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LEITURA: 1ª Feira do Livro movimenta o final de semana com eventos culturais 
que incluem contação de estórias. PÁG. 3

NOVA ESPERANÇA: Atualização da Planta Genérica que incide sobre o valor do IPTU é tema de audiência pública na Câmara Municipal. O anteprojeto de Lei 08/2017 está 
sendo estudado e dispõe sobre a Planta Genérica de Valores para lançamento e cobrança dos impostos imobiliários buscando estabelecer parâmetros e classificação das edifica-
ções no município. O tema é polêmico e divide opiniões. PÁG. 7

A Associação Comercial e Empresarial de Nova Esperança 
(ACINE) não apoia a paralisação das atividades, hoje, sexta-feira, 
28 de abril. A paralisação está sendo conclamada por centrais e 
sindicatos de trabalhadores contrários às reformas trabalhista 
e previdenciária.

A ACINE considera manifestações populares democráticas e 
necessárias, por isso respeita a manifestação, mas não é fa-
vorável à paralisação num momento tão difícil que o comércio 
(principalmente) está passando. A ACINE não concorda que a 
paralisação tem que ser de um dia inteiro de trabalho, o que 
acarreta em prejuízos ainda maiores aos negócios.

A paralisação acontece em um período em que em menos de 
20 dias há três feriados, o que já causa redução da atividade 
econômica.

Sendo assim, a empresa que quiser aderir será por livre e 
espontânea vontade.

A ACINE externa seu posicionamento favorável à moderniza-
ção da legislação trabalhista, acompanhando as mudanças da 
relação entre capital e trabalho.

Rodrigo Streleski Picoli
Presidente da Associação Comercial e
Empresarial de Nova Esperança/PR - ACINE

ACINE não apoia greve geral
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Um levantamento da Associação Brasileira de Man-
tenedoras de Ensino Superior (ABMES) e da Educa 
Insigths mostrou que a maioria dos jovens brasileiros 
estão fora das universidades por falta de dinheiro.

De acordo com a pesquisa, 23% desistiram por não 
conseguirem uma vaga em universidade pública. Entre 
os egressos do ensino médio, 52% ainda esperam conse-
guir entrar para a universidade (62% em até dois anos).

As dificuldades econômicas prejudicam a continui-
dade dos estudos de alunos brasileiros (e não apenas os 
estudos). No levantamento, dos estudantes que termi-
naram o ensino médio, 70% deles não ingressaram em 
uma faculdade por não ter condições de pagar. Foram 
entrevistadas 1,2 mil pessoas nas cidades de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre, no período de 
3 de fevereiro a 2 de março deste ano. Acredito que os 
números tendem a aumentar se capitais do norte e nor-
deste fossem consultadas.

Quando se observa os dados do último Censo da 
Educação Superior divulgado pelo Ministério da Edu-
cação, dos 8 milhões de estudantes matriculados em 
2015 nos cursos de graduação, 6 milhões estavam em 
universidades particulares. Apenas 1,9 milhão frequen-
tava as instituições públicas.

A última década foi marcada pelo aumento do aces-
so de estudantes brasileiros das classes médias e baixa 
ao ensino superior. O Programa Universidade para To-
dos (Prouni) que oferecia bolsas parciais ou integrais 
em universidades particulares para estudantes de bai-
xa renda contribuiu e muito para esse aumento. Dados 
do Ministério da Educação (MEC) compravam que até 
fevereiro de 2016, foram concedidas aproximadamente 
5 milhões de bolsas de estudo. Infelizmente, o Progra-
ma sofreu modificações após auditorias e críticas da 
Controladoria Geral da União (CGU) e do Tribunal de 
Contas da União (TCU) apontar que foram concedidas 
bolsas a estudantes com renda muito superior à máxi-
ma exigida e a outras pessoas que já haviam concluído 
outro curso superior.

Chegar ao ensino superior é realmente um desafio 
neste país, e começa desde a educação dos anos iniciais. 
Um levantamento realizado pela ONG (organização 
não governamental) Todos Pela Educação com base nos 
resultados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios) mostra um cenário preocupante: entre as 
crianças e jovens brasileiros que estão fora da escola, 
cerca de 62% têm entre 15 e 17 anos. Em números abso-
lutos, o Brasil tem hoje 2.486.245 milhões de crianças e 
jovens (entre 4 e 17 anos de idade) fora da escola. Divi-
dindo essa população por idade, os dados mostram que 
1.543.713 deles são adolescentes de 15 a 17 anos, faixa 
etária que deveria estar cursando o ensino médio.

Mesmo com esses números ainda é possível dizer 
que o ensino médio e a graduação estão mais valori-
zados entre as famílias brasileiras, consequência, certa-
mente, do processo de ascensão social. Mas essas con-
quistas estão ameaçadas frente à crise econômica que 
atingiu o País nos últimos anos. Sem recursos, as insti-
tuições públicas de ensino superior colocaram o pé no 
freio quanto à questão de aumento de vagas. Do outro 
lado, estudantes em dificuldades financeiras deixam os 
estudos porque não conseguem pagar as mensalidades. 
O ensino técnico aparece como uma solução importan-
te para os jovens que desejam se profissionalizar mais 
rapidamente.

Acredito que a forma mais adequada do país dimi-
nuir as suas desigualdades sociais está na melhoria das 
condições para o acesso a educação superior.

Dr. Luiz Carlos Marques Arnaut 
OAB 24.889 - PR
Fone: (44) 3026-6680
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“Todo sistema de educação é uma maneira 
política de manter ou de modificar a apropriação 
dos discursos, com os saberes e os poderes que 
eles trazem consigo”. Michel Foucault (1926 
– 1984), filósofo, historiador das ideias, teórico 

social, filólogo e crítico literário.

***

Jovens fora do 
ensino superior!

Faça o download da edição completa 
no site jornalnoroeste.com

DESDE MAIO DE 1995

***

Acontece neste final de semana a 1ª FLINE – Feira do Livro 
de Nova Esperança. Muitas pessoas não se dão conta, mas o con-
teúdo enriquecedor da leitura é capaz de mudar sobremaneira 
a forma com que os leitores encaram o universo que os norteia. 
Recordo-me nos tempos em que meu pai tinha um pequeno bar 
na rodoviária de nossa cidade.

 No período da manhã eu estudava e à tarde, junto com meus 
pais e dois irmãos, íamos então para o bar. Aquele ambiente me 
incomodava, porém era dali que o sustento da minha família era 
retirado. Pra não ficar na ociosidade e à mercê de más compa-
nhias, meu reduto preferido era a biblioteca pública municipal 
Érico Veríssimo, que ficava ao lado do prédio da antiga Telepar, 
bem próximo à estação rodoviária. Ali eu mergulhava em um 
novo universo de conhecimento, saber e  grandes aventuras. 

Nossas condições financeiras não nos permitia viagens para 
outros lugares, mesmo os mais próximos. Mas confesso que no 
mundo da imaginação milhas viagens foram extraordinárias. 
Como nos livros do escritor francês Júlio Verne (1828-1905), fiz 
uma “Viagem ao Centro da terra”, dei “A volta ao mundo em 80 
dias” ao lado de Philleas Fogg e seu lendário criado e fiel escudei-
ro Passepartour, personagens centrais daquela grande obra deste 
autor considerado o pioneiro no gênero da ficção científica. Ban-
quei o detetive nos livros da série Vagalume, leitura obrigatória 
para os juvenis da época. Também, na obra de Verne fui “Da 
terra à lua” e passei até “Cinco semanas em um balão”, até que 
cheguei à “Ilha misteriosa”.  Todos estes são nomes de alguns dos 
muitos livros de Júlio Verne que li.

Outro autor que eu gostava muito era Marcos Rey (1925-
1999).  Escreveu, dentre tantos livros, “O rapto do garoto de 
ouro”, “O mistério do cinco estrelas”, “Um cadáver ouve rádio”. 
Seus escritos sempre geraram em mim grande fascinação. In-
dubitavelmente a Bíblia Sagrada é “hors concour”, livro em que 
temos o privilégio de ler acompanhado do autor, na pessoa do 
Espírito Santo. A lista de escritores que aprendi a admirar é enor-
me e não caberia neste espaço;

Durante o tempo em que acompanhei a abertura da FLINE, 
foi como uma volta ao passado. Aquelas crianças fizeram-me re-
cordar os tempos de outrora e a iniciativa louvável por parte do 
departamento de Cultura me faz crer que o universo de leitores 
nunca vai parar de crescer, mesmo em meio à avassaladora tec-
nologia. 

O interessante é que os livros expostos e à venda eram im-
pressos, o que me permite afirmar que a leitura pelo meio digital 
nunca chegará perto do prazer de pegar um exemplar totalmente 
seu e saborear o conteúdo, sem quaisquer prejuízos para os olhos 
ou psicológico, que inegavelmente a dependência tecnológica 
gera.  

O material disponível para leitura na biblioteca municipal é 
riquíssimo. O acervo contempla obras antigas e atuais. Não im-
porta em que ano o livro foi escrito. Sua mensagem sempre será 
atemporal. A leitura, seja para estudar, se informar ou enriquecer 
o vocabulário, tem o poder te transformar realidades.  Aprimo-
ra a escrita e propicia o aprendizado de conteúdos por meio do 
exercício contínuo de interpretação dos textos.

Aqueles que dizem que não tem paciência pra ler um livro, o 
requisito fundamental é ter disciplina. Cultivar o hábito da leitu-
ra desde a mais tenra idade é condição “sine qua non” para que 
o indivíduo seja bem articulado e tenha o bom domínio da fala, 
escrita e se desenvolva com excelência na área em que optou por 
atuar. Afinal de contas, como disse Cora Coralina (1889-1985): 
“o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria 
se aprende é com a vida e com os humildes”.

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

Viagens extraordinárias

“O livro traz a vantagem de a gente poder 
estar só e ao mesmo tempo acompanhado” 

- Mario Quintana  (1906 - 1994)

Em um país caracterizado pela elevadíssima carga tributária (a 
maior da America Latina, segundo estudo da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE), pelo drama 
da inflação e das alta taxas de juros fixadas, comumente se fala a res-
peito da cobrança de juros abusivos nas mais diversas operações que 
marcam o dia-a-dia de todo brasileiro. 

Desde contratos de financiamento de veículos até os temidos ju-
ros do cartão de crédito, fato é que nós brasileiros estamos expostos 
a essa triste realidade, devendo permanecer atentos para não cair em 
tais imbróglios. 

O pior de tudo é quando várias instituições bancárias passam a 
fazer uso de tais cobranças para enriquecer ilicitamente às custas de 
milhares de aposentados e pensionistas do INSS, utilizando para tan-
to dos tão populares empréstimos consignados, tornando assim um 
grande problema o que era pra ser uma solução.

Milhares de aposentados e pensionistas realizaram, ou acredita-
ram ter realizado, empréstimos consignados junto a várias institui-
ções financeiras, para que as parcelas do respectivo empréstimo fos-
sem descontadas diretamente no seu benefício previdenciário, com 
juros menores do que aqueles cobrados em outras modalidades de 
empréstimo, tal qual é o que ocorre ou deveria ocorrer. 

Os bancos, por sua vez, nitidamente ludibriando o consumidor, 
realizavam outra operação – contratação de cartão de crédito com 
reserva de margem consignável – RCM, pela qual é creditado na con-
ta bancária do consumidor, antes mesmo do desbloqueio do aludido 
cartão e, sem que seja necessária a utilização deste, o valor solicitado 
e o pagamento integral é enviado no mês seguinte sob a forma de 
fatura.

Com o passar do tempo, tais aposentados e pensionistas notaram 
descontos excessivos em seus benefícios previdenciários, bem assim 
que, apesar de pagarem várias parcelas contraídas, a dívida ainda 
persistia sem qualquer alteração significativa.

Em tais situações, a pessoa acreditou ter contratado um emprés-
timo consignado “normal", quando na verdade se tratava de um em-
préstimo consignado pela modalidade cartão de crédito, o qual dá 
origem a constituição da reserva de margem consignável (RMC). 

Ou seja, ao invés de ser feito o tradicional empréstimo consig-
nado, com taxas de juros realmente menores que as de mercado, foi 
realizada uma outra operação financeira, com taxas de juros extre-
mamente superiores.

Tal fato, além de gerar outras implicações, dentre elas a própria 
cobrança de juros altíssimos, destaca-se pela imobilização do cré-
dito do consumidor, já que o comprometimento da RMC atinge a 
margem de empréstimos que o consumidor eventualmente queira 
fazer, impedindo-o ou limitando-o de realizar outros empréstimos 
consignados. 

Ressalta-se que é extremamente gritante a diferença entre um 
empréstimo consignado tradicional e um empréstimo na modali-
dade cartão de crédito. Neste último, por exemplo, geralmente não 
há indicação do percentual de juros cobrado, do custo efetivo com e 
sem a incidência de juros, do número de parcelas, data de início e de 
término das prestações, dentre outros fatores. 

Além disso, os contratos de empréstimo na modalidade cartão de 
crédito contêm práticas abusivas, pois tal como formulados, geram 
parcelas infindáveis e pagamentos que ultrapassam facilmente três, 
quatro vezes o valor inicialmente obtido por empréstimo, constituin-
do vantagem manifestamente excessiva e onerosa ao consumidor. 

Atenta a este gravíssimo contexto, a Defensoria Pública da União 
ingressou com uma ação civil pública objetivando apurar e combater 
tais irregularidades. 

Recomenda-se, contudo, ao consumidor que tenha muita aten-
ção ao contrair novos empréstimos, fiscalizando ainda sobremaneira 
os contratos já existentes. 

A cobrança de juros 
abusivos em empréstimos 

consignados

***
Gabriel Carneiro de Souza - OAB/PR 74.045

Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. 
Contato: (44) 99700-1248

"O amor é uma doença da qual ninguém 
quer livrar-se. Quem foi atacado por ela 

não procura reestabelecer-se 
e quem sofre não deseja ser 

curado". (Ibn Hazmal Andaluzi).

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão
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Opinião do Blog
Aliança do Pacífico: nova força 

econômica da América Latina!
Criada por volta de 2012, em An-

tofagasta, Chile, a Aliança do Pacífico 
(AP) é formada  por México, Chile, 
Peru e Colômbia (por serem países 
banhados pelo Oceano Pacífico), mas 
agora já está sendo incorporado outros  
países como  Costa Rica, e o Panamá 
que também está pronto para ser ad-
mitido. México, Chile, Peru e Colôm-
bia  formam   uma população de 226 
milhões de habitantes,  com livre co-
mércio e tendo como principais par-
ceiros, Estados Unidos, China e Japão, 
pela grande facilidade de escoamento 
de produtos através do Oceano  Pací-
fico. Essa Aliança, que já nasceu forte 
pois tem 34% do PIB (Produto Interno 
Bruto) de toda a América Latina,  pra-
ticamente foi uma dissidência do Mer-
cosul, formado por Argentina, Brasil, 
Paraguai, Uruguai e Venezuela (atual-
mente suspensa) pois apesar da sua 
criação em 1991, o Mercosul  (Merca-
do Comum do Sul) pouco avançou em 
sua economia e desenvolvimento, por 
divergências de interesses econômicos 
entre Brasil e Argentina, questões polí-
ticas internas no Brasil, na Argentina, 
no Paraguai e também na Venezuela. 
As questões de corrupção e propinas, 
principalmente no Brasil, as frequentes 
greves na Argentina, e agora a questão 
da Operação Carne Fraca, acabam 
enfraquecendo e muito o Mercosul.  
A estabilidade econômica de  países 
como Chile, Peru, Colômbia e México, 
além de outros que serão admitidos, 
formam um bloco de interesses mú-
tuos, todos querem crescer, tornando 
uma economia forte. Hoje,  92% dos 
produtos que circulam entre os países 
da Aliança do Pacífico tem  taxa zero 
de impostos. Apesar do Brasil e da Ar-
gentina serem as grandes potências da 
América do Sul, estes dois países não 
conseguiram atrair  novos parceiros, 
novos mercados, sendo responsáveis 
diretos pela falta de ânimo e estag-
nação do Mercosul. O Brasil como 8ª 
economia do mundo, não conseguiu 
liderar a América do Sul. Enquanto a 
Aliança do Pacífico é defensora do livre 
comércio, os do Mercosul transferem 
para o Estado o peso  da administração  
da economia, o que faz com que ela fi-
que fechada. Segundo  economistas e 
a imprensa especializada, a Aliança do 
Pacífico tem tudo para se tornar a ter-
ceira ou a quarta economia do mundo 
dentro de pouco tempo, se continuar 
com o seus grandes investimentos 
industriais, lojas de confecções, setor 
energético, cadeias de restaurantes,  
integração econômica e comercial, 

aberto, flexível, livre circulação de bens, 
serviços, capitais e pessoas. Sentindo o 
seu total isolamento, o Mercosul já tem 
procurado a Aliança do Pacífico para 
união de forças visando o crescimento 
da América Latina.-

O Sinistro Game da Baleia Azul: 
crianças e adolescentes são os alvos!

Recentemente um jogo tem dado 
dor de cabeça em muita gente, princi-
palmente aos pais de crianças e ado-
lescentes.  Surgido na Rússia, onde já 
morreu cerca de 100 crianças em con-
sequência desse game, o Baleia Azul 
(Blue Whale, em inglês) que consiste na 
execução de alguns desafios, num total 
de 50,  num prazo de 50 dias diferentes 
O último desses desafio está vinculado 
em tirar a própria vida. Somente é "ven-
cedor" da brincadeira (que violência) 
quem chegar até o final. Infelizmente  
no clima da disputa muitos jovens aca-
bam misturando fantasias com realida-
des, podendo acabar em mortes.  Foi o 
que provavelmente aconteceu recente-
mente com uma jovem de 16 anos no 
Mato Grosso  que saiu de casa de ma-
drugada para mergulhar numa represa 
e morreu. A mensagem que ela deixou, 
ficou claro que era participante desse 
fatídico jogo.  Os participantes preci-
sam se autoflagelarem, desenhando 
com gilete ou navalha uma baleia azul 
em seu corpo, atém sangrar, posterior-
mente formando uma cicatriz.  Esse ato 
dos jovens, deve ser mostrado para ou-
tros jovens, grupos e até em facebook 
ou whatsapp, onde  se encontra links do 
jogo com os seus aplicativos. Os jovens 
são as maiores vítimas desse game pois 
estão em transformação física e psíqui-
ca, necessitando de amigos, colegas, ou 
até mesmo da busca de sua indepen-
dência familiar como se costuma dizer, 
sendo assim, os mais vulneráveis para 
esse sinistro jogo. Quando não conse-
guem enquadrar em grupos, ficam mais 
vulneráveis ainda, como é o caso dos 
introspectivos.  É um período bastante 
problemático. Os pais devem ficar aten-
tos quanto essa questão de automutila-
ção, observar os filmes de terror  que os 
jovens  ficam assistindo  pela madruga-
da na TV ou nos computadores, saídas  
ou chegadas sorrateiras em  casa pela 
madrugada, permanecendo sempre em 
silêncio, etc. Mas também não há jus-
tificativa dos pais ficarem paranoicos, 
fiscalizando todos os  contatos do filho 
com os amigos e o  mundo. Mas tem 
que ficar atento, muito esperto!

Coisas do Cotidiano
• Enfermeira Isabel Vasconce-

los, ex Secretária Municipal de Saúde 
de Nova Esperança na administração 

Mali Benatti, e 
agora ocupan-
do o cargo de 
Chefe da Aten-
ção Primária 
da 14ª Regio-
nal de Saúde 
em Paranavaí, 
será uma das 
palestrantes do 
6º Encontro da 
Rede Mãe Paranaense que será realiza-
do dia 4 de maio próximo, em Curitiba. 
Isabel fará a  palestra baseada no suces-
so da drástica redução da Mortalidade 
Infantil ocorrida entre os anos de 2014 
e 2016 naquele município.  Parabéns 
Isabel pelo  excelente trabalho que vem 
realizando na Regional de Saúde  de 
Paranavaí!

• Qual a diferença entre ouvir e 
escutar? Ouvir, remete ao sentido de 
audição, ou seja, é aquilo que o ouvido 
capta. É receber o som passivamente. 
Ex. Ouvi um barulho lá fora. Escutar, 
é ouvir com atenção, prestando a aten-
ção no que é emitido. É o ato de dire-
cionar o som. É ouvir e percebê-lo. Ex. 
Escutei o cachorro latir no quintal.;

• Lula, alvo preferencial da mídia, 
quanto mais bate mais cresce nas pes-
quisas. Pesquisa IBOPE divulgada no 
último dia 20 de abril, Lula seria elei-
to presidente do Brasil em 2018, caso 
a eleição fosse hoje, derrotando todos 
os candidatos possíveis, inclusive Bul-
sonaro ou  mesmo Dória. A rejeição ao 
nome de Lula caiu para 14%, enquanto 
que os presidenciáveis do PSDB, a re-
jeição aumentou muito;

• A greve Geral marcada para hoje, 
28 de abril em todo o país, é um pro-
testo contra uma série de coisas como 
reformas trabalhistas, reforma da pre-
vidência, terceirização e desmonte de 
tudo aquilo que o trabalhador conquis-
tou ao longo dos anos,  inclusive contra 
o golpista presidente Temer, que con-
fessou o golpe juntamente com Cunha 
contra  Dilma e o PT, em entrevista 
na Band. Os delatores da Odebrecht 
disseram ter havido uma negociata 
de 40 milhões de dólares com Temer 
e Cunha para derrubar Dilma. Como 
se sabe, o ladrão e golpista Temer foi 
envolvido em várias falcatruas e de-
nunciado cerca 45 vezes pelos delato-
res na Lava Jato. O momento é caótico 
para o país, para o presidente Temer e 
também para muitos de seus ministros. 
Cerca de 78% dos brasileiros querem a 
sua saída já!

• Os candidatos Emmanuel Ma-
cron (centro) e Marine Le Pen (extre-
ma direita), vão disputar o segundo 
turno das eleições para presidente da 
França, no dia 7 de maio. Há uma ten-
dência em coalizão com o candidato 
Emmanuel, por ser de centro, podendo 
levá-lo a vitória final;

• Espaço - Cultura - Descobri-
mento do Brasil - A descoberta do Bra-
sil no dia 22 de abril de 1.500, é o que 
nos conta a história,  apesar de algumas 
divergências, ocorreu no período de 
grandes navegações pelos portugueses 
e espanhóis que exploravam o oceano 
em busca de novas terras.  Pouco an-
tes  do descobrimento de nosso país,  
a América já era descoberta em 12 de 

outubro de1492, pelo genovês Cristo-
vão  Colombo, a serviço da Espanha, 
ampliava ainda mais  as expectativas 
dos exploradores. E para evitar guerra 
entre  Portugal e Espanha, criou-se o 
tratado de Tordesilhas, em 1494. O re-
ferido tratado era uma linha imaginá-
ria que passava a 370 léguas a oeste das 
ilhas de Cabo Verde, ficando Portugal 
com as terras recém descobertas, a les-
te dessa linha e a Espanha, com as ter-
ras a oeste. No dia 22 de abril de 1.500, 
com 13 caravelas, Pedro Alvares Cabral 
descobre umas terras, sendo recebido 
por milhares de índios. Imaginava que 
as terras era apenas um monte e deu o 
nome de Monte Pascal. Depois com a 
chegada de outros portugueses, viram 
a extensão da terra e deram o nome 
de Ilha de Vera Cruz. Mas, posterior-
mente, viram que não era ilha e deram 
o nome de Terra de Santa Cruz. Com 
a  exploração de nossas terras pelos 
portugueses e tendo os índios como 
mãos de obras barata, diversas rique-
zas como minérios, tintas das árvores, 
frutas,  diversas espécies de árvores da 
mata atlântica,  madeiras, pimenta do 
reino, noz moscada, cravo, canela,  etc., 
foram  levadas para Portugal para se-
rem vendidas na Europa. Numa dessas 
explorações, encontrou-se o Pau Bra-
sil, uma variedade rara de madeira, de 
onde se extraía uma tinta vermelha de 
grande valor de mercado, e o país pas-
sou a ser  chamado de Brasil, a partir de 
1.511. Em troca dos serviços, os índios 
recebiam apitos, chocalhos, espelhos,  
etc. Mas a exploração não parou por aí 
pois o destino era as Índias para traze-
rem as mais variadas especiarias para 
serem vendidas na Europa. A partir de 
1.530, a expedição de Martim Afonso 
de Souza  se fixou definitivamente em 
nosso país, a serviço de Portugal, para  
proteger as nossas terras e evitar que 
outros povos como a Holanda, França. 
Inglaterra que estavam de olho nas ter-
ras brasileiras e que não gostaram nada 
de ficarem de fora do Tratado de Tor-
desilhas. A partir daí, veio o ciclo da 
cana de açúcar, chegada de inúmeros 
escravos, onde a economia portuguesa 
cresceu muito com a venda de  produ-
tos derivados da cana  na Europa.-

• A novaesperancense Nathalia 
Frassatti Talarico, está de malas pron-
tas para fixar residência na Inglater-
ra, onde já tem familiares e amigos. 
Nathalia será mais uma colaboradora 
desse blog no exterior, contando sobre 
a vida, os costumes, trabalhos, enfim, 
mostrando como é viver fora do país. 
Esta coluna deseja à você  e ao seu ma-
rido Bruno, felicidades e que vocês se 

deem bem na terra da Rainha;  
• O cantor Jerry Adriani, 70, uma 

das lideranças da jovem guarda, mor-
reu domingo, dia 23 de abril, de câncer, 
depois de um diagnóstico recente. Na 
época da Jovem Guarda havia muita 
intriga para saber quem era o melhor: 
Roberto Carlos ou Jerry Adriani. Na 
realidade Roberto Carlos nunca deu 
bola para isso pois sempre teve e terá 
o seu espaço na música popular bra-
sileira e internacional. Jerry Adriani 
também era um bom cantor, muitos fãs 
clubes,  mas sem o carisma e a quali-
dade do rei;

• Dia 26 de abril último, foi o  Dia 
Nacional do Combate da Hiperten-
são Arterial da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia. Cerca de 20% a 30% 
da população adulta brasileira é hi-
pertensa, ou seja, tem pressão igual 
ou superior a 140/90 mmHg. É um 
doença silenciosa que tem o sal como 
grande vilão e  o Infarto do Miocárdio, 
Acidente Vascular Cerebral e Lesões 
Renais como suas grandes complica-
ções. Acima de 50/55 anos, 90% das 
pessoas tem  amplas possibilidades de 
serem hipertensas pelos mais diferen-
tes fatores, além da idade e tendências 
familiares;

• Ministro do STF Gilmar Men-
des, defensor ferrenho de políticos do 
PSDB, acaba de proteger o presidente 
do partido, senador Aécio Neves, não 
permitindo que a Polícia Federal  cha-
me  o senador envolvido no escândalo 
de milhões de reais  no caso de  Furnas 
para prestar depoimentos.  Aécio dis-
se que quer saber primeiro todo o teor 
das  denúncias bem  como  sobre os de-
nunciantes. Será que se fosse Lula, Gil-
mar Mendes agiria da mesma forma?-

Cyberbullying é responsável pelo 
aumento dos casos de suicídio entre 
jovens!

Você sabia o que é Cyberbullying? 
É um tipo de violência praticada con-
tra alguém através da internet ou de 
outras tecnologias relacionadas.  Pra-
ticar cyberbullying, significa usar o es-
paço virtual para intimidar e hostilizar 
uma pessoa, um colega de trabalho, 
professor, um amigo, difamando, in-
sultando ou atacando covardemente. 
Acontece muito em sites de relaciona-
mentos, com pessoas ofendendo outras 
pessoas.  As principais vítimas são os 
deficientes físicos, aqueles que não se 
enquadram com a turma,  gordos, feios 
e negros e a agressão poderá ocasionar 
problemas físicos e mentais,  gerando 
a baixa autoestima, depressão, estresse 
e até a morte em alguns casos. Etimo-

logicamente, Cyber  está associada a 
todo o tipo de , comunicação virtual, 
usando mídias digitais como a inter-
net, facebook. Enquanto que a pala-
vra bullying é o ato de intimidar ou 
humilhar uma pessoa que é agredida 
psicologicamente através de apelidos 
pejorativos ou outros constrangimen-
tos, ou ainda através de agressão físi-
ca. As pessoas que cometem esse tipo 
de ato são chamadas de cyberbully. O 
uso do cyberbullying é mais fácil para 
os agressores porque podem fazê-lo 
de forma anônima, nas redes sociais, 
através de e-mails ou torpedos, com 
conteúdos ofensivos e caluniosos.  
Estudo da SaferNet afirma que 49% 
dos jovens afirmem temer o bullying 
nas redes sociais e muitos não admi-
tem que o fazem.  Dos entrevistados, 
35% afirma ter um amigo que já so-
freu  cyberbullying e 12% admitem já 
ter sofrido cyberbullying pelas redes 
sociais. Já sofri e já fiz muito também, 
afirmam !

Bandidos denunciando juiz ou  
promotor: poderá  acontecer em 
questão de tempo!

Está nas mãos dos senhores sena-
dores a aprovação do Projeto que trata 
da questão de abuso de autoridade, o 
qual percebe-se, foi elaborado única e 
exclusivamente para proteger os repre-
sentantes do povo que se encontram 
enredados em maracutaias, falcatruas, 
há muitos e muitos anos, de todos os 
partidos em nosso país. Agora com 
a Lava Jato, a coisa está complicada, 
com denúncias em cima de denúncias,  
mas mesmo assim os parlamentares de 
nosso Congresso Nacional teimam em 
não abandonar as propinas, caixa 2, 
maracutaias, falcatruas, desafiando a 
Justiça, chegando muitos deles  a dizer 
que tudo isso faz  parte da política bra-
sileira e de nossa cultura,  Receber R$ 
150 mil reais para elaborar um Projeto 
ou votar um determinado dispositivo, 
é coisa de parlamentar do Paraguai, 
não do Brasil, porque para nós  é pou-
co dinheiro. Vocês se lembram qual 
senador que fez essa afirmação?  Pois 
é,   assim que trabalham os nossos re-
presentantes. Dilma caiu porque não 
aceitou o jogo sujo principalmente 
dos parlamentares do PMDB coman-
dados por Temer, Jucá, Renan, Rup-
pel, Eduardo Cunha, etc., que queriam 
milhões para votarem projeto em be-
nefício do povo.. Caso o Projeto seja 
aprovado com as emendas feitas pelos 
senadores e deputados no Projeto ori-
ginal, corremos o risco de ver ladrão 
prendendo juiz em nosso país.

ENTRELINHAS
***Você sabe o que significa sexting?  É a junção da palavra sex com texting, do ato de trocar mensagens de texto, sendo 
uma prática muito comum entre os jovens. Agora, a palavra sexting, envolve, além da troca de texto, imagens ou vídeos, 
vem também acompanhado de  conteúdo  sexual.***Marine Le Pen, de extrema direita, tida como zebra nas eleições 
francesas, tem um grande apoio dos jovens eleitores franceses que afirmam que  somente ela tem um plano de valorização 
e preocupação com a juventude.***Amargo Regresso- Aniquilada pela guerra, Aleppo, capital econômica  da Síria, está 
totalmente destruída. Não há água. energia elétrica, sem coleta de lixo e nem transporte. Entulhos e escombros dos prédios 
destruídos pelos ataques aéreos e artilharias pesadas  da  guerra que já dura seis anos. A iluminação noturna é pela claridade 
dos disparos de artilharia. Ainda assim, milhares de sírios estão deixando os acampamentos, moradias improvisadas, uma 
migração forçada, regressando e reabrindo comércios para tentar retomar as suas vidas. Segundo estimativa da ONU, há 
hoje em Aleppo, cerca de 1,5 milhão a 1,8 milhão de pessoas vivendo na cidade.***"No momento em que achamos que 
somos ótimos, o lado medíocre já começou a agir." ( Jim Collins, consultor norte-americano),.

1ª Feira do Livro movimenta o final 
de semana com eventos culturais 
que incluem contação de estórias

A 1ª FLINE – Feira do Livro de Nova Esperança teve início 
na quinta-feira (27) e prossegue até sábado (29). Evento 

movimenta o final de semana cultural no município.

O célebre escritor infantil 
Monteiro Lobato (1882-
1948) certa vez afirmou: 

“um país se faz com homens e li-
vros”. Esta feliz citação remete à 
ideia da transformação social que 
decorre da aquisição de cultura e a 
leitura é um modo bastante demo-
crático de obtê-la. 

Com foco em fomentar o hábi-
to da leitura com ênfase na impor-
tância dos livros em nosso viver 
diário, o Departamento de Cultura 
de Nova Esperança, com o apoio 
da Secretaria Municipal de Educa-
ção está promovendo neste final de 
semana a 1ª edição da FLINE, feira 
do livro que acontece na Casa da 
Cultura (altos do Banco do Brasil). 

A feira, que foi aberta oficial-
mente na quinta-feira (27) está 
tendo, além de apresentação tea-
tral, sessão de contação de estórias 
com a escritora maringaense Ma-
ria Cristina Vieira, além da venda 
e sorteios de livros de conteúdos 
diversos. 

Nesta sexta-feira (28) o even-
to estará aberto das 08h00min 
às 11h00min e das 13h.00min às 
21h00min. e no sábado (29), dia de 
seu encerramento, das 08h.00min 
às 12h00min. e a entrada é fran-
ca. “A FLINE é uma oportunida-
de para o leitor ampliar tanto seu 
conhecimento quanto a biblioteca 
particular em sua casa”, afirmou a 
Coordenadora de Cultura Roberta 
Fernandes. Apresentações teatrais 
também compõem o roteiro cul-
tural. 

PONDERAÇÕES:
A Secretária da Educação e 

Cultura Leudinéia Dias destacou o 
trabalho que vem sendo desenvol-
vido na área da Cultura. “Teremos 

Fotos: Alex Fernandes França

profissionais atuando também na 
Biblioteca Cidadã para formarmos 
leitores em várias regiões da cidade. 
Que este seja o primeiro de muitos 
projetos. Quem sabe nos próximos 
anos possamos trazer cidades cir-
cunvizinhas para participar deste 

evento”, finalizou Leudinéia.
O evento de abertura premiou 

os três leitores mais assíduos da 
biblioteca municipal. O prefeito 
Moacir Olivatti destacou sua pai-
xão por livros: “sou leitor assíduo. 
Já cheguei a ler um único livro de 

400 páginas em apenas 02 dias. 
Quando adentrei este recinto senti 
uma emoção muito forte. Agrade-
ço a todos os envolvidos na pro-
moção deste evento cultural, pois 
sozinhos não conseguimos abso-
lutamente nada”, concluiu Olivatti. 

Alunos da rede pública muni-
cipal, estadual e de escolas particu-
lares estiveram na Casa da Cultura 
para prestigiar o evento e apreciar 
as obras em destaque de diversos 
e renomados autores.  Os organi-
zadores esperam que a FLINE se 

torne tradição e conste no calen-
dário de atividades culturais do 
município, dada sua importância 
na fomentação do hábito da leitu-
ra. É esperado um público entre 
duas a três mil pessoas nestes dias 
do evento. 

A 1ª Feira do Livro de Nova Esperança está acontecendo na Casa da Cultura

Durante a abertura da Feira, o prefeito Moacir Olivatti destacou 
sua paixão por livros: “sou leitor assíduo. Já cheguei a ler um 
único livro de 400 páginas em apenas 02 dias. Quando aden-
trei este recinto senti uma emoção muito forte”

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com
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Dia do trabalhador terá atividades para as famílias 
e abertura será no domingo com jogo comemorativo 

entre ex-atletas campeões de Handebol

Alto Paraná prepara 
festa de comemoração 

aos 63 anos de 
emancipação política

Time épico das décadas de 70 e 80, 
comandado pelo técnico João Marin 

Mechia, fará jogo amistoso contra 
Paranavaí no domingo (30), abrindo 

oficialmente as celebrações do 1º de maio.

Entretenimento não vai faltar, 
várias atrações musicais, barracas 

de alimentação e o tradicional prato 
típico “Cupim Noroeste”, fazem 
parte da programação da festa

As comemorações do 
1º de maio, dia do 
trabalhador, terão 

várias inovações em relação 
aos anos anteriores. Alguns 
fatores corroboraram para 
que mudanças no formato do 
evento fossem efetuadas. Em 
tempos de outrora, na época 
da colonização do município 
e anos que se seguiram, as 
propriedades rurais, sítios e 
fazendas, empregavam muita 
mão de obra, sobretudo no 
plantio e colheita do café, o 
chamado Ouro-verde.  

Com a forte geada ocor-
rida em 1975, os cafezais pa-
ranaenses foram dizimados, 
porém outras culturas vieram 
para nossa região, a exemplo 
da sericicultura (criação do 
bicho da seda) seguiram em-
pregando a mão de obra no 
campo. Nestas localidades era 
comum existir um campo de 
futebol e as equipes de várzea 
que  geravam esporte, lazer e 
diversão às famílias dos co-
lonos. Decidiu-se então pro-
mover, no dia do trabalhador, 
um grande torneio de futebol 
que congregasse os esportistas 
varzeanos, atletas dominguei-
ros que praticavam o esporte 
bretão – o nosso amado  fu-
tebol.

Nos últimos anos, com as 
mudanças de cultura agrícola, 
centenas de famílias vieram 
para a cidade e, consequente-
mente, os times de várzea fo-
ram perdendo força e os cam-
pos de outrora viraram áreas 
agricultáveis. O torneio que 
antes reunia apenas os times 
de futebol enfraqueceu e hoje 
são poucas as equipes que so-
brevivem às dificuldades im-
postas no decorrer do tempo. 

Há alguns anos sem realizar 
a festa de aniversário, o 
município de Alto Paraná 

promete retomar as comemorações 
em grande estilo, com diversas atra-
ções musicais, como o vencedor do 
“The Voice Kids” de 2016, Wagner 
Barreto, que se apresentará no sába-
do (06).

Já no início da semana, no feria-
do (1º de maio), acontecerá a aber-
tura da Feira da Saúde, na Praça Rui 
Barbosa, com orientações a preven-
ção ao tabagismo, dicas de alimenta-
ção saudável, lançamento do progra-
ma municipal “Saúde Inteligente” e 
do cartão “Saúde Alto Paraná”, den-

tre outras atrações. 
Outro evento importante é o XV 

Encontro de Agricultores de Alto 
Paraná, com o tema “Conservação 
de Solo e Água: uma necessidade 
para garantir um futuro sustentável”, 
com várias palestras e orientações 
aos agricultores locais.

O prefeito Miro Santana ressal-
tou, “essa será uma das maiores fes-
tas que Alto Paraná já realizou, com 
certeza, é o que nosso povo merece”, 
concluiu.

O evento acontecerá entre os dias 
4 a 7 de maio, no Centro de Eventos 
de Alto Paraná, com shows e barra-
cas de alimentação todos os dias.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

COMEMORAÇÃO

“Na segunda-feira, 01 de maio, as atividades esportivas se concentrarão durante todo o dia no 
Complexo do Estádio Municipal”, explicou o Secretário de Esportes, Márcio Silva

Outro importante fator  é 
que o lazer era proporciona-
do, via de regra, aos homens, 
ficando portanto mulheres e 
crianças sem ter o que fazer 
neste dia de celebração. Em 
face destes diversos fatores, a 
Secretaria de Esportes de Nova 
Esperança resolveu mudar o 
formato do evento. 

ATLETAS CAMPEÕES 
NO HANDEBOL

No domingo (30), com 
início marcado para as 
14h00min. acontecerá uma 
partida comemorativa de 
Handebol com atletas cam-
peões da modalidade nas dé-
cadas de 70 e 80, época em que 

o município era considerado 
o grande celeiro do Paraná 
na revelação de jogadores.  O 
evento será no Ginásio Polies-
portivo Bruno César Benatti 
(ao lado do campão) O pro-
fessor João Marin Mechia, que 
iniciou oficialmente o Hande-
bol do Paraná em Nova Espe-
rança no dia 22 de fevereiro de 
1968, estará presente na gran-
de festa.  Importantíssima foi 
a contribuição da cidade para 
a história do Handebol Brasi-
leiro e esta realidade não de-
verá ser esquecida e a realiza-
ção deste jogo festivo é prova 
disso. Atletas como Nelsinho, 
Fassina, Teixeira, Edno Guan-
dalin, Teixeirinha, Padilha, 

Flávio Tosti, Ronaldo Mello ti-
veram passagens pela Seleção 
Paranaense e alguns até pela 
Seleção Brasileira. O Jogo será 
entre os amigos de Paranavaí e 
Nova Esperança e é um resgate 
dos valores que o esporte pode 
proporcionar às muitas gera-
ções. Também estará presente 
o Professor Abrantes, lenda no 
esporte do Noroeste do Estado 
e técnico da Seleção estadual 
em algumas modalidades.

As mulheres também fi-
zeram história no handebol 
com destaque para as primas 
Sophia e Célia Galinari, Ro-
sângela da Farmácia, Rosana 
Guandalin, Sirlene Longuin, 
Cida e Rosana Ardengue, 

homenageando o saudoso 
“Ardenguinho”, professor de 
Educação Física que assumiu 
a equipe após Mechia e que 
acabou falecendo tempos de-
pois. 

De acordo com o Secre-
tário Municipal de Esportes, 
Márcio Silva, “na segunda-fei-
ra, 01 de maio, as atividades 
esportivas se concentrarão 
durante todo o dia no Com-
plexo do Estádio Municipal 
(Centro de Eventos). A pro-

gramação contará com o tra-
dicional Torneio de Futebol 
Suíço entre as agremiações 
do município nos campos 1 
e 2 do Estádio Municipal. A 
partir das 14 horas haverá um 
show com o grupo Escurinhos 
do Samba”, explicou Márcio.

“Será uma grande festa. A 
população de Nova Esperan-
ça está convidada a participar 
deste momento”, finalizou o 
Secretário de Esportes, Már-
cio Silva.

Também farão parte das 
atividades no dia 1º de maio:

• Festival de mini-vôlei (manhã)
• Torneio de vôlei de grama (tarde)

• Campeonato de Skate (tarde)
• Torneio de mini-futebol (tarde)

• Passeio ciclístico – 16 horas

Alex Fernandes França
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58 anos
Desde o início, a missão 
da ACINE é estimular o 

crescimento socioeconômico 
de Nova Esperança e região, 

promovendo a integração e o 
fortalecimento das empresas 

e do capital humano.

ACINE: Presente no desenvolvimento 
de Nova Esperança

Em julho, a ACINE estará promovendo a Nova Esperança Liquida

A nova recepção da Acine oferece mais conforto para  melhor atendimento ao associado.

Ações da ACINE para 
os próximos meses:

Acine convida:

No próximo mês de 
maio, a Associação 
Comercial e Em-

presarial de Nova Esperança 
(ACINE) comemora 58 anos 
de fundação.

Desde o início, a mis-
são da ACINE é estimular o 
crescimento socioeconômico 
de Nova Esperança e região, 
promovendo a integração e o 
fortalecimento das empresas 
e do capital humano.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Para o mês de julho, a 
Associação prepara a Cam-
panha “Nova Esperança Li-
quida”. Com esta iniciativa a 
estimativa da ACINE é atrair 
consumidores da cidade e re-
gião com o objetivo de esti-
mular as vendas.  

Para o presidente da ACI-
NE, Rodrigo Picoli, o comér-
cio e indústria é que ditam o 
ritmo de desenvolvimento de 
um município. “Cidade com 
o comércio atuante e uma in-
dústria forte demonstra cres-
cimento social, afinal, através 
do comércio que se movi-

mento a maior parte da eco-
nomia de uma cidade”, disse 
o dirigente ao lembrar que é 
através do comércio que o Po-
der Público consegue cobrar 
impostos em que o dinheiro 
é investido em obras sociais. 
“Sem contar a empregabilida-
de que o comércio gera, me-
lhorando a qualidade de vida 
das pessoas”, acrescentou.

Atualmente o segmento 
comercial é o que mais em-
prega nos municípios brasi-
leiros. “O setor empresarial, 
sem dúvida, é o que propor-
ciona a maior quantidade de 

emprego”, frisou o presidente 
Rodrigo Picoli.

Atualmente a ACINE con-
ta com aproximadamente 330 
associados nos mais diversos 
segmentos com membros de 
sua diretoria participando 
ativamente de importantes 
conselhos municipais que 
visam o desenvolvimento do 
comércio e indústria local.

A ACINE acredita que 
quando se tem um comércio 
e indústria forte, representa-
tivo e pujante, a cidade vive 
um momento de crescimen-
to.

José Antônio Costa
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7 COISAS QUE TE FARÃO 
UMA PESSOA MELHOR!

Ser melhor a cada dia, é evoluir no caminho do bem. Se 
colocarmos certas coisas no seu devido lugar, ficará mais 
produtiva e leve nossa caminhada.

Abaixo, as 7 coisas sobre a vida que se soubermos respeitar, 
nos fará uma pessoa bem melhor.

TODA HISTÓRIA TEM DOIS LADOS: Está aí uma das 
maiores verdade sobre a vida, toda e qualquer história possui dois 
lados ou até mais. É sempre bom antes de julgar algo ou alguém, 
procurar entender ambas as partes e o melhor, colocar-se no lu-
gar do outro. Afinal, tudo parece fácil, quando não é com você.

TODO MUNDO TEM SEU ESPAÇO NA SOCIEDADE: 
O que seriam dos médicos sem os enfermeiros? O que seria da 
sua ida ao cinema se não fosse o prejetista dos filmes? Se olhar-
mos para as funções e deveres de todas as pessoas, percebemos 
o quanto todos são importantes para que as coisas aconteçam da 
melhor maneira. Apenas respeite e valorize.

NÃO JULGUE A PROFISSÃO ALHEIA: É o engenheiro civil 
desmerecendo o engenheiro de produção, o médico, o dentista e 
o advogado achando que o farmacêutico não merece o mesmo 
prestígio que eles. Você é o administrador? Coitado! É um per-
dido que não sabia o que queria e por isso optou por administra-
ção. E o que dizer dos publicitários, dsigners e os músicos então? 
Esses nem profissão de verdade têm. Pois é, é muito fácil falar e 
julgar aquilo que não temos conhecimento. Toda profissão tem 
sua dificuldade, facilidade e merecimento.

O MELHOR E O PIOR SÃO RELATIVOS: Vamos a uma 
dica para te fazer pensar: Não é possível definir as melhores ou 
piores coisas apenas pelo gosto pessoal. O que é bom para uma 
pessoa, normalmente não é para a outra. Falar por exemplo “Nin-
guém gosta de brócolis” ou “Esse carro é horrível” pode ser um 
equívoco. Afinal, você não gosta, mas outra pessoa pode amar.

VOCÊ SABE DO QUE ESTÁ FALANDO? Conhecimento, 
uma das coisas mais importantes para um ser humano. Quem 
nunca julgou o outro pela aparência, por uma fofoca ou por que 
simplesmente você quis ser o juiz de uma causa da qual ao menos 
sabe do que se trata. Opinar sobre um livro que você só leu a pri-
meira página é opinar por algo que você não conhece.

LAMENTE MENOS E AGRADEÇA MAIS: É tão normal 
agente reclamar das coisas o tempo todo e sentir-se triste por di-
versas situações .Mas você já parou para pensar quis são os seus 
problemas de verdade? Olhar um pouco em volta é muito impor-
tante para se dar conta de que os “seus problemas” são menores 
do que você imagina.

TODO MUNDO TEM UMA HISTÓRIA, TENHA COM-
PAIXÃO: Você tem dias bons e ruins, todas as outras pessoas, 
também. Você já passou por momentos em que tudo estava 
errado, e que uma pequena coisa, como lidar com alguém mal 
educado durante o dia pode piorar ainda mais a situação? Pois 
é, nós nunca sabemos pelo o que o outro está passando. Tenha 
compaixão com o próximo, as suas atitudes podem melhorar ou 
piorar a vida de alguém. 

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

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

Para alegria geral, essa se-
mana tem Guardiões da 
Galáxia Vol. 2 na Coluna 

Sétima Arte! É muito difícil en-
contrar algum fã de cinema que 
não tenha tecido elogios para o 
primeiro filme dessa franquia 
dos Estúdios Marvel nos últi-
mos três anos. Quando estreou 
no ano de 2014 Guardiões da 
Galáxia era apenas uma grande 
aposta da Marvel após um fraco 
retorno de continuações desne-
cessárias, como por exemplo, 
Homem de Ferro 3. Diante dis-
so, havia dois caminhos, inovar 
trazendo algo completamente 
novo e experimental ou se vol-
tar para o tradicional, fazendo 
sempre o mais do mesmo de 
uma formula já consagrada.

Disposta a ir a além, a Mar-
vel resolveu investir em heróis 
desconhecidos do público, 
criando um novo grupo de he-
róis capaz de conquistar tanto 
o público quanto os tradicio-
nais Vingadores e mais, num 
ambiente totalmente novo, que 
ultrapassa o nosso planeta na-

tal e se estende por todo o Uni-
verso.

O responsável por essa em-
preitada foi James Gunn, pra-
ticamente um desconhecido, 
que não trazia nenhum grande 
sucesso na carreira, mas que 
era um fã de quadrinhos de 
primeira grandeza. Gunn di-
rigiu e roteirizou o primeiro 
Guardiões da Galáxia, mes-
clando bom humor, nostalgia e 
uma trilha sonora incrível (im-
possível você ver o primeiro 
filme e não ficar cantarolando 
por dias o refrão “Hooked on a 
Feeling”). O filme tinha como 
objetivo apresentar os persona-
gens e mostrar como os mem-
bros improváveis se juntaram 
em torno de uma grande amea-
ça e do combate aos comanda-
dos do vilão Thanos, algo que 
já cria um vínculo direto entre 
Guardiões e os Vingadores.

Após um sucesso avassala-
dor de mais de 770 milhões de 
dólares em bilheteria, a Marvel 
tinha encontrado uma nova 
mina de ouro e os fãs mais um 

motivo para ir ao cinema.
Agora, três anos depois, por 

meio de vários teasers e trailers, 
o público foi levado a acreditar 
que tudo no novo Guardiões da 
Galáxia é exagerado, pois tudo 
parece explodir na tela, sejam 
as cores, os cenários, a ação, a 
fofice de Baby Groot e, até mes-
mo, as bombas de Rocket Rac-
coon, mas não se engane o fil-
me sabe dosar muito bem tudo 
isso, firmando-se como muito 
mais do que uma sequencia 
desgovernada de exageros.

Tanto que o próprio dire-
tor, James Gunn, afirma que 
os trailers não mostram nada 
além dos primeiros 20 minutos 
do filme, deixando a sensação 
de quero mais tomar conta de 
todos os expectadores. Mas, de 

qualquer forma, é bom perce-
ber que Guardiões da Galáxia 
Vol. 2 deixou de lado seu cará-
ter experimental e agora ostenta 
com seguridade estilo e ritmos 
próprio, forjando sua autentica 
fórmula de fazer cinema.

Um bom exemplo disso é 
a utilização da trilha sonora. 
Dessa vez não temos um suces-
so grudento que se destaque, 
mas temos várias músicas dos 
anos 1970 e 1980 que ajudam 
completamente na narrativa da 
história e, muitas vezes, com-
plementam a própria narrativa.  
Como por exemplo, “Father 
and Son” de Cat Stevens, ela 
concede um ar tão dramático 
ao momento familiar que gira 
em torno de Peter e seu pai 
Ego, que os mais sensíveis com 
certeza vão deixar algumas lá-
grimas caírem de forma invo-
luntária.

Falando na questão familiar, 
ela dá o tom de forma geral ao 
filme, pois aborda o reencontro 
de pai e filho entre o Senhor 
das Estrelas e Ego, mas também 
traz de volta a relação contur-
bada entre as irmãs Gamora e 
Nebulosa, filhas do mega vi-
lão Thanos. É interessante essa 
construção mais profunda dos 
protagonistas, de forma que 
Drax, que até então aparenta-
va ser apenas um herói bruta-

montes e fadado ao papel de 
coadjuvante ganha espaço nes-
sa segunda parte da franquia e 
volta muito mais sincero do que 
antes. Além dele Rocket conti-
nua tentando destruir geral, 
enquanto Baby Groot se torna 
a mascote da equipe, recebendo 
cuidados constantes de todos.

O elenco mantem suas es-
trelas principais, com Chris 
Pratt, Zoe Saldana, Dave Bau-
tista e as vozes de Vin Diesel 
e Bradley Cooper, mas adicio-
nam a essa lista de nomes fa-
mosos os atores Kurt Russel e 
Silvester Stalone (sim, o eterno 
Rocky Balboa está na sequencia 
de Guardiões da Galáxia). Esse 
time de estrelas somado a um 
roteiro muito bem feito pelo 
próprio diretor, prometem fa-
zer do filme um sucesso, que já 
vem se antecipando pelas redes 
sociais e pelos sites especializa-
dos. Tudo indica que, outra vez, 
a Marvel acertou em cheio em 
seu novo blockbuster.

Vamos à trama! Os heróis 
interplanetariamente conhe-
cidos como Guardiões da Ga-
láxia (grupo formado por Pe-
ter Quill, também conhecido 
como Senhor das Estrelas, pela 
habilidosa Gamora, pelo gran-
dalhão, Drax – O Destruidor e 
também pelos exóticos Rocket 
e Baby Groot, um guaxinim fa-

lante e um tipo de árvore aliení-
gena), estão viajando ao longo 
do cosmos na luta para manter 
sua nova família unida. Entre 
uma situação inusitada e outra, 
tentam desvendar os mistérios 
da verdadeira paternidade de 
Peter Quill.

Por que ver esse filme? Por-
que Guardiões faz parte in-
tegral do chamado Universo 
Cinematográfico da Marvel, 
bem por isso, se você gosta de 
Vingadores e está atento ao de-
senrolar da trama sobre as joias 
do infinito não pode perder 
esse longa. Com aspectos técni-
cos muito bem feitos, grandes 
atuações e uma trilha sonora 
memorável, esse filme promete 
ser um dos grandes sucessos de 
2017.

Por fim, preciso comentar 
uma coisa séria, que é pratica-
mente utilidade pública. NÃO 
SAIA do cinema antes do fim 
dos créditos. Como de costu-
me, a Marvel investe nas ce-
nas pós-créditos para deixar 
seus fãs instigados pelo que 
vem pela frente e, nesse quesi-
to, Guardiões da Galáxia Vol. 2 
bate o recorde, pois são cinco 
cenas durante e após os crédi-
tos, apresentando tanto piadi-
nhas quanto informações rele-
vantes para o futuro dos heróis 
intergalácticos. Boa sessão!

PLANTÃODASEMANA

29/04 ATÉ 05/05

Av. 14 de Dezembro, 
754 - Nova Esperança

Fone: 3252-4124

Pauta da 10ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

- REQUERIMENTOS:
1) Requerimento n°39/2017, de 

autoria do Vereador Carlos Roberto 
da Silva, requer, após ouvido plenário, 
seja oficiado o Senhor Prefeito Muni-
cipal, solicitando informações da ad-
ministração quanto ao cumprimento 
da Lei Federal 13.342 de 03 de outubro 
de 2016, onde em seu Artigo 9º, pará-
grafo 3º dispõe sobre a insalubridade 
dos ACS e ACE, que hoje está sendo 
pago sobre o salário mínimo.

2) Requerimento n°40/2017, de 
autoria dos Vereadores Carlos Rober-
to da Silva e Mauro Sabino da Silva, 
requer, após ouvido plenário, seja ofi-
ciado o Senhor Prefeito Municipal, so-
licitando informações sobre os valores 
gastos na farmácia do NIS nos últimos 
quatro anos e nos três primeiros meses 
da atual administração, solicita tam-
bém qual o número de paciente aten-
didos com receita SUS e particular e se 
os valores gastos para compra de me-
dicamentos foi reajustado nos últimos 
anos e se está suprindo a necessidade 
dos usuários.

3) Requerimento nº41/2017, de 
autoria do Vereador Carlos Roberto 
da Silva, requer, após ouvido plenário, 
seja oficiado o Senhor Prefeito Muni-
cipal, solicitando cópia da TAC (Ter-
mo de Ajustamento de Conduta) do 
Projeto de Contraturno Projeto PIA, 
com relação a Equipe mínima e se a 
TC está sendo cumprida.

4) Requerimento nº42/2017, de 
autoria da Vereadora Maria Isabel 
Cardoso Leal Escobar, requer, após 
ouvido plenário, seja oficiado o Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que em 
conformidade com o artigo 134, inciso 
III (segunda parte) do Regimento In-
terno, informe por escrito a essa casa 
de leis para fins de esclarecimento pú-
blico, embasada na Lei Orgânica do 
Município, na Seção II;

Das Atribuições do Prefeito no 
Artigo 53 XXXVII - comparecer, pelo 
menos uma vez ao mês aos distritos, 
com a finalidade de despachar, junta-
mente com sua assessoria, em caráter 
de expediente normal, ouvindo, con-
sultando e discutindo com os mora-
dores, acerca dos problemas e soluções 
que lhes sejam propícias; 

Solicito então por escrito se o 
Senhor Prefeito Municipal está cum-
prindo o Artigo 53 n XXXVII da Lei 
Orgânica do Município.  

5)  Requerimento nº43/2017, de 
autoria da Vereadora Maria Isabel 
Cardoso Leal Escobar, requer, após 

ouvido plenário, seja oficiado o Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que em 
conformidade com o artigo 134, inci-
so III (segunda parte) do Regimento 
Interno,  informe por escrito  a essa 
casa de leis para fins de esclarecimen-
to público,  se existe favorecimento de 
parentes na Administração Municipal 
vinculados aos Agentes Políticos  (Pre-
feito,  Vice Prefeito, Secretários Muni-
cipais e Vereadores)  através de cargo 
de direção, chefia ou assessoramento 
para o exercício de cargo em comissão 
ou de confiança ou ainda, de função 
gratificada na Administração Pública 
direta e indireta desse município, in-
clusive parentes que tenham vínculo 
empregatício com empresas tercei-
rizadas prestadoras de serviços e ou 
parentes que tenham contratos com o 
Poder Executivo. Seja remetida à essa 
Casa de Leis os Atos Administrativos 
(Portarias, Contratos, Procedimento 
Licitatório) e uma Certidão Descriti-
va com os nomes, os cargos, funções 
e forma de contratação desses servido-
res públicos e a relação de parentesco 
com os nomes dos Agentes Políticos.      

6) Requerimento nº44/2017, de 
autoria da Vereadora Maria Isabel 
Cardoso Leal Escobar, requer, após 
ouvido plenário, seja oficiado o Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que em 
conformidade com o artigo 134, inci-
so III (segunda parte) do Regimento 
Interno, informe por escrito  a essa 
casa de leis para fins de esclarecimento 
público e averiguação de suposta irre-
gularidade e ilegalidade se existe em-
basamento legal para que concedesse 
entre os meses de Março a Dezembro 
de 2016 o pagamento para o Cargo de 
Coordenador Especial  de Gabinete,  
de valor superior ao estabelecido na 
Lei Municipal 2515/2016 que Dispõe 
Sobre a Estrutura Organizacional e 
dos Cargos em Comissão e Funções de 
Confiança na Administração Pública 
Municipal de Nova Esperança. Refe-
rente ao Cargo Comissionado Asses-
soria de Gabinete do Prefeito Munici-
pal de Nova Esperança. 

Seja remetido à essa Casa de Leis 
os Atos Administrativos (Portarias, 
Leis) e uma Certidão Descritiva con-
templando especificamente o valor dos 
vencimentos do referido cargo comis-
sionado dos meses de Março a Dezem-
bro de 2016.

-PROJETOS DE LEI EM 2ª DIS-
CUSSÃO:

1) Projeto de Lei n° 15/2017, de 

autoria dos Vereadores Carlos Roberto 
da Silva e Maria Isabel Cardoso Leal 
Escobar, que institui no Calendário 
Oficial do Município de Nova Espe-
rança, a “Semana de Combate ao Abu-
so e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes”, e o dia 18 de maio como 
o “Dia Municipal de Combate ao Abu-
so e à Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes”, e dá outras providên-
cias.

2)  Projeto de Lei n°14/2017, de 
autoria de Executivo Municipal, que 
dispõe sobre o parcelamento do débi-
to do aporte atuarial do Município de 
Nova Esperança-PR com seu Regime 
Próprio de Previdência Social dos Ser-
vidores Públicos –RPPS, e dá outras 
providências.

- PROJETOS DE LEI EM 1ª DIS-
CUSSÃO

1) Projeto de Lei n° 13/2017, de 
autoria do Executivo Municipal, que 
altera dispositivos da lei Municipal nº 
2.515, de 23 de março de 2016, que dis-
põe sobre a Estrutura Organizacional e 
dos Cargos em Comissão e Funções de 
Confiança na Administração Pública 
Municipal de Nova Esperança.

- PROJETOS DE LEI DANDO 
ENTRADA:

1) Projeto de Lei nº 19/2017, de 
autoria dos Vereadores Dirceu Trevi-
san, Carlos Roberto da Silva e Mauro 
Sabino da Silva, que reconhece a União 
de Câmaras, Vereadores e Gestores 
Públicos do Paraná – UVEPAR, como 
entidade representativa da Câmara 
Municipal de Nova Esperança- Paraná 
e dá outras providências.

2) Projeto de Lei 20/2017, de au-
toria dos Vereadores Brayan Oliveira 
Pasquini, Carlos Roberto da Silva e 
Mauro Sabino da Silva, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da agências 
bancárias que possuem portas com 
dispositivos de travamento eletrôni-
co, instalarem e manterem, “Guarda-
-Volumes”, no âmbito do município de 
Nova Esperança, e dá outras providên-
cias.

3) Projeto de Lei 21/2017, de au-
toria do Executivo Municipal, que dis-
põe sobre instituir a obrigatoriedade 
da manutenção de controle de estoque 
na Administração Direta e Indireta do 
Município e dá outras providências.

4) Projeto de Lei 22/2017, de auto-
ria do Executivo Municipal que dispõe 
sobre autorizar o Executivo Municipal 
a efetuar a abertura de crédito adi-
cional suplementar no orçamento do 
município de Nova Esperança, para o 
exercício de 2017.

- INDICAÇÕES:
1) Indicação n°85/2017 de autoria 

do Vereador Mauro Sabino da Silva, 
requer, após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando a criação de uma farmácia 
vinte quatro horas para dispensação 
de medicamento para atendimento da 
população.

2) Indicação n°86/2017 de autoria 
do Vereador Carlos Roberto da Silva, 
requer, após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando que a Administração crie 
formas para apoiar a criação de As-
sociações de Bairros em toda nossa 
cidade. 

3) Indicação n°87/2017 de autoria 
dos Vereadores Carlos Roberto da Sil-
va e Brayan Oliveira Pasquini, requer, 
após a tramitação regimental, que 
seja encaminhado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a seguinte Indicação: soli-
citando a Administração, que uma vez 
por semana a Estrutura da Secretária 
de Assistência Social (CRAS/CREAS) 
faça atendimento nos Distritos de Ba-
rão de Lucena e Ivaitinga, sendo meio 
período em cada localidade.

4) Indicação n°88/2017 de autoria 
dos Vereadores Carlos Roberto da Sil-
va e Brayan Oliveira Pasquini, requer, 
após a tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, a seguinte Indicação: solicitan-
do a Administração, que faça o recape 
no Distrito de Ivaitinga, assim como 
manutenção das ruas que hoje não tem 
asfalto.

5) Indicação n°89/2017 de auto-
ria dos Vereadores Carlos Roberto 
da Silva e Brayan Oliveira Pasquini, 
requer, após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando a Administração, que faça 
a manutenção periódica do Cemitério 
Municipal com relação a rede hidráu-
lica.

6) Indicação n°90/2017 de auto-
ria do Vereador Eurides Fernandes, 
requer, após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando informações se existe pro-
jeto de plantio de palmeiras na Aveni-
da Rocha Pombo entre a rotatória em 
frente ao Paço Municipal e a Concha 
Acústica, em caso negativo solicita da 
Administração, qual a viabilidade de se 
fazer este replantio com palmeiras im-
periais já adultas, para completar esse 
espaço interrompido e corrigir esta 
falha na sequência de plantação, visto 
que atravessou várias administrações 
sem dar a devida continuidade na har-
monia da Avenida Rocha Pombo.

Fonte: Câmara Municipal
de Nova Esperança
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Atualização da Planta Genérica que 
incide sobre o valor do IPTU é tema 

de audiência pública na Câmara
O anteprojeto de Lei 08/2017 está sendo estudado 
e dispõe sobre a Planta Genérica de Valores para 

lançamento e cobrança dos impostos imobiliários busca 
estabelecer parâmetros e classificação das edificações 

no município. O tema é polêmico e divide opiniões.

Aconteceu, na segun-
da-feira (24) à tarde, 
nas dependências 

do Legislativo Municipal de 
Nova Esperança uma au-
diência pública para tratar de 
um tema importante para os 
cofres do município, haja vis-
ta que a falta de atualização 
puxa para baixo as receitas 
públicas. 

 De acordo com Gustavo 
Arguelho, consultor contábil 
que está prestando serviço 
para o município, “Sem atua-
lização dos valores desde o 
ano de 1978, a Planta Gené-
rica de Valores do Município 
traz grandes discrepâncias 
no preço do metro quadra-
do de terrenos e imóveis, o 
que interfere diretamente no 
cálculo do Imposto Predial 
e Territorial Urbano. Uma 
vez adequada, seria possí-
vel o melhor cumprimento 
de metas fiscais, permitindo 
melhorias no desempenho 
da administração tributária 
municipal.O anteprojeto de 
Lei 08/2017 tem o propósito 
de regulamentação. De iní-
cio não haverá majoração, 
ou seja, aumento de tribu-
tos. O município optou por 
fazer projetos segmentados 
ou seja, por setores. Esta pri-
meira lei é a primeira de uma 
série que seguirá”, ressaltou 
Arguelho.

A Planta Genérica é for-
mulada com a utilização de 
cálculos que possibilitam a 
obtenção dos valores venais 
dos imóveis urbanos do mu-
nicípio, a partir da avaliação 
das propriedades nos negó-
cios imobiliários. Estes valo-
res são utilizados para fins de 
cobrança de impostos, como 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) e tam-
bém auxiliará o município 
na promoção de justiça so-
cial, através da justiça fiscal. 
Terrenos cujo mercado imo-
biliário aponta para valores 
R$250mil, por exemplo, para 
o cálculo do IPTU, segundo  
valor venal, estão, a título de 
referência, avaliados muitís-
simo abaixo da realidade, o 
que puxa para baixo as recei-
tas dos cofres públicos muni-
cipal. 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

METODOLOGIA DE 
CÁLCULO

“Esta lei vai regulamen-
tar os fatores que envolvem a 
metodologia de cálculo, con-
templando inclusive benefí-
cios para os contribuintes que 
pagam seus impostos em dia, 
podendo usufruir de maiores 
descontos”, ressaltou Gusta-
vo Arguelho. A reportagem 
questionou o consultor con-
tábil acerca das diferencia-
ções que existem em relação 
ao Projeto atual. “Este pos-
sibilitará um estudo técnico 
para a avaliação dos imóveis, 
mensurando o valor de mer-
cado dos imóveis. Este estudo 
prevê a colocação de técnicos 
e corretores imobiliários para 
atuarem quando das avalia-
ções e qual majoração cada 
unidade imobiliária deverá 
sofrer”, frisou. 

Sobre o possível aumento 
do IPTU, Arguelho argumen-
tou: “neste caso [anteprojeto] 
há a regulamentação da maté-
ria e atualizações dos fatores 
de cálculo que geram um im-
pacto sobre o valor do IPTU”, 
esclareceu. 

O lançamento do IPTU 
deste ano de 2017 foi de cerca 
de 6,5 milhões e a expectati-
va é de que se o município ti-
vesse já a sua planta genérica 
atualizada em torno de 70% 
do valor do mercado, a pre-
visão de lançamentos saltaria 
para 15 milhões/ano. “Como 
ficou muito tempo sem atua-
lizar, o município não deverá 
fazê-lo de uma só vez. Um es-
calonamento e a maneira de 
como será feito será alvo dos 
estudos técnicos. Este primei-
ro projeto é meramente regu-
lamentador da matéria”, disse.

A Planta Genérica cons-
titui-se em um instrumento 
essencial para que o poder 
municipal tenha condições de 
cobrar dos contribuintes o va-
lor justo sobre a propriedade, 
devido ao ajuste do valor ve-
nal dos imóveis mais perto do 
valor real de mercado. A atua-

lização de uma planta genéri-
ca de valores não é algo sim-
ples e, em via de regra, requer 
a realização de audiências 
públicas e posterior apresen-
tação de projeto e aprovação 
por parte da Câmara Munici-
pal. 

“A PGV trata-se de um 
procedimento que determina 
o plano de desenvolvimento 
de um Município alicerçado 
na disciplina e ordem, no qual 
se encontram determinados 
às responsabilidades tanto 
dos administradores quanto 
dos contribuintes. Expressa 
também o zelo do Poder Pú-
blico nos lançamentos tribu-
tários, garantindo-lhes a se-
gurança jurídica necessária, e 
ao final usufruir do aumento 
da capacidade tributária apli-

NOVA ESPERANÇA

Audiência Pública acontecida na Câmara Municipal para debater a atualização da Planta Genérica dos Imóveis do município

“Esta lei vai regulamentar 
os fatores que envolvem 

a metodologia de cálculo, 
contemplando inclusive 

benefícios para os contri-
buintes que pagam seus 

impostos em dia, podendo 
usufruir de maiores descon-
tos”,  explicou o  Consultor 
Contábil  Gustavo Arguelho

Fotos: Alex Fernandes França

cando tais recursos em prol da 
população. Ela exige do Po-
der Público a observância dos 
princípios da anterioridade 
nonagesimal e anual, ou seja, 
estampada está a importân-
cia da apreciação do presente 
projeto de Lei Complementar 
para sua implantação e início 
de vigência no exercício de 
2018”, finalizou o Consultor  
Gustavo Arguelho.

Anibelli pede anistia 
aos agricultores

O deputado Anibel-
li Neto, (PMDB), 
subiu à tribuna da 

Assembleia Legislativa na 
sessão de terça-feira, 25 de 
abril para fazer um apelo 
ao governo  federal no sen-
tido de anistiar os agricul-
tores do recolhimento para 
o Fundo de Assistência ao 

FUNRURAL

Para o deputado Ani-
belli Neto (PMDB), a 
cobrança é extre-
mamente pesada 
para os pequenos 
produtores. Ele es-
pera que o Governo 
Federal tenha o bom 
senso de analisar a 
questão e anistiar os 
pequenos produto-
res desta cobrança.

Trabalhador Rural, o Fun-
rural.

O apelo foi feito após a 
decisão do Supremo Tribu-
nal Federal que no dia 29 de 
março decidiu por 6 votos a 
5 pela constitucionalidade 
da cobrança Funrural dos 
empregadores rurais pes-
soas físicas.

Segundo Anibelli, esta 
decisão gera intranquili-
dade no setor até porque  
atinge cinco milhões de 
propriedades rurais no Bra-
sil. A preocupação é maior 
quando há a possibilidade 
de haver cobrança retroa-
tiva a 2010, ano em que se 
concedeu uma liminar para 
não pagar o tributo.

“Pedimos o bom sen-
so do governo federal para 
gerar tranquilidade, ain-

da mais que em tempos de 
'carne fraca' quem toma no 
lombo é o pequeno produ-
tor”, enfatizou o deputado 
Anibelli.

FUNRURAL
O deputado, que é o 

coordenador do Bloco da 
Agricultura Familiar da  
Assembleia Legislativa, 
destacou que a cobrança 
incide sobre a receita bruta 
da comercialização da pro-
dução dos empregadores 
rurais e esse  tributo é utili-
zado no custeio da aposen-
tadoria dos trabalhadores  
rurais. Segundo ele, esta 
decisão prejudica forte-
mente o agronegócio brasi-
leiro,  de modo a impactar 
toda a cadeia de produção 
de alimentos.
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

O casal, Dalberto 
Toná e Tânia 
Cristina R. 
Bertonselli Toná, 
parabeniza sua filha, 
Laryssa Bertonselli 
Toná, recém formada 
em Letras pela 
Universidade Estadual 
de Maringá (UEM).

Acadêmico de 
medicina na 
Unicesumar, 

Matheus Lazarini 
Vidual, filho 

de Terezinha 
Lazarini e Osmar 

Costa Vidual, com 
sua bela namorada, 

Samile Lima, 
durante evento de 

formatura ocorrido 
em Maringá.

Recebendo os cumprimentos de filha, filhos, netos e inúmeros amigos, 
Maryze Bezerra completou 80 anos de idade, gozando de saúde plena 

e lucidez. Maryze é esposa do médico doutor Severino Ramos Bezerra. 
Na foto ela está com sua filha, a engenheira Claudia Bezerra Zanusso.

Fotos: Divulgação
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Cidades mais ativas

Dados divulgados pelo Mi-
nistério da Saúde em abril apon-
taram um aumento de 60% no 
índice de obesidade no Brasil nos 
últimos dez anos. Esse número 
reforça o problema que represen-
ta as doenças não transmissíveis, 
responsáveis por 72% das causas 
de morte no país, com prevalên-
cia de doenças cardiovasculares, 
hipertensão, depressão, diabetes 
e colesterol elevado – todas rela-
cionadas ao sedentarismo e so-
brepeso.

Vivemos em uma época em 
que as tarefas diárias e o exercício 
profissional gastam pouca ener-
gia, porém exigem muito tempo e 
possuem uma pressão por resul-
tados constante. Somado a isso, 
o acesso fácil a alimentos indus-
trializados pouco indicados para 
uma dieta saudável e menos tem-
po para a realização de atividades 
físicas tem contribuído para uma 
constante queda na qualidade de 
vida da população.

Reverter esse quadro exige 
uma atenção maior ao incenti-
vo de mudança de hábitos para 
um estilo de vida mais saudável, 
de forma a prevenir a incidência 
dessas doenças. Nesse sentido, é 
necessário que tenhamos cidades 
mais ativas na promoção e ofer-
ta da prática de exercícios físicos 
que trabalhem a perspectiva de 
melhoria da qualidade de vida, 
diversão, inclusão social e facili-
dade para a realização das obriga-
ções diárias.

A mudança deve começar na 
comunicação e alcançar até a pro-
moção de programas e serviços. 
É consenso que campanhas ins-
titucionais precisam sair do pa-
drão de culpar o indivíduo pelo 
sobrepeso (uma vez que diversos 
fatores, que vão desde genético ao 
emocional, afetam essa questão), 
respeitar a diversidade corporal 
de cada pessoa e apresentar os 
benefícios de saúde que a ativi-
dade física regular e alimentação 

adequada trazem para sua vida.
Já na área estrutural a mu-

dança é ainda mais desafiadora, 
especialmente considerando os 
poucos recursos destinados 
para esse fim. É difícil incor-
porar, por exemplo, a bicicleta 
como um modal de transporte 
quando não são disponibiliza-
das ciclovias que liguem dife-
rentes pontos da cidade ou que 
ofereçam segurança adequada 
para sua utilização. Também 
pouco adianta ter unidades 
de Esporte e Lazer se não são 
realizadas capacitações ou dis-
ponibilizado equipamentos 
para a oferta de diferentes mo-
dalidades, que iriam permitir 
que pessoas de todas as idades 
e gostos pudessem praticar as 
atividades que tenham prefe-
rência.

O esporte e a atividade físi-

ca representam uma ferramen-
ta fundamental de mudança 
social que não pode ser enca-
rado como gasto em políticas 
secundárias, mas como uma 
ação intersetorial que irá com-
plementar os serviços de saúde 
e trazer melhorias nos índices 
de educação, assistência social 
e segurança.

Ainda temos no Brasil uma 
mentalidade voltada a resolver 
os problemas apenas quando 
eles aparecerem, ignorando 
que a prevenção é a maneira 
mais econômica e eficaz para o 
desenvolvimento das políticas 
públicas. Se não fizermos nada 
para mudar o atual cenário, os 
danos causados por doenças 
não transmissíveis continuarão 
a expandir e exigir investimen-
tos cada vez maiores para seus 
tratamentos.

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