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“E da costela que o Senhor Deus tomou do 
homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão”.

Gênesis 2:22 – Bíblia Sagrada

A semana que marcou as comemorações do 
Dia Internacional da Mulher – 08 de março nos 
proporciona uma reflexão. Como entender as mu-
lheres?

É comum as piadinhas que fazem alusão a di-
ficuldade de entender o “sexo frágil”. Definição 
esta, em desuso.  Porém quem precisa entender 
as mulheres? Por óbvio que o sexo oposto: os ho-
mens!

O fato frustrante é saber que os homens nun-
ca entenderão as mulheres. As respostas para isso 
são as mais variadas possíveis. 

As mulheres são muito complexas. Elas pen-
sam e agem de maneira diferente. Já os homens 
são limitados, sempre possuem respostas exatas. 
Mesmo num tempo de diversidade onde muito 
se fala em gêneros, homens e mulheres são muito 
diferentes, a própria estrutura do corpo confirma 
essa afirmação.

As maiores diferenças estão no intelecto que é 
definido como a faculdade de compreender, a in-
teligência e o entendimento.

Mulher quando pergunta alguma coisa, precisa 
de uma resposta mais detalhada e bem explicada. 
Homem é mais direto ao assunto. A mulher pre-
cisa ser ouvida. O homem muitas vezes não tem 
a paciência de escutar. As mulheres lidam com 
questão de autoestima de maneira mais fácil que 
o homem, elas se expressam de forma mais visível. 
Sabem rir e chorar ao mesmo tempo. Já o homem 
não chora (teoricamente). Enfim, a lista é fácil de 
ser aumentada.

Depois de tudo dito, é difícil entender as mu-
lheres, porque elas estão sujeitas a generalizações 
básicas. Seja com relação às suas emoções ou suas 
habilidades de dirigir, alguns homens tendem 
a colocar todas no mesmo pacote. Mas esse não 
deve ser o caso.

Para os criacionistas, o relato bíblico no livro 
de Genesis sobre a criação da mulher, destaca o 
amor de Deus pelo homem, pois não seria bom 
que este estivesse só. Deus criou a mulher a partir 
da costela de Adão, não do pé para que não fosse 
inferior, nem da cabeça para que a superiorida-
de pudesse imperar, porém da costela, para estar 
lado a lado.

Enfim, meu consolo é saber que não consegui-
rei entender ou definir as mulheres, afinal, como 
disse no começo, o homem é limitado para com-
preender a complexidade e os múltiplos senti-
mentos de uma mulher.

O avanço feminino frente à política e à eco-
nomia mostra a força da mulher em perceber e 
apontar os problemas tendo sempre boas formas 
de resolvê-los assim como os indivíduos do sexo 
masculino, o que evidencia o erro de discriminar 
e diminuir o sexo feminino privando-o a apenas 
poucas tarefas domésticas. Parabéns a todas as 
mulheres não por um dia, mas pelas conquistas 
diárias que somadas são o resultado de anos de 
lutas. 

***

"Eu não queria contar essa história, mas só 
assim vocês vão entender porque eu tenho 
tanto nojo do Donald Trump, só assim dá 
pra ter uma noção do sentimento que eu 

tenho quando vejo famílias sírias 
recolhendo seus filhos mortos 

nas praias de algum lugar. 
A vida me ensinou a ter 
empatia". (Elton Tada)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

A mulher tem papel fundamental na formação e desenvolvimento 
da sociedade, sendo que um dos fatores importantes da mulher é que a 
mesma é geradora de vida, possui útero que a diferencia e a torna dota-
da de capacidade de trazer à existência um novo ser, que desde o ventre 
já é detentor de direitos e deveres.

Pelo princípio da igualdade, não se pode estabelecer discriminações 
não permitidas pela lei. Em razão disso, o legislador, em vários momen-
tos dispõe sobre a igualdade entre os sexos, como exemplo cita-se o ar-
tigo 461 da CLT que assegura a igualdade de salário ao trabalho de igual 
valor, independentemente de sexo.

No entanto, sabemos que a despeito disso, existem diferenças entre 
mulheres e homens, que os tornam diferentes, em relação à fisiologia e 
à maternidade. Dessa forma, a manutenção das normas relativas a esses 
temas é necessária para proteção dos direitos daí advindos, pois sua su-
pressão seria um retrocesso social.

Por isso, a lei também prevê para toda a trabalhadora a licença-
-maternidade.

A Constituição Federal de 1988 trouxe o direito à licença-materni-
dade, previsto no art. 7º, XVIII da CF, sendo que tal igualdade de direi-
tos foi estabelecida entre os trabalhadores urbanos e rurais de modo a 
estender à empregada rural o direito à licença-gestante de 120 dias.

Este benefício deve ser pago pelo empregador, à conta da Previdên-
cia Social, independentemente da definição da respectiva fonte de cus-
teio. 

No que tange às empregadas domésticas, a Constituição Federal de 
88 estendeu também a esta classe o direito a licença-maternidade, con-
soante expressão do art. 7º, parágrafo único. Este benefício foi também 
contemplada às trabalhadoras avulsa e autônoma.

A licença-maternidade não é somente prevista na CF, mas já se en-
contrava disciplinada no artigo 392 da CLT, que estabeleceu licença de 
120 dias para a empregada sem prejuízo do emprego e do salário.

O período de licença-maternidade antes e depois do parto pode ser 
aumentado em duas semanas, mediante atestado médico, devendo a 
empregada notificar seu empregador da data de início do afastamento, 
que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e até a ocorrência 
deste.

Em relação à empregada que se torna mãe pela adoção, a legislação 
não previa a possibilidade de concessão da licença-maternidade àquela 
que adotasse. No entanto, com a Lei 10.421/2002 foi acrescentado o art. 
392-A a CLT, que estendeu o benefício da licença-gestante à empregada 
que adotar ou obtiver guarda judicial, sendo que no caso de criança até 
1 ano de idade, o período de licença será de 120 (cento e vinte) dias, e 
conforme a faixa etária da criança aumenta, este período de licença será 
diminuído.

Assim, o objeto de proteção é a maternidade e isso gera uma série de 
situações tal como a necessidade de concessão de licença também aos 
pais, a chamada licença-paternidade.

Também é assegurada à mulher grávida o direito de rescindir o con-
trato de trabalho se este for prejudicial à sua saúde. Nesse caso, a em-
pregada está dispensada de conceder aviso prévio ao empregador, mas 
também não recebe indenização.

Ainda há o forte entendimento de conceder a licença à mulher mes-
mo no caso de falecimento da criança. Isto porque, a mulher precisará 
ter uma plena recuperação física e psíquica, em virtude dos abalos so-
fridos por esta perda.

Importante ressaltar também que é vedada a dispensa arbitrária ou 
sem justa causa da empregada doméstica gestante desde a confirmação 
da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto.

A tutela de direitos precisa acompanhar o ritmo das modificações 
das condições de trabalho, para que a aplicação do princípio da igual-
dade seja concebida como não-discriminação e não como uma mera 
repartição de direitos entre os sexos.

A tutela dos direitos 
das mulheres e o 

princípio da Igualdade

É difícil entender as 
mulheres?

18ª Ciretran – novo comando
Foi nomeado como novo chefe da 18ª  Cire-
tran de Nova Esperança, Victor Benatti (foto)  
que dentre dos próximos dias tomará posse. 
Seu antecessor, Paulo Rodrigues ocupou o 
cargo por pouco mais de dois anos. A Chefia 
da Ciretran (por muitos chamada Detran) é 
um cargo político que os grupos dominantes 
da política local se incumbem de articular a 
nomeação de seus chefes. Victor Benatti tem 
formação superior em Administração em Ho-
telaria e também é perito em avaliação imobiliária e corretor de 
imóveis credenciado pelo Creci.É   filho dos ex-prefeitos José Be-
natti (1997-2000) e Maly Benatti (2005 a 2012). Em conversa com 
a reportagem disse estar preparado para o novo desafio. Participou 
das últimas eleições da chapa composta entre ele, na condição de 
candidato a vice com Júnior Moser (postulante ao cargo de pre-
feito). 

IPTU com desconto

Termina hoje (10) o prazo para os contribuintes de Nova Espe-
rança pagarem o IPTU com desconto de 10% à vista. Também 
a partir de hoje começa o pagamento parcelado do imposto que 
pode ser pago preferencialmente nos seguintes locais: Caixa 
Econômica,lotéricas internet banking Caixa, terminais de autoa-
tendimento e nos Correspondentes Caixa Aqui.  Historicamente 
a maioria dos contribuintes acaba optando pelo pagamento inte-
gral do imposto, em cota única. A prefeitura tem um custo elevado 
para manter toda a estrutura em pleno funcionamento. São despe-
sas com limpeza e manutenção das vias públicas, escolas munici-
pais, postos de saúde, quadro de funcionários, atender com obras 
e ações as demandas da população, além de procurar honrar os 
compromissos firmados com os fornecedores. Uma parcela signi-
ficativa dos recursos vem através da cobrança do IPTU. Exerça sua 
cidadania e pague em dia seu IPTU.

Utilidade Pública
A Secretaria Municipal da Saúde de Nova Esperança comunica a
população em geral que, dois rapazes usando a camiseta do CAPS 
(Centro de Atenção Psicossocial) estão abordando pessoas na rua, 
entrando em empresas da cidade e pedindo colaboração em di-
nheiro para realização de eventos, como passeios e partidas de fu-
tebol. Ambos se identificam como pacientes do CAPS.
Pedimos à população que não realize nenhum tipo de doação, pois 
a situação não é verdadeira, e que este procedimento não é utili-
zado pelo CAPS.

Saques do FGTS
Os saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) começam hoje, sexta-feira (10) para cerca de 4,8 
milhões de trabalhadores. Nesse primeiro lote, a retirada do bene-
fício estará disponível até 7 de abril apenas para os nascidos entre 
janeiro e fevereiro.A expectativa da Caixa Econômica Federal é de 
que os saques dessa liberação cheguem a R$ 6 bilhões. O número 
de pessoas com direito a retirada a partir deste mês corresponde 
a 16% do total.Para realizar o saque, o trabalhador deve procurar 
uma agência da Caixa Econômica Federal e apresentar o número 
de inscrição do PIS/PASEP, documento de identificação e compro-
vante finalização do contrato de trabalho (carteira de trabalho ou 
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho).

Safra recorde
A safra 2016/17 de grãos deve chegar a 222,9 milhões de tone-
ladas, um aumento de 19,5% em relação a anterior, na qual fo-
ram produzidas 186,6 milhões de toneladas. O levantamento é da 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e foi divulgado 
na manhã desta quinta-feira (9).
Segundo a companhia, a expectativa de crescimento deve-se à 
recuperação da produtividade média das culturas, agora livres da 
influência das más condições climáticas da safra passada
Outro possível motivo é o aumento da área, que será ampliada em 
2,8% em relação à safra anterior e pode chegar a 60 milhões de 
hectares. Esse prognóstico inclui culturas de segunda safra.
Um dos destaques é a soja, para a qual o crescimento projetado é 
de 12,8%. A produção deve ultrapassar 107 milhões de toneladas, 
um aumento  de aproximadamente 12,2 milhões. A área deve ser 
ampliada em 1,9% e chegar a 33,9 milhões de hectares.

PIB do Paraná
O Paraná encerrou 2016 com uma queda de 2,4% no Produto In-
terno Bruto (PIB), pressionado pela quebra da safra agrícola e pela 
retração da indústria e dos serviços por conta da crise. Ainda as-
sim, a queda foi inferior à registrada no Brasil, de 3,6% em relação 
ao ano anterior. No ano passado, o País completou o ciclo mais 
longo de contração econômica da sua história. O PIB do Brasil 
foi de R$ 6,3 trilhões no ano passado.Os dados foram divulgados 
nesta terça-feira (7) pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimen-
to Econômico Social (Ipardes) e pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Apesar da queda em 2016, a projeção 
do Ipardes é de que a economia do Paraná volte a crescer em 2017, 
com avanço de 1,5% sobre 2016.

“O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo 
tempo acompanhado” Mario Quintana (1906-1994)

***

Faça o download da edição completa 
no site jornalnoroeste.com
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Agronegócio
Segundo o IBGE, a safra de 
mandioca no Paraná este 
ano deve ser 26% menor 

em relação ao ano passado.

Opinião do Blog
Reforma da Previdência: é ne-

cessária, mas com ampla discus-
são!

Eu que presto serviços ao Pro-
grama Saúde da Família (PSF) na 
área rural de Barão de Lucena e 
Ivaitinga, tenho sido procurado 
com frequência pelos trabalhado-
res rurais que querem saber como 
será a aposentadoria na  Reforma 
da Previdência, caso o projeto seja 
aprovado. Antes de mais nada, o 
presidente Temer e o PMDB di-
vulgam nas redes sociais e pontos 
estratégicos do país, uma verdadeira 
campanha de terrorismo para  bus-
car apoio popular. A campanha diz 
que caso a Reforma da Previdên-
cia não seja aprovada, não teremos 
mais Bolsa Família, FIES, tchau 
Novas Estradas, tchau Programas 
Sociais, etc. Não vá nessa onda não 
pois tudo isso não passa de menti-
ras de um governo incompetente. 
De acordo com a reforma, homens 
e mulheres, rurais e urbanos, so-
mente aposentarão com 65 anos, 
sendo que para receberem o salário 
integral, há necessidade de contri-
buir com a previdência 49 anos. 
Se contribuir apenas 25 anos e se 
aposentar com 65, receberá salários 
proporcionais ao tempo de serviço. 
Atualmente homens se aposentam 
com 60 anos e mulheres 55. Aliás, 
Temer está aposentado desde os 55 
anos e  com um polpudo salário. 
Puxa, vocês não tem ideia da triste-
za que me dá ao ver aqueles traba-
lhadores nos canaviais, nos laranjais 
e nos mandiocais, assim como os 
pobres que trabalham e vivem em 
outras regiões do país, pois nunca 
terão o gostinho da aposentadoria 
uma vez que  a expectativa de  vida 
desses cidadão é baixa. Nós vivemos 
num país democrático onde assunto 
dessa natureza exige uma discussão 
ampla com a sociedade, pois demo-
cracia significa um governo do povo 
para o povo. Entendemos também 
que o atual presidente Temer, é um 
golpista e não foi eleito pelo povo!

Assado, frito, ao molho ou cru, 
coma bastante peixe!

O peixe é um alimento saudá-
vel e vai bem de qualquer maneira 

que você queira prepará-lo: assado, 
frito, ao molho ou cru. Apesar da 
grande extensão do litoral brasilei-
ro, da grande quantidade de rios e 
pesqueiros, o brasileiro ainda não 
tem muito hábito de comer peixe, 
preferindo as carnes de  bovinos, 
suínos e aves. Segundo pesquisado-
res, temos no Brasil cerca de 25 mil 
espécies de peixes  que vivem nos 
mais diferentes habitat.  Alimento 
saudável, rico em gorduras poli-
-insaturadas, ômega 3, vitaminas, 
sais minerais, o peixe  contribui 
definitivamente para a diminuição 
das doenças cardiovasculares, der-
rames cerebral, hipertensão arterial, 
diminui a obesidade, depressão, do  
Mal de Alzheimer,etc. O peixe tam-
bém é importante na formação do 
cérebro dos bebês ainda na barriga 
da mãe. Recomenda-se à  gestantes 
a comerem peixes. Conta a história 
que os nossos ancestrais já comiam 
peixe há mais de dois milhões de 
anos. Jesus Cristo  estimulava os 
seus discípulos a pescar  no mar de 
Tiberíades para  dar uma alimenta-
ção saudável ao  povo. Num de seus 
milagres, Jesus multiplicou os paes e 
peixes. É importante que você saiba 
que os  peixes de carne clara como 
bacalhau, linguado, badejo, corvina, 
carpa, dourado, garoupa, etc., pos-
suem menor quantidade de lipídeos 
que os de carne escura como o atum, 
arenque, anchova, cavalinha, sardi-
nha, salmão, etc. Ricos em vitami-
nas como B, A e D, o peixe também 
possui grande quantidade  de sais 
minerais como cálcio, fósforo, ferro, 
cobre, selênio e no caso dos peixes 
de água salgada ainda temos  iodo. 
Dentre os peixes mais consumidos 
pelos brasileiros estão a tilápia, de 
água doce, carne saborosa,  criada 
em rios ou em tanques pelos pisci-
cultores, sendo o Paraná o maior 
produtor de tilápias, com 28,8% da 
produção nacional. Os peixes tam-
bacu, tambaqui e pacu, conhecidos 
como redondos, são os mais criados 
no Norte e Nordeste do país.- Os 
peixes de água doce mais conheci-
dos são a tilápia, cascudo, curim-
batá, jaú, lambari, mandi, pintado, 
surubim, pacu, traíra, piau, bagre, 
pirarucu, dourado, etc., e os de água 
salgada mais conhecidos são baca-

lhau, pescada, cação, robalo, corvina, 
garoupa, tainha, atum, cavala, cavali-
nha, anchova, salmão, linguado, etc.-

Coisas do Cotidiano
• A luta das mulheres - O que 

significa misogínia? -  8 de março, 
é o  Dia Internacional da Mulher. 
Em termos de Brasil, apesar de inú-
meras conquistas em várias frentes 
na sociedade, talvez até pelo pas-
sado escravagista, a mulher  ainda 
continua sendo desvalorizada em 
seu campo de trabalho ( trabalha 
7,5hs mais que o homem, levando 
em consideração o seu trabalho do-
méstico e o trabalho remunerado ), 
recebendo salários menores que os 
homens,  mesmo sabendo que é im-
possível transformar o mundo sem 
o protagonismo das mulheres na 
construção e no usufruto das rique-
zas. Ao longo dos últimos anos no 
Brasil, vários programas foram feitos 
para a valorização da mulher e de 
sua qualidade de vida. Lamentavel-
mente, vivemos num país machista 
onde estupros, violência contra a 
mulher, assassinatos, perseguição 
política, exploração no trabalho, 
etc.,  tornam-se uma prática rotinei-
ra contra o sexo feminino. Mesmo 
sabendo que hoje  as mulheres tem 
uma taxa de escolaridade maior que 
os homens, será que ainda somos do 
tempo em que a mulher era um sexo 
frágil ou temos mesmo ódio ou aver-
são contra as mulheres, conforme o 
significado da palavra misogínia?

• Despachar malas por avião 
será pago a partir de 14 de mar-
ço - Anac (Agência Nacional de 
Aviação Civil) e companhias aéreas 
avisando que quem comprar passa-
gem aérea a partir de 14 de março 
próximo, em voos nacionais ou in-
ternacionais,   terá que pagar pelo 
despacho de mala, caso houver. Por 
enquanto só a Latam definiu o pre-
ço de R$50 pela primeira bagagem.  
Como se sabe, até o dia 13 de março, 
você poderá viajar com uma mala 
pesando até 23 kg em voos nacio-
nais, sem pagar pelo despacho,  e 
uma bagagem de mão pesando até 
5 kgs. Em voos internacionais, a 
gratuidade pelo despacho de mala 
é hoje de até duas malas de  32 kg. 
A Anac ainda informa que os preços 
das passagens aéreas poderão ser 
reduzidas por causa dessa nova de-
cisão. Você acredita nisso?

• Espaço - Cultura - Falar in-
glês é o diferencial - Se  ao sair de 
sua casa para uma viagem ou pas-
seio  breve, sem necessidade de via-
jar ao exterior, você já sentirá o quão 
importante é ter um conhecimento 
da língua inglesa. Atualmente, em 
virtude da globalização, é imprescin-
dível falar inglês. Em qualquer lugar 

que você vá, quer seja restaurante, 
hotéis, lojas, no ônibus, nas filas, no 
avião, na praça, etc., você obrigato-
riamente necessita ter conhecimen-
to dessa língua. Quem fala inglês, 
tem muito mais chance de conseguir 
um bom trabalho e evidentemente 
um  ótimo  salário em qualquer setor 
das relações humanas. Eu selecionei 
aqui inúmeras  palavras da língua 
inglesa de nosso dia a dia: jeans, 
shopping  center, pet shop, note-
book, laptop, web site, download, 
up date, up grade, windows, word, 
big, delivery, baby, stress, look, 
fast food, fashion, zoom, pop star, 
dvd, cd-room, shampoo, freestyle, 
ok, plug, e-mail, outdoor, messen-
ger, hot dog, milkshake, light, lan 
house, diet, fitness, show, mouse, 
rock, designer, school, feedback, 
background, playstation,  change, 
on, off, out,  hair, face, book, ins-
tagran, tablet, park, parking, ham-
burger, nock dow, bagage, car, pla-
ce, save, sale, make up, drink, funk, 
miss, post, press, time, pendrive, 
big brother, play, delete, stop, pay 
per view, mall, music, running, 
office, office boy, post, drugstore, 
software, Facebook, Twitter,   etc. 
Num piscar de olhos, coloquei aqui  
mais ou menos 80 palavras que você 
usa no dia a dia. Pelo visto, não há 
outra saída a não ser você  e família  
matricularem urgentemente numa 
escola de inglês. Em Nova Esperan-
ça há boas escolas da língua inglesa 
com preços ao alcance de todos. 
Mas lembre-se que há necessidade 
de dedicação para que você possa 
aprender e bem a língua. Dizer que 
se  aprende inglês em 30 dias como 
muitas escolas  apregoam,  é pura 
mentira! Para estudar e aprender 
não há limite de idade! Now, Let´s  
study  English!  Don`t waste time!  
What you think?  (agora, vamos es-
tudar inglês! Não  perca tempo! O 
que você acha?).

Estrogênio e Progesterona
Estrogênio (ou estrógeno), é 

um hormônio feminino produzido 
pelos  folículos ovarianos a partir da 
adolescência, período em que apa-

recem os primeiros caracteres se-
xuais secundários na mulher como 
aumento das mamas, presença de  
pelos pubianos, aumento de qua-
dris, etc. Sua produção se estende 
até a menopausa. Os estrogênios 
atuam sobre as células, anatomia e 
comportamento. É produzido pelos 
ovários em maturação e liberado na 
primeira fase do ciclo menstrual, 
ou seja, nos 14 primeiros dias desse 
ciclo. Além de ser responsável pela 
textura da pele feminina, esse hor-
mônio está relacionado ao  equilí-
brio entre as gorduras no sangue, 
colesterol e HDL colesterol. No pe-
ríodo da gestação, a quantidade de 
estrogênio aumenta para estimular 
o crescimento do miométrio uteri-
no de forma contínua preparando 
a mulher para o parto. Também es-
timula o crescimento das glândulas 
mamárias, causa também um rela-
xamento dos ligamentos pélvicos, 
sínfise pubiana e ossos pélvicos ( 
para melhorar e acomodar o útero 
em expansão na gravidez ), além de 
estimular a produção de progeste-
rona. Nas mulheres com um índice 
maior de estrogênio, os rostos, assim 
como a sua beleza passam a apre-
sentar traços clássicos, como olhos 
e lábios grandes, narizes e maxilares 
menores. São as chamadas mulheres 
bonitas. O estrógeno  também in-
duz a proliferação celular de muitos 
locais no organismo. aumento da 
vagina  e desenvolvimento de seus 
lábios, ajuda o quadril a se alargar 
e o estreito pélvico a assumir forma 
ovoide, aumentando a concentração 
de  tecido adiposo nas coxas deixan-
do-as de forma arredondada, que é 
uma característica feminina. Na me-
nopausa, a produção de estrógeno 
diminuir, provocando secura vagi-
nal, insônia, irritabilidade, secura da 
pele, edema pela retenção de água e 
sal por  estar em níveis maiores em 
relação a progesterona durante essa 
fase da vida, etc.  A reposição hor-
monal é um assunto muito discutível 
e você, caso necessite, consulte o seu 
ginecologista pois há uma estatística 
que esse tipo de tratamento poderá 
ser a causa de câncer na mulher. A 

produção de estrogênio no orga-
nismo é estimulado pelo hormônio 
folículo estimulante (FSH), que é 
produzido na parte anterior da hi-
pófise, uma glândula localizada na 
base do cérebro, na cela túrcica. O 
FSH também atua na produção de 
espermatozóide.

Progesterona
A Progesterona  é  um hormô-

nio produzido pelas células do cor-
po lúteo dos ovários. O corpo lúteo 
é uma estrutura que se desenvolve 
no ovário no lugar que ocupava um 
óvulo maduro que teria sido libera-
do durante a ovulação. Em conse-
quência, a progesterona aumenta 
no organismo a partir da 2ª fase 
(15º dia) do ciclo menstrual. A sua 
principal função é preparar a mem-
brana do útero para receber o óvu-
lo. Além disso, estimula o preparo 
das mamas para a produção do leite 
e amamentação. A progesterona foi 
a base da descoberta e do desenvol-
vimento dos anticoncepcionais, e, 
combinado com o estrogênio, pro-
move a inibição da ovulação, preve-
nindo a maturidade folicular. Inibe 
também as contrações uterinas evi-
tando que o feto seja expulso (abor-
to). As alterações hormonais do 
estrogênio e progesterona  no cor-
po da mulher antes ou durante  os 
28 dias do ciclo menstrual, podem 
provocar  diferentes  mudanças de 
comportamento, é a chamada Ten-
são Pré Menstrual (TPM), variando 
de mulher para mulher, ou seja, po-
derá acontecer, ansiedade, angústia, 
irritabilidade, enxaqueca,  compul-
são por doces, ganho de peso, su-
dorese, fogachos, mudança em sua 
auto estima, raiva sem razão,  pouca 
concentração, sedentarismo, altera-
ção do humor, inchaço abdominal,  
etc. A produção de progesterona e 
estrógeno no organismo são esti-
muladas pelo hormônio luteinizan-
te (LH), que é produzido na parte 
anterior da hipófise, localizada na 
base do cérebro, na cela túrcica. 
O LH também atua nos testículos 
sendo importante na produção de 
testosteronas.

ENTRELINHAS
***Obrigado ao casal novaesperancense Anísio Del Pintor/ Antonieta por ser assíduo leitor desta coluna. Procuramos 
sempre, da melhor maneira possível, fazer a notícia chegar aos leitores de uma maneira clara e objetiva,  para que eles 
possam também fazer os seus comentários, dar a sua opinião, elogiando ou criticando. Talvez esteja aí, o segredo do sucesso 
deste blog. ***Daiane Fernandes, professora de Educação Infantil que reside no Distrito de Barão de Lucena, comemorou no 
último dia 26 de fevereiro  o seu "niver" com uma big festa. Flores, presentes e abraços dos familiares e amigos, mostraram 
o quanto  Daiane é amiga e carinhosa. Parabéns Daiane!***Blocos carnavalescos de São Paulo, Rio, Salvador, fizeram um 
"Fora Temer" solene,  com muita força, Afinal, foram cerca de  dois milhões de pessoas num total de foliões  nessas cidades, 
pedindo a saída do presidente.***Deputados aliados do PMDB querem a saída do senador  Romero Jucá da presidência 
do partido por estar muito envolvido ( mais de 105 delações ) no caso Lava Jato. Alegam os deputados que eles ficam 
constrangidos cada vez que o nome  Jucá é citado. Caso Jucá insista em presidir o partido, uma boa parte dos deputados 
peemedebistas mudará de partido, pois estão preocupados com as urnas em 2018.*** "Seus mais insatisfeitos clientes são 
sua maior fonte de aprendizado". ( Bill Gates, fundador do Microsoft )-

Presidente da ABAM fala sobre situação 
da cadeia produtiva da mandioca 

João Eduardo Pasquini disse que “o momento é de 
definição de plantio da nova safra e também de 
colheita da safra plantada em 2015 que foi feita 

em um período de preços baixo na época, mas que 
hoje esta sendo colhida com preços altos”.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Esta semana o Jornal 
Noroeste  entrevis-
tou o Presidente da 

ABAM (Associação Brasi-
leira das Indústrias Produ-
toras de Amido de Mandio-
ca) João Eduardo Pasquini 
que falou  um pouco sobre a 
atual situação da cadeia pro-
dutiva da mandioca. Pas-
quini disse que “o momen-
to é de definição de plantio 
da nova safra e também de 
colheita da safra plantada 
em 2015 que foi feita em 
um período de preços baixo 

na época, mas que hoje esta 
sendo colhida com preços 
altos”.

Segundo Pasquini “os 
agricultores do Paraná in-
vestiram menos na safra de 
mandioca plantada em 2015 
e que e que esta sendo colhi-
da neste inicio de 2017. A 
área plantada caiu.O motivo 
da quebra é o clima. Choveu 
muito logo após o plantio. 
O preço pago aos produto-
res este começo de ano pela 
tonelada da raiz, que ultra-
passa os R$ 500, é mais que 
o dobro do valor se compa-
rado ao mesmo período do 
ano passado. Nessa safra o 
gasto com o hectare passou 
de R$ 10 mil. Na safra ante-

rior, foi de pouco mais de R$ 
8 mil”, ressaltou

De açodo com Eduar-
do Pasquini, “o mercado de 
fécula da raiz tem perdido 
espaço. Tanto que a produ-
ção do ano de 2016 foi bem 
menor que a de 2015. Em 
2017 deverá sem bem menor 
também por essa baixa ofer-
ta de raiz de mandioca. Isso 
é ruim para o setor. Era um 
setor que vinha crescendo 
muito e nós acabamos per-
dendo mercado", avalia.

“O produtor deve ficar 
atento ao mercado atual e 
tomar muito cuidado na sua 
definição de plantio, fazer 
um histórico dos anos ante-
riores, ver o que aconteceu 

nos últimos anos para de-
finir quando e que área ira 
plantar”, disse  Pasquini aler-
tando  os produtores a to-
marem  muito cuidado neste 
ano em relação a aumento de 
área de plantio para que não 
aconteça o ocorreu em 2013 
onde produtores animados 
com o preço dobraram ou 
até triplicaram suas área de 
plantio e depois devido ao 
aumento e o excesso de pro-
dução, tiveram dificuldade 
em vender sua produção e 
ainda amargaram um gran-
de prejuízo em 2015.

Segundo o IBGE, a safra 
de mandioca no Paraná este 
ano deve ser 26% menor em 
relação ao ano passado.

“O mercado de fécula da raiz tem perdido espaço. Tanto que 
a produção do ano de 2016 foi bem menor que a de 2015. Em 
2017 deverá sem bem menor também por essa baixa oferta de 
raiz de mandioca. Isso é ruim para o setor”, avalia o Presidente 
da ABAM João Eduardo Pasquini

Hauney C. Malacrida
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

A fotógrafa Cidinha Arneiro registrou o belo momento 
da Família Farias (Heleno/Beatriz, filhas, filhos, genros 
e noras e netos). Na descrição da foto: “Não fabrique 

um castelo para ele, vivam todos com naturalidade. 
Não lhe ensine a ser, seja você como quer que ele seja. 
Não lhe dedique a vida, vivam todos. Lembre-se de que 
seu filho não o escuta, ele o olha. E, finalmente, quando 

a gaiola do canário se quebrar, não compre outra… 
Ensina-lhe a viver sem portas” - Eugênia Puebla

Com a sensação de dever cumprido, os amigos Cristiano Torquato, 
Nayguel Branco, Hauney Calzavara Malacrida e Bruno Bruning 

após sessão de fotos de conclusão de curso. Os amigos são formandos do 
curso de Administração da Unespar/Fafipa – Campus Paranavaí. Hauney C. 

Malacrida é o diagramador do Jornal Noroeste e o responsável pelo projeto 
gráfico da Noroeste Revista, publicação anual deste órgão de imprensa. 

Dupla comemoração 
para o casal José 
Antônio/ Eliane 
Costa. O diretor 

do Jornal Noroeste, 
José Antônio 

comemora hoje, 
10 de março idade 
nova, já sua esposa 
Eliane foi aprovada 
no Doutorado em 

Educação para a 
Ciência e Matemática 

da Universidade 
Estadual de Maringá 

(UEM) e recebe 
os parabéns deste 

colunista, familiares e 
demais amigos.

Cidinha Arneiro

Divulgação

Divulgação
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INSATISFAÇÃO

Insatisfação é um sentimento, e podemos 
considerá-lo tanto positivo quanto tóxicos 
ou negativo para nossas vidas.

Quando positivo, a insatisfação traz moti-
vação e energia necessária para sermos perse-
verantes diante dos obstáculos, e nos manten-
do em movimento para encontrar soluções.

Já a insatisfação crônica, esta é extrema-
mente tóxica!! É um sentimento contínuo de 
falta de aprovação, percebesse quando senti-
mos que deveríamos ter feito mais, é quando 
pensamos que, por mais que façamos, nunca 
vamos tirar nota 10 e sempre ficamos com a 
nota 9.

Para pessoas insatisfeitas, sucesso e felici-
dade sempre é conseguir algo, ou sempre che-
gar lá, e assim a vida passa e essa saciedade 
nunca chega.

É bom destacar que a insatisfação crônica 
é tóxica e traz um sofrimento emocional, nos 
leva a ter um enfoque negativo sobre a reali-
zação dos nossos sonhos, o que nos impede de 
desfrutar o caminho. 

Este tipo de insatisfação pode conduzir ao 
perfeccionismo, ou seja, colocar expectativas 
altas para obter a qualquer preço o reconheci-
mento, e assim, acabar nos punindo em exces-
so, nos maltratando ao cometermos um erro, 
colocando foco nos resultados, sem desfrutar 
da vida.

O perfeccionismo é gerado na infância e 
tem sua raiz na família, com pais e mães que 
são exigentes e autoritários, que demandam de 
um amor condicional e que são incapazes de 
validar seus filhos e só conseguem os conde-
nar diante de algum erro.

Todos nós cometemos erros, uma pessoa 
inteligente aprende com seus erros, enquan-
to as sábias aprendem com os erros das ou-
tras pessoas. Fomos criados para o sucesso e o 
caminho do sucesso está pavimentado de fra-
cassos. Devemos fazer do nosso fracasso um 
grande trampolim para nosso sucesso.

   
“Coaching” comigo!

@parezza | Master coach integral sistêmico
Avenida Rocha Pombo, 493 | telefone: 44 3252-4488

Temos estreias para agradar 
a todos os públicos essa 
semana, para os mais cal-

mos e sentimentais temos Papa 
Francisco – Conquistando Co-
rações, mas quem gosta de algo 
mais repleto de ação e aventura, o 
blockbuster da vez é Kong: A Ilha 
da Caveira.

O primeiro filme que citei 
narra a trajetória de vida do atual 
Papa, o argentino Jorge Mário 
Bergoglio, que vem em boa hora, 
principalmente porque o Papa 
Francisco, alcunha que assumiu 
para si após a eleição no Conclave 
de 2013, vem passando por difi-
culdades junto a Igreja de Roma.

Francisco se tornou um íco-
ne do mundo atual, seu posicio-
namento progressista em vários 
temas tradicionais para muitos 
cristãos e principalmente para a 
alta cúpula católica tem, ao mes-
mo tempo, conquistado muitos 
católicos de volta à religião mile-
nar e dividido a Cúria Romana 
(corpo administrativo que auxilia 
o Papa, formada exclusivamente 
por cardeais) entre os que apoiam 
as ideias do Papa e os que discor-
dam completamente delas. 

Esses últimos anos têm sido 

difíceis para o pontífice, mas, por 
outro lado, têm sido muito frutuo-
sos, pois cristãos e não cristãos do 
mundo todo olham com grande 
simpatia para Francisco, gerando 
conversões ou retornos ao seio 
católico e tornando o Papa um fe-
nômeno de mídia mundial. Bem 
por isso, diferente de seus anteces-
sores, ele tem uma série de obras 
midiáticas sobre sua biografia pro-
duzidas ainda em vida e não após 
sua morte. Além dos inúmeros 
livros sobre ele, há pouco tempo 
a Netflix estreou uma série sobre 
a juventude do Papa (intitulada 
Pode Me Chamar de Francisco) 
e agora chega aos cinemas o lon-
ga Papa Francisco: Conquistando 
Corações.

Esse filme faz um relato desde 
sua infância na cidade de Buenos 
Aires até sua chegada ao papado, 
mostrando seu tempo de seminá-
rio, os anos de chumbo da ditadu-
ra militar e o engajamento social 
na periferia da principal cidade 
argentina. A forma de narrativa 
é muito interessante, pois é toda 
contada por meio da visão de uma 
jornalista espanhola. Essa narrati-
va apresenta constantes flashbacks 
da vida do Papa que não seguem 

necessariamente uma ordem li-
near. Parece complexo, mas isso 
não compromete a apresentação 
do tema central, tornando-o aces-
sível a todos os públicos. 

Um filme sensível, bem produ-
zido, que só apresenta um único 
problema a meu ver, um Francisco 
muito mais santo do que humano, 
o diretor Beda Docampo Feijó se 
mostra mais preocupado em mos-
trar os ideais de Francisco do que 
seu caráter de pessoa, que falha, 
que tem dúvidas, que sofre, mas 
isso não chega a atrapalhar o bom 
andamento do filme, que se apre-
senta como uma boa opção para o 
fim de semana.

Agora, a outra grande estreia 
da semana é muito mais recheada 
de ação, aventura, fantasia e muita 
referência pop. É impossível não 
reconhecer que Kong: A Ilha da 
Caveira é um filme destinado a ser 
grande, não apenas pelo seu prota-
gonista, mas pela forma como foi 

desenvolvido.
O quase desconhecido dire-

tor Jordan Vogt-Roberts se mos-
tra muito hábil e consegue fazer 
um filme no melhor estilo Zack 
Snyder, mas imprimindo sua pró-
pria assinatura e particularidades. 
Além disso, é quase impossível ver 
o filme e não se lembrar de clássi-
cos de guerra como Bom Dia Viet-
nã, Apocalypse Now ou Platoon. A 
construção do clima tropical quen-
te, úmido e ensolarado somado 
aos monstros gigantes, estranhos e 
terríveis cria um clima que vai do 
paradisíaco ao assustador.

O trio central de atores salta 
aos olhos no elenco, principalmen-
te porque traz nomes que estão 
em alta em Hollywood. Esse trio 
é formado pelo queridinho inglês 
do momento, Tom Hiddleston, 
que constrói seu herói no melhor 
estilo Indiana Jones, pela ganhado-
ra do Oscar de melhor atriz, Brie 
Larson, que é mais do que apenas 

um rosto bonito no filme, mos-
trando uma atuação equilibrada e 
muito sensível e, por fim, é claro, o 
ator Samuel L. Jackson, que é bom 
em tudo o que faz e é garantia de 
sucesso absoluto na tela. Só que 
o que importa realmente é o pro-
tagonista, por isso, quando Kong 
entra em cena, todas as estrelas do 
elenco caem para segundo plano. 
O monstro gigante que no trailer 
parecia desproporcional, se mostra 
muito mais plausível após você co-
nhecer a Ilha da Caveira com sua 
fauna estranha e agigantada.

Kong pode ser classificado 
como inimigo ou não? Essa per-
gunta vai permear sua cabeça mui-
tas vezes ao longo do filme e, com 
certeza, não é meu papel responder 
isso pra você aqui. O que posso 
dizer é que Kong: Ilha da Caveira 
trilha um caminho bem diferente 
daquele percorrido por Peter Jack-
son no remake de 2005. Na Ilha da 
Caveira, Kong é rei e assume esse 
papel para defender seu espaço e 
seus súditos, nada de macaco des-
controlado por paixão platônica 
para com mulher linda. O filme 
figura muito mais como um mis-
to de Guerra com aventura Cult e 
é muito mais do que um filminho 
de fim de tarde disposto a rir de si 
mesmo, pelo contrário, sua quali-
dade, enredo e competência fazem 
dele uma homenagem à cultura 
pop do século XX.

Outro aspecto que vem a agre-
gar ao que acabei de comentar e 
que não deve ser esquecido é o 

caráter político que o filme apre-
senta. Quem gosta de história 
vai se deleitar com a revisão dos 
principais conflitos políticos do 
século XX abordados no longa. 
Até mesmo o bobble head de Ri-
chard Nixon, mostrado em um 
dos helicópteros que chega na ilha 
e comentado à exaustão por todos 
os críticos de cinema, reforça essa 
ideia de crítica social e política do 
filme.

Vamos à trama! Um ex-militar 
viaja com um grupo de desbrava-
dores até a mítica Ilha da Caveira, 
onde seu irmão desapareceu du-
rante as buscas por "Titan", um 
tipo de soro que poderia curar to-
das as doenças (quem lembrou de 
Indiana Jones e a Última Cruzada? 
- risos). Além de resgatar o irmão, 
o homem precisará enfrentar as 
criaturas que habitam o local. A 
equipe de exploradores formada 
por ele passa a se aventurar nas 
profundezas da ilha desconheci-
da no Pacífico, que mescla muito 
bem aspectos de beleza e perigo, 
sem saber que estão atravessando 
o domínio mítico do grande Kong.

Por que ver esse filme? Porque 
ele é divertido, tem uma trilha so-
nora incrível, apresenta um visual 
fascinante e de encher os olhos, 
traz uma série de referências a 
inúmeros elementos pop e (eu não 
poderia deixar de comentar isso, 
pois é praticamente uma informa-
ção de utilidade pública! - risos) 
uma cena pós-créditos que vai le-
var você a loucura! Boa sessão!

PLANTÃODASEMANA

11/03 ATÉ 17/03

FONE: 3252-4291
AV. BRASIL, 406

Você conhece o Bairro Belo Vista?
Por: Prof. Cláudio 
A. de Brito
Historiador

 “Os primeiros habitantes 
chegaram no ano de 1949, 
sendo quatro famílias que se 
instalaram na Fazenda Cris-
talina, de propriedade de João 
Vieira, vindo do interior pau-
lista (Birigui, Itajobi, Lençóis 
Paulistas, Mogi mirim e ou-
tras cidades).

Em suas cidades de ori-
gem os agricultores ficaram 
sabendo que as terras do 
Norte do Paraná eram férteis 
e fáceis de adquirir, as infor-
mações eram fornecidas pe-
los corretores que andavam 
por aquelas bandas. Alguns 
agricultores que possuíam 
camionetes faziam lotações 
com 10 a 12 pessoas e vinham 
conhecer a região. A aquisi-
ção (compra) dos lotes era 
feita diretamente com os cor-
retores, normalmente dentro 
da própria casa do agricultor. 
Era feito um contrato de com-
pra, o agricultor dava entrada 
em dinheiro (cruzeiros) e o 
restante era paga em quatro 
parcelas (anuais). O contrato 
recebia um selo, e após o pa-
gamento da ultima parcela o 
agricultor recebia a escritura 
da Companhia Melhoramen-
tos do Norte do Paraná.

Obs. No contrato existia 
uma cláusula que o produtor 
não poderia impedir constru-
ção de estrada de ferro e ro-
dovia.

Quando da chegada dos 
primeiros pioneiros, a Estra-
da Piúna já existia. Nos lotes 
era tudo mata virgem, sendo 
que os agricultores monta-
vam ranchos cobertos com 
encerados, e no coração com 
um profundo desejo de ou-
sar, começavam a desbravar 
a mata fechada. Os perigos 
eram muitos, mas as belezas 
também, e aos poucos um 
mundo novo foi se revelando 
diante dos seus olhos. O des-
matamento dos lotes iniciava-
-se pelas cabeceiras, entrando 

lote a dentro.  As árvores pre-
dominantes eram peroba, pin-
daiva, canafístula, guracaia, 
guarita, pau-marfim e outras. 
A madeira era comprada pe-
las serrarias que só aceitavam 
toras com 40 cm de diâmetro. 
Havia problemas com partos 
(realizados pelas parteiras, 
que recebiam esse serviço).

O meio de comunicação 
era o rádio, e os programas 
mais ouvidos era o repórter 
Esso (Tupi) e os programas 
caipiras. Entra as duplas ser-
tanejas mais ouvidas, desta-
cavam-se na época, Tonico e 
Tinoco, Tião Carrero e Pardi-
nho, e Torres e Florêncio.

Os casamentos eram rea-
lizados na cidade, O pessoal 
subia em cima do caminhão, 
sendo que a festa era feita no 
salão do hotel.

Em 1953, houve uma gea-
da, sendo que o pessoal na 
época, não deu muita impor-
tância, pois havia poucas la-
vouras de café.

Em 1955, a geada foi mais 
forte, acontecendo neste mes-
mo ano uma grande seca que 
inicio-se em março prolon-
gando-se até outubro.

Em 1957, a comunidade 
iniciou os trabalhos para a 
construção da igreja. O terre-
no para construção da igreja 
foi doado pelo o pioneiro An-
tonio Cardoso, pai de Sala-
zar Cardoso no terreno havia 

café, o qual foi arrancado. O 
Santo Padroeiro foi escolhido 
em função do nome do doa-
dor do terreno, daí o nome 
do Padroeiro ser “Santo An-
tônio”.

O lazer da comunidade na 
época era: o futebol, a bocha, 
principalmente os bailes, que 
se iniciavam 19:00 h esten-
dendo-se até as 7:00 da ma-
nhã do outro dia. No local dos 
bailes era erguida uma barra-
ca coberta com lona, onde se 
dançava sob o chão batido. O 
primeiro sanfoneiro e gaiteiro 
foi o musico João Gentilin.

Em 1963, no seu inicio, 
chuva foi tanta que ate hoje 
o produtores brincam que 
as plantas falavam entre si, 
ficando marcada a seguinte 
conversa:

-Alguém perguntou ao pé 
de amendoim como é que ele 
estava.

-Ele disse:
-Estou abrindo o bico 
-E o Sr. Café, como vai?
- Estou quebrando o galho 
-E o Sr. Algodão como 

está?
- Nem bola eu dou.
Neste mesmo ano, após a 

chuva, a seca foi tão forte que 
costumava-se dizer que pego 
fogo no Paraná. 

Em 1975, outra geada, 
obriga a comunidade subs-
tituir a economia: sai o café, 
entra a criação do bicho-da-
-seda, gado de leite e corte 
soja, trigo, mamona, uva e ou-
tros. “Muita gente foi embora 
de Bela Vista.”

Alex Fernandes França

Bairro Bela Vista 

FARMALIDER
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Motoristas ignoram placas e 
fazem retorno em local proibido

Em pouco mais de meia hora, a reportagem flagrou 
diversos motoristas cometendo infrações no trânsito. 

A existência de dois se-
máforos instalados 
no entroncamento 

das avenidas Felipe Cama-
rão e Rocha Pombo, num 
trecho crítico que abrange 
04 confluências movimen-
tadas e as placas de proibi-
do retornar não estão sendo 
suficientes para coibir uma 
prática que já causou vários 
acidentes no local. 

A inobservância da placa 
de proibido fazer a conver-
são para quem desce pela 
Felipe Camarão ou sobe da 
Rocha Pombo, retornando 
à esquerda está causando 
confusão e risco de aciden-
tes no trecho, já que, com o 
sinal liberado do outro lado 
da pista, qualquer vacilo 
pode resultar em colisão na 
certa. Tanto aumento cons-
tante e cada vez mais inten-
so na frota dos veículos que 
circulam por Nova Esperan-
ça quanto crescente movi-
mento nas ruas e avenidas 
próximas à Prefeitura, por 
conta também da instalação 
de um novo supermercado 
na região, estão entre fatores 
que estão contribuíram para 
o acréscimo de veículos cir-
culantes no trânsito daquele 
local, com fluxo constante e 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Esta sequência de fotos mostra  uma das muitas situações em que os motoristas ignoram a placa e contornam em local proibido

A inobservância da placa de 
proibido fazer a conversão 
para quem desce pela Felipe 
Camarão ou sobe da Rocha 
Pombo, retornando à esquer-
da está causando confusão e 
risco de acidentes no trecho. 
Motoristas simplesmente ig-
noram a sinalização. 

intenso. 
Os desrespeitos às pla-

cas de sinalização apontam 
para um grave perigo de 
acidentes. Em pouco mais 
de 30 minutos em que a re-
portagem esteve no local, foi 
possível flagrar vários mo-
toristas fazendo a conversão 
no trecho proibido. Devido 
ao número de colisões e os 
frequentes engarrafamentos 
que havia no local, foi opor-
tuna a sinalização no local. 

Cabe aos motoristas se 
adaptarem às mudanças e 
respeitarem as regras de 
trânsito. De acordo com um 
morador que pediu pra não 
ser identificado, “de cada 10 
carros, seguramente metade 
faz a conversão proibida”. 

REGRAS 
As regras de trânsito di-

zem que nos locais permi-
tidos, para fazer uma con-
versão à esquerda ou um 
retorno, aguarde uma opor-
tunidade segura no acosta-
mento. Ali nas esquinas da 
Felipe Camarão com a Ro-
cha Pombo o trecho não per-
mite isto, pois há uma placa 
proibindo a conversão à es-
querda. Outro péssimo há-
bito de alguns motoristas é 
o de parar seus veículos nos 
cruzamentos, bloqueando a 
passagem de outros carros. 
Nas ruas e avenidas a cena 
também é bastante comum. 

Fotos: Alex Fernandes França

Dirigindo com segurança: 12 regras 
de ouro do Código de Trânsito 

O trânsito está cada vez 
mais complicado, os motoris-
tas mais nervosos, impacientes, 
sem preparo técnico. Os carros 
ganham em velocidade e potên-
cia mas os motoristas não estão 
acompanhando esta evolução. 
Os resultados tem sido desas-
trosos. Cada vez mais acidentes 
acontecem, com graves conse-
quências. 

O Código de Trânsito tem 
dezenas de artigos, mas algu-
mas são importantíssimas e 
fundamentais para a segurança 
de todos, motoristas e pedestres.

 
1 – A circulação, no nosso 

país, é feita pelo lado direito da 
via, com ou sem faixa divisora 
central. 

2 – A ultrapassagem é per-
mitida somente pelo lado es-
querdo. 

3 – Devemos utilizar velo-
cidades compatíveis com cada 
situação e com cada momento, 
principalmente onde há grande 
aglomeração de pedestres. 

4 – Ao realizarmos uma 
conversão, seja ela à direita ou 
à esquerda, não podemos expor 

a riscos os demais usuários da 
via. 

5 – Nos cruzamentos sem 
sinalização a preferência de 
passagemé do veículo que se en-
contra à direita do outro. 

6 – A sinalização de parada 
obrigatória é importantíssima e 
deve ser respeitada sempre. 

7 – Os pedestres tem prefe-
rência, especialmente ao atra-
vessarem nas faixas onde não 
há sinais. 

8 – Quando a via tiver vá-
rias faixas de trânsito no mesmo 
sentido, devemos utilizar a fai-
xa própria. Se pretende dobrar 
à direita mais adiante, posicio-
ne o veículo na faixa da direita. 
Posicione na faixa da esquerda 
se sua intensão for dobrar à es-
querda. Gosto de trafegar sem-
pre pela faixa central, que me 
oferece mais segurança e permi-
te manobras com menor risco. 

9 – Numa via com várias 
faixas no mesmo sentido, a da 
esquerda só deve ser usada para 
conversão ou ultrapassagem. 
Não se trafega pela faixa da 
esquerda por um longo tempo, 
mesmo estando na velocidade 

máxima permitida. É uma fai-
xa que deve ser mantida livre. 
Sempre! 

10 – Polícia, ambulância, 
bombeiros, sempre tem a pre-
ferência, com livre estaciona-
mento e livre parada, desde 
que estejam prestando serviço 
de urgência, utilizando alarme 
sonoro e iluminação própria. 
Esses veículos não têm preferên-
cia absoluta, mas somente prio-
ridade de circulação. Confira no 
manual a diferença entre prefe-
rência e prioridade. 

11 – Se for mudar de faixa, 
mesmo estando com a faixa li-
gada, você precisa da conivên-
cia do outro motorista. Muitas 
vezes, com a má educação que 
impera no nosso trânsito, mui-
tos motoristas aceleram ao per-
ceber que alguém, à sua frente, 
pretende mudar para a sua fai-
xa. Isso faz com que muita gente 
faça mudanças bruscas, sem si-
nalizar, evitando tera passagem 
bloqueada. Claro que ambos es-
tão errados nesta situação. 

12 – Mantenha sempre dois 
segundos de distância do veícu-
lo da frente.

A Secretaria Municipal da Saúde de Nova Esperança comunica 
a população em geral que, dois rapazes usando a camiseta do CAPS 
(Centro de Atenção Psicossocial) estão abordando pessoas na rua, 
entrando em empresas da cidade e pedindo colaboração em dinhei-
ro para realização de eventos, como passeios e partidas de futebol. 
Ambos se identificam como pacientes do CAPS.

 
Pedimos à população que não realize nenhum tipo de doa-

ção, pois a situação não é verdadeira, e que este procedimen-
to não é utilizado pelo CAPS.

ATENÇÃO!
ARTIGO

Filosofia e saúde

Fernando Razente, Acadêmico de Historia 
pela Faculdade Alvorada de Maringá.  

"Cuidar da saúde não é ter medo da morte, mas preservar de forma 
grata uma obra magnífica nos dada pelo Criador."- Fernando Razente

***

Nessa segunda sexta-fei-
ra (10) de março, o Jor-
nal Noroeste escolheu 

um tema pertinente para sua 
publicidade: a saúde. Mas será 
mesmo que entendemos o que 
é saúde ou somos levados pela 
definição do senso comum?

É de muita importância nos 
perguntarmos o que é saúde, e a 
filosofia nos ajuda a responder. 
Costumo dizer que a Filosofia 
nada mais é que um carimbo 
gigante da interrogação. Onde 
quer que tenha um tema, afir-
mação ou explicação você deve 
carimbá-lo com uma interroga-
ção, e a saúde não escapa disso. 
Vamos juntos refletir o que se-
ria saúde através da visão filo-
sófica.

A relação entre filosofia e 
saúde está no interior da pró-
pria filosofia, esta foi vista como 
medicina da alma. A medicina 
cuidaria do corpo, enquanto 

a filosofia cuidaria da alma. A 
história está recheada de médi-
cos que se tornaram filósofos, 
assim como há filósofos que se 
voltam para a medicina, por-
tanto estarão sempre ligados e 
ajudando um ao outro.

O conceito de Saúde se-
gundo a OMS, a "Organização 
Mundial de Saúde" define a saú-
de como "um estado de com-
pleto bem-estar físico, mental 
e social e não somente ausência 
de afecções e enfermidades". A 
saúde passou, então, a ser mais 
um valor da comunidade que 
do indivíduo. Percebe-se então 
que existem três partes princi-
pais da saúde, a física, mental 
e social. A saúde física  diz res-
peito à condição geral do corpo 
em relação a doenças e ao vigor 
físico. A pessoa saudável fisi-
camente é aquela que não tem 
doenças e cujo metabolismo 
se encontra em bom funciona-

mento.
A saúde mental é o equi-

líbrio emocional entre o pa-
trimônio interno e as exigên-
cias ou vivências externas. É a 
capacidade de administrar a 
própria vida e as suas emoções, 
ou seja, ter saúde mental é es-
tar bem consigo mesmo e com 
os outros, aceitar as exigências 
da vida, saber lidar com as 
boas emoções e também com 
aquelas desagradáveis de for-
ma equilibrada, e entender que 
fazem parte da vida, é também 
reconhecer seus limites e bus-
car ajuda quando necessário.

A saúde social refere-se à 
saúde de uma pessoa em relação 
à sua capacidade de interagir 
com outras pessoas e prosperar 
em ambientes sociais. A saúde 
social é extremamente influen-
ciada pelo ambiente social, não 
é de se espantar que temos tan-
tos casos de depressão, ansieda-

de, suicídios e assassinatos no 
Brasil já que temos governos e 
administrações doentes.

Além de nós mesmos ser-
mos responsáveis em ter uma 
boa saúde, é necessário tam-
bém a preocupação dos nossos 
governantes e administradores 
com a nossa saúde social, física 
e mental. O município de Nova 
Esperança nessa gestão de 2017 
iniciou bem o investimento na 
área da saúde, com escolinhas 
de futebol no Estádio Munici-
pal, futsal no Ginásio Poliespor-
tivo Bruno Benatti, com projeto 
de Volei no Espaço gramado do 
"Campão" entre outros e tudo 
isso de graça à população. As 
autoridades da cidade estão fa-
zendo a sua parte e nós faremos 
a nossa?

Um conselho pra você leitor 
fazer a sua parte é que busque ter 
uma boa saúde física, procure se 
exercitar e cuidar do seu corpo 
de maneira inteligente seja atra-
vés dos projetos da prefeitura ou 
de academias, espaços de pila-
tes, e nutricionismo, cuide tam-
bém da sua saúde mental, tenha 
equilíbrio, ordem, paciência e se 

dedique em estar sempre infor-
mado, uma das características 
da saúde mental é possuir um 
bom conteúdo de informações 
verídicas, aliás, o Jornal No-
roeste está circulando para isso.

Por fim, busque ser um 

bom cidadão, seja um auxiliar 
do crescimento saudável da so-
ciedade, se comprometa com 
as necessidades do município e 
use a sua saúde física e mental 
em prol de uma sociedade nova 
esperancense melhor. 
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Em tempo : A vocês mulheres que não foram ho-
menageadas pela Câmara Municipal de Nova 
Esperança:

Ah, essas mulheres...
"Lá se vai, longe, o tempo em que a maioria das mu-

lheres brasileiras eram subserviente, à luz dos costumes 
e tradições. Não podiam opinar, não podiam produzir, 
não podiam participar, não podiam estudar, não po-
diam gozar...

...O papel da mulher na sociedade era, no máximo, 
o de mera coadjuvante e, na maioria das vezes, somente 
servil - fruto de uma cultura conservadora milenar.

Todas as vitórias alcançadas, que puseram as mu-
lheres em condições de igualdade com o sexo masculino 
no banco escolar, na fábrica, na faculdade, nos diversos 
campos sociais e na cama, são frutos da luta de algu-
mas abnegadas que tudo isso conquistaram, sem perder 
a sua maior característica: A feminilidade.

Algumas foram queimadas nas fogueiras da inquisi-
ção, ridicularizadas e estigmatizadas por grupos sociais 
conservadores e torturadas nos porões da ditadura, 
para que essas conquistas se solidificassem... A elas, es-
sas heroínas que fizeram valer o avanço dessas e outras 
conquistas, a nossa homenagem neste dia 8 de Março - 
Dia Internacional da Mulher!

Parabéns para você, mulher, mãe, filha, irmã, avó, 
guerreira, camarada, companheira, cidadã, fêmea... In-
dependente do que você permite que lhe chamem:

Balzaquiana, Bruxa, Cachorra, Camarada, Cida-
dã, Companheira, Da vida, De malandro, Deusa, Diva, 
Doutora, Excelência, Fada, Fêmea, Filé, Filial, Glamou-
rosa, Irmã, Madrasta, Madrinha, Mãe, Matriz, Menina, 
Meretriz, Moça, Mocréia, Moleca, Mulherão, Mulherzi-
nha, Musa, Novinha, Patricinha, Potranca, Preparada, 
Presidenta, Princesa, Puta, Rainha, Rameira, Rapariga, 
Revolucionária, Santa, Tchutchuca, Tia, Avó...

...És mulher. És vitoriosa!"

Paulo Célio
Enviado pelo leitor: Silvanio Ribeiro de Andrade

FALA LEITOR!

Paraná é destaque entre os que mais 
investem em transporte rodoviário

Reunião de prestação de contas em 
Paranavaí assegura desempenho 
positivo da Sicredi União PR/SP

ESTRADAS MELHORES

O Paraná investiu R$ 1,01 
bilhão em transporte 
rodoviário no ano pas-

sado e com isso foi o segundo 
estado do país com mais investi-
mentos no setor, atrás apenas de 
São Paulo. O volume de gastos 
do estado vizinho foi de R$ 3,85 
bilhões. Santa Catarina aparece 
na terceira posição com R$ 896 
milhões. 

Já na variação entre o que 
foi investido em 2015, o Paraná 
supera São Paulo, pois inves-
tiu 55,6% a mais em 2016, ante 
apenas 10% dos paulistas. A li-
derança ficou com o Rio Grande 
do Norte, que ampliou seus gas-
tos no setor em 269%. O estado 
nordestino, no entanto, tem uma 
malha rodoviária e um orçamen-
to mais modestos. Em relação ao 
aumento dos investimentos, o 
Paraná aparece em quinto, atrás 
também de Amapá (98,5%), Rio 
Grande do Sul (70,6%) e Piauí 
(60,6%).

Os dados com informações 
de 24 Unidades da Federação 
foram divulgados pela Secretaria 
do Tesouro Nacional, por meio 
de levantamento do Sistema de 
Informações Contábeis e Fis-
cais do Setor Público Brasileiro. 
A pesquisa foi compilada pelo 
Ipardes, Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico 
Social. 

O diretor-presidente do Ipar-
des Julio Suzuki Júnior explicou 

As reuniões de prestação 
de contas começaram 
em janeiro e para cada 

agência é realizada uma assem-
bleia, reunindo associados e con-
vidados para apresentação dos 
relatórios da gestão, bem como 
do balanço dos dois semestres 
do ano passado, o demonstra-
tivo de sobras da cooperativa, a 
destinação dos resultados e dos 
recursos advindos do Fundo de 
Assistência Técnica, Educacional 
e Social (FATES).

ASSEMBLEIAS
Durante a noite do dia 06, 

na sede da Sociedade Paranaen-
se de Desportos e Cultura, 766 
associados - 22% da base ativa 
-, da agência de Paranavaí, de-
liberaram os assuntos tratados 
na Reunião de Núcleo - Pres-
tação de Contas 2016. Ao todo, 
850 pessoas participaram do 
evento. Durante a assembleia, o 
presidente da cooperativa, Wel-
lington Ferreira, além de apre-
sentar os resultados, ressaltou a 
relevância da cooperativa em sua 
área de atuação, sendo norte e 
noroeste do Paraná e centro les-
te de São Paulo. “Os resultados 
validam nossa credibilidade no 
mercado financeiro e, ao mes-
mo tempo, os benefícios de se 
associar a uma instituição finan-
ceira cooperativa que promove 
mais de 20 programas sociais. 
Com as reuniões, todos passam 
a ter conhecimento do quanto o 
cooperativismo de crédito está 
crescendo e como a Sicredi se 
destaca neste cenário.”, afirma o 
presidente.

Para o gerente da agência 
Sicredi de Paranavaí, Adriano 
Reis Ribeiro, as reuniões são ne-
cessárias para que os associados 
legitimem a participação nas 
diretrizes da cooperativa. “Re-
cebemos inúmeras mensagens 
nos parabenizando pela clareza 
que os resultados são tratados e 
pela excelente organização. Os 
associados são importantes na 
realização de bons negócios e, 
também, neste momento tão im-
portante e necessário à coopera-
tiva”, descreve Adriano.

Até a última sexta-feira, 
03/03, mais de 15 mil associados 

que “estes valores dizem respeito 
a tudo o que foi gasto na área de 
transporte na função chamada 
de rodoviário, após estes dados 
serem auditados por órgãos de 
controle de cada estado e envia-
dos para a Secretaria do Tesouro 
Nacional”.

OBRAS DE DUPLICAÇÃO 
- Os investimentos são resultado 
de uma série de obras em todo o 
estado. Apenas em duplicações 
em rodovias estaduais foram alo-
cados cerca de R$ 2 bilhões desde 
2011. "Estamos fazendo o maior 

programa de duplicação de rodo-
vias dos últimos 25 anos, além de 
restaurar centenas de trechos de 
rodovias. Esses dados são a pro-
va do nosso trabalho", declarou o 
secretário de Estado da Infraes-
trutura e Logística, José Richa 
Filho.

Entre os exemplos de inter-
venções estão a duplicação, uma 
trincheira, um viaduto e ilumi-
nação central da PR-415 entre 
Pinhais e Piraquara, além da 
separação do trecho urbano do 
rodoviário. No local passam dia-
riamente 25 mil veículos e o total 
investido foi de R$ 158 milhões. 

LONDRINA E MARIN-
GÁ -  Houve também o avanço 
na duplicação de um trecho de 
22 quilômetros da PR-445 en-
tre Londrina e Cambé, além da 

construção de 11 viadutos e trin-
cheiras. O total deste investimen-
to é de R$ 137 milhões e passam 
por dia na rodovia até 20 mil veí-
culos. Outro trecho beneficiado 
com investimentos em 2016 foi a 
Rodovia do Cerne (PR-090), que 
foi duplicada e modernizada. O 
trecho entre Curitiba e Campo 
Magro é usado por cerca de 30 
mil moradores da região e nestas 
melhorias foram investidos R$ 
24,7 milhões.

MELHORIAS -  Cerca de 
45% dos investimentos (R$ 440 
milhões) fizeram parte do Pro-
grama Estadual de Recuperação 
e Conservação de Estradas. Estes 
recursos são usados em conser-
vações, recuperações e melhorias 
pontuais em todas as rodovias 
durante o ano. AENotícias

Jorge Woll/DER

Pesquisa mostra que Paraná é o segundo estado brasileiro que mais investe em transporte ro-
doviário. 

Cooperativa reúne mais de 800 pessoas na sede da 
Sociedade Paranaense de Desportos e Cultura e 

destaca crescimento acima de 20% nos últimos 15 anos

participaram das 65 reuniões que 
ocorreram no Paraná e em São 
Paulo. Nesta semana, além de Pa-
ranavaí, Graciosa (PR), Vargem 
Grande do Sul (SP), Cambé (PR), 
São José do Rio Pardo (SP), Mo-
coca (SP), Londrina (PR), Limei-
ra (SP), Piracicaba (SP) e Maringá 
(PR) reúnem os associados para 
prestação de contas.  

RESULTADOS
Maior cooperativa do Sistema 

Sicredi e quinta maior coopera-
tiva do ramo crédito do Brasil, 
a Sicredi União PR/SP encerrou 
2016 com um crescimento de 
22% no número de associados, 
chegando a 134 mil cooperados.  
Mesmo perante a um ano difícil 
para a economia, o balanço ge-
ral é sólido, com um incremento 
também de 22% nos ativos totais 
– que são os volumes de negócios 
com os associados – atingindo R$ 
2,6 bilhões.  Para 2017, a meta é 
aumentar em 21% o número de 
associados e em 15% os ativos. 
Nas operações de crédito - co-
mercial, rural e investimento -, o 
incremento em 2016 foi de 15%, 
com meta de ampliação de 20% 
para este ano.

De acordo com Rogério Ma-
chado, diretor executivo da coo-
perativa, enquanto o mercado 
financeiro, em geral, ficou estag-
nado no ano passado, a Sicredi 
União PR/SP continuou crescen-
do acima dos 20%, assim como 
tem feito nos últimos 15 anos. 
“Isso é fruto do relacionamento 
com os associados, do enten-
dimento das suas necessidades 
e por oferecermos produtos de 
qualidade e preço justo”, descreve.

 
ECONOMIA
A sobra líquida da cooperati-

va em 2016 - rateada proporcio-
nalmente às operações dos asso-
ciados – foi de R$ 3,3 milhões, 
sendo que a partir desse ano a 
valor decorrente desse rateio não 
precisará, necessariamente, ser 
acrescentado ao capital social, 
podendo também ser depositado 
em conta corrente, ficando a cri-
tério do associado.

Outro ponto destacado pelo 
diretor foi a economia dos asso-
ciados ao realizarem suas opera-
ções com a Sicredi. Somente o be-
nefício com a isenção do Imposto 
sobre Movimentação Financeira 
(IOF) – que é de 3% nos bancos 
- representou uma economia aos 
cooperados de R$ 15,1 milhões. 
Já pela diferença de taxa de juros 
– que chega a ser 26% menor que 
a média do mercado – a econo-
mia foi de R$ 32,6 milhões. “O 
total poupado chega a R$ 67,2 
milhões, considerando a econo-
mia gerada pelos cartões, seguros, 
consórcio, diferença na taxa de 
crédito, diferença no IOF e isen-
ção de cesta de serviço”, revela.

RETA FINAL
A Assembleia em Parana-

vaí marca o fim da prestação de 
contas na regional noroeste da 
Sicredi União PR/SP. De acordo 
com o gerente regional de de-
senvolvimento, Sérgio Gentilin, 
o aumento na participação dos 
associados foi destaque neste ano. 
“Quebramos um paradigma com 
relação ao ano passado, onde 12% 
da base ativa estiveram presentes 
na prestação de contas. Fechare-

mos com a participação de apro-
ximadamente 20%, em todas as 
reuniões da regional noroeste”.

O gerente ainda aproveita 
para reafirmar que a cooperati-
va atuará fortemente na região, 
ao apresentar diferencias signi-
ficativos do mercado financeiro. 
“Oferecemos soluções financeiras 
a preço justo, com economia real 
aos associados. O relacionamento 
que já era próximo vai ficar ainda 
mais. Vamos focar em estarmos 
entre as três maiores cooperati-
vas de crédito e investimento do 
Brasil e conseguiremos isso apre-
sentando os inúmeros benefícios 
que podemos gerar em prol da 
comunidade”, finaliza.

 AGO
No dia 13 de março, segunda-

-feira, será realizada a Assembleia 
Geral Ordinária na ACEMA - As-
sociação Cultural e Esportiva de 
Maringá. A Assembleia marca o 
encerramento do exercício 2016 
da Sicredi União PR/SP, além da 
eleição do Conselho Fiscal.

 EXPOPARANAVAÍ
Até o dia 12 março, o cami-

nhão estande da Sicredi estará 
presente na 46ª ExpoParanavaí - 
Feira Agropecuária e Industrial 
de Paranavaí. Neste ano, a insti-
tuição financeira cooperativa ofe-
rece linha de crédito especial para 
leilões, com liberação em até 24 
horas. Os servidores municipais 
que buscarem pelo crédito con-
signado terão a mesma praticida-
de. Outro diferencial é a abertura 
de contas no estande. Os colabo-
radores estarão à disposição das 
18h às 22h.
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Campeonato veterano 
começa no próximo domingo

ESPORTE

Terá início, no próximo 
domingo, (12) o VII 
Campeonato Amador. 

O evento é promovido pela Liga 
de Futebol de Nova Esperança.  
AO todo 9 Municípios vão par-

ticipar do campeonato: Atalaia, 
Lobato, Paranacity, Cruzeiro do 
Sul, Uniflor,Alto Paraná, São 

Carlos do Ivaí, Floraí e Manda-
guaçu. Em anexo dados dos jo-
gos e arbitragem. 

Fortes chuvas causam danos ambientais 
e prejuízos de mais de 6 milhões aos 

cofres públicos de Alto Paraná
Pontes foram danificadas, culturas agrícolas afetadas,  estradas e carreadores 

destruídos, voçorocas formadas além de equipamentos agrícolas destruídos.

As fortes chuvas que 
caíram no último do-
mingo (05) deixaram 

um grande rastro de destrui-
ção tanto na cidade quanto 
na zona rural de Alto Paraná. 
O impacto das águas somado 
ao fato do arenoso solo co-
nhecido por Arenito Caiuá 
ser desprovido de sedimen-
tos  que freiem o arraste de 
terras contribuíram  para o 
triste cenário.  Diversas pon-
tes precisarão ser refeitas ou 
serem submetidas a reparos 
para garantir a eficiência de 
uma travessia segura para a 
população. A recuperação 
total dos estragos demanda-
rá recursos na ordem de R$ 
6.750.000,00(seis milhões e 
setecentos e cinquenta mil 
reais).

 Segue o minucioso levan-
tamento efetuado pela admi-
nistração municipal de Alto 
Paraná:

RELATÓRIO
Relatório sobre as chuvas 

do mês de março de 2017, 
que somaram mais de 260 
milímetros em alguns pon-
tos, ocasionando vários estra-
gos nas estradas e em várias 
propriedades do Município 
de Alto Paraná.   

 
ESTRADAS:
1. Estrada Santa Maria: 

Parte da estrada destruída 
com erosão em vários tre-
chos, com transito precário.

2. Estrada Mandassaia: 
Vários pontos com dificulda-
de de passagem, necessitando 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

reparos, principalmente no 
trecho da subida do rio jaca-
reí. 

3. Estrada Velha: Grandes 
poças de água e caixas de cap-
tação de água assoreadas. 

4. Estrada Santa Terezi-
nha: Grandes erosões, caixas 
de captação de água e pontos 
da estrada assoreadas.

5. Estrada Corguinho: 
Grandