Municipal Nice 
Braga, desenvolveram 
uma atividade na aula 
de Geografia orientados 
pela professora Sidinéia 

Ernegas Rodrigues, 
através de pesquisas e 
troca de informações 
sobre a Tecnologia e suas 
transformações com ênfase 
no Impacto Ambiental.

ALUNOS: Ana Luísa, Anderson, Anthony, Breno, Caio, Caua Vitor, Eduardo, 
Gabrielly, Geanna, Heloisy, João Pedro, Julia, Kauã, Lucas, Maria Eduardo, Re-
nato, Saulo, Thalita, Thiago, Murilo, Raissa, Vitor, Mariana e Luana.

ALUNOS: Adriano, Ana Lucia, Aparecido, Dari, Edvaldo, Gislaine, Manoel Mar-
tins, Neide Mendes, Eleni, Ivonete, Jennifer, Kaio, Maria, Marina, Nagiley, Neide 
Jorge, Rogério, Manoel, Geni, Marcelo.

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO
- ELET RICISTA DE MÁQUINAS DE 

PAVIMENTAÇÃO
- EMPACOTADOR ( PCD )

- INST RUTOR NO ENSINO 
PROFISSIONALISANT E (ADMINIST RAT IVO )

- MECÂNICO MOLEIRO
- OPERADOR DE CAMINHÃO MUNK

- REPRESENTANT E DE VENDAS
- T ÉCNICO DE INSTALAÇÃO  DE INT ERNET

- TORNEIRO MECÂNICO
- VENDEDOR EXT ERNO

APOIO

9

9 9 9

9 9
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O prazer da leitura na Educação Especial
Professora: Sandra Cristiane Stella – Educação Especial

As pessoas portadoras de 
necessidades especiais, em muitos 
casos, têm uma capacidade maior 
de resposta do que o esperado 
com atividades de leitura, porque 
a imaginação deles é muito 
aguçada, acabam surpreendendo 
pela sua dedicação, interesse e seu 
desenvolvimento cognitivo. Com 

atividades de leitura é possível 
extrair dos alunos sentimentos 
reprimidos, apaziguar emoções e 
colocar o portador de necessidades 
especiais em contato com o 
mundo dos livros, dos sonhos, do 
imaginário e, também, ter uma 
maior interação com o meio em 
que vive.

ALUNOS: Adrian, Lara, Lucas, Mateus Chiquito, Mateus, Djeimily ,Samuel e 
João Victor

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Escola 
Municipal Nice Braga, sob a orientação da Professora Maria 

Dalva de Souza Paiva, desenvolveram o trabalho de reconstrução 
de palavras, através de textos, procurando evidenciar as palavras 

de cunho reflexivo e significativo, sempre contextualizando-as.

Famílias e famílias
Nem sempre de sangue...
Sempre de amor.
Mãe que gerou
Mãe que não gerou...
Mãe que escolheu e amou.
Pai que gerou
Pai que não gerou...

Pai que escolheu e amou.
Filhos não gerados
Filhos gerados...
Filhos escolhidos e
Amados.
Existem
Famílias e Famílias.

Juventus é campeã em Alto Paraná

Mais um evento es-
portivo foi realizado 
com sucesso pelo 

Departamento de Desporto e 
Cultura de Alto Paraná.

Aconteceu no sábado (29), 
a grandiosa final do Campeo-
nato Municipal de Futebol 
Suíço, entre as equipes Beldan 
/ Açougue Costelão e Juven-
tus.

O terceiro lugar ficou com 
a equipe "Clube dos 10".

O evento teve uma pre-
miação total de R$ 1.500,00, 
com o campeão recebendo R$ 
800,00 + 1 jogo de camisas, o 
2º lugar R$ 500,00 e o 3º lugar 

R$ 300,00.
O campeonato contou 

com total apoio da Adminis-
tração Municipal.

RESULTADOS:
Decisão do 3º Lugar: 

Geasa F. C. 0 x 3 Clube dos 10
Final: Beldan / Açougue 

Costelão 0 x 0 Juventus (04 x 
05 nos pênaltis)

CLASSIFICAÇÃO FI-
NAL:

1º Lugar: Juventus
2º Lugar: Beldan / Açou-

gue Costelão
3º Lugar: Clube dos 10

4º Lugar: Geasa F. C.
Artilheiro: Deci (Beldan / 

Açougue Costelão)

Goleiro menos vazado: 
Diego (Beldan / Açougue Cos-
telão)
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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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“Sejam todos humildes 
uns para com os outros, 
porque ‘Deus se opõe aos 
orgulhosos, mas concede 
graça aos humildes’.” 1 Pe-
dro 5:5

O Senhor nos manda ser 
humildes.

Ser humilde é, portanto, 
um mandamento do Se-
nhor!

Em que consiste a hu-
mildade?

Consiste na simplicida-
de; na modéstia.

A humildade está pre-

sente naquele que tem 
consciência de suas limita-
ções.

O humilde sente-se bem 
com o que é e com o que 
tem. 

Nunca se julga superior 
aos outros.

O humilde não é vaido-
so; não é pretensioso.

A Bíblia nos diz que de-
vemos ser humildes diante 
de Deus: 

“Portanto, humilhem-
-se debaixo da poderosa 
mão de Deus, para que ele 
os exalte no tempo devi-

do.” 1 Pedro 5:6

O humilde desfruta da 
graça de Deus. 

O humilde sabe que 
nada pode sem Deus, por 
isso, em seu coração brota 
a confiança dos simples.

Ele não se deixa abater 
pela ansiedade, nem pelas 
preocupações.

O humilde crê e confia. 
Deposita nas mãos de 

Deus as suas necessidades.
Faz exatamente o que 

diz a Palavra de Deus: 

“Lancem sobre ele toda 

a sua ansiedade, porque 
ele tem cuidado de vo-
cês.”1 Pedro 5:7

O humilde caminha 
pela fé. 

Por isso descansa, certo 
de que o Senhor cuida dele 
e de suas necessidades.

Crê porque tem certeza 
daquilo que não vê mas es-
pera com confiança. 

Aleluia!

“Ora, a fé é a certeza 
daquilo que esperamos e 
a prova das coisas que não 
vemos.” Hebreus 11:1

TEMPO COM MEU DEUS:  
HUMILDADE, CONFIANÇA E FÉ

Maria Lúcia Zapata Lorite | Serva do Senhor
Autora do livro Tempo com meu Deus

No facebook: Visite a página TEMPO COM MEU DEUS
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Prefeitura está empenhada 
em apoiar e incentivar 
empresas do município

Os primeiros seis meses des-
te ano foram favoráveis 
ao empreendedorismo em 

Nova Esperança. Ao todo, 120 em-
presas foram abertas na cidade entre 
janeiro e junho de 2017. A Prefeitu-
ra está empenhada em apoiar novos 
empreendimentos e trazer renda 
para a cidade, com isso, a geração 
empregos e impostos que serão apli-
cados para o bem comum de toda a 
população. Hoje, o município possui 
a Lei de Incentivos Fiscais (Lei Nº 
2.434/14) que tem por objetivo fo-
mentar a política de atração e apoio a 
investimentos produtivos para novas 
empresas. Além disso, até meados 
do próximo ano, o município terá 
um novo Parque Industrial para re-
ceber empresas que já vêm demons-
trado interesses em se instalarem em 
nossa cidade e, dentro deste mesmo 
período, o laticínio deve iniciar suas 
atividades, uma vez que a compra 
dos equipamentos já está quase fi-
nalizada de acordo com o investidor.

Aos microempreendedores in-
dividuais os incentivos acontecem 
também com o apoio da Sala do 
Empreendedor que fica instalada no 
Paço Municipal e oferece consulto-
rias, cursos e palestras gratuitas para 
que os gestores possam administrar 
melhor o seu próprio negócio. Além 

disso, quem precisa de um apoio 
financeiro para equipar a sede da 
empresa também pode recorrer ao 
Banco do Empreendedor, que ofe-
rece linhas de crédito para apoiar o 
crescimento e fortalecimento de pe-
quenos negócios.

No segundo semestre, a Secre-
taria de Planejamento e Desenvol-
vimento em parceria com o Sebrae 
devem lançar o programa “Bom Ne-
gócio Paraná”, um curso de capacita-
ção gratuito divido em módulos para 
micros e pequenos empresários. A 
grade do curso contempla Gestão de 
Negócios, Gestão Comercial, Gestão 
de Pessoas, Gestão Financeira e Ges-
tão Estratégica. O curso não oferece 
custo algum e as inscrições podem 
ser realizadas na Sala do Empreen-
dedor.

Um levantamento do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempre-
gados (CAGED) apontou que Nova 
Esperança possui 4.403 vagas de 
emprego formal, ou seja, pessoas 
trabalhando com carteira assinada. 
O município possui empresas que 
empregam até mais de 100 funcioná-
rios diretos. Para os investidores de 
outros estados que instalaram suas 
unidades aqui, a cidade é estrategi-
camente favorável levando em con-
sideração a logística e abrangência 

da região.
Como nem tudo são flores, e as 

empresas não são eternas, algumas 
encerram suas atividades em nossa 
cidade por reflexo do cenário eco-
nômico nacional, outras pela escas-
sez do ramo, setor ou demanda. No 
final do mês de junho, a concessio-
nária Volkswagen que há mais de 
50 anos estava instalada em nossa 
cidade encerrou suas atividades. Em 
Curitiba, o Prefeito Moacir Olivat-
ti esteve na sede do grupo Servopa 
para negociar a continuação da em-
presa em Nova Esperança, e a mes-
ma deve manter a carta de concessão 
por 2 anos, podendo em um cenário 
favorável da economia reestabelecer 
suas atividades em nosso município. 
Devido ao quadro atual, outras uni-
dades do grupo também foram obri-
gadas a encerrar suas atividades.

De acordo com o Portal Brasil, 
a economia brasileira está reagindo 
e se prepara para crescer após dois 
anos de recessão econômica. Com 
objetivo de fomentar o emprego e 
as oportunidades em nossa cidade, 
a Prefeitura deve intensificar no ter-
ceiro quadrimestre deste ano uma 
série de ações para atrair o interesse 
e facilitar o acesso de investidores e 
empresários em Nova Esperança.
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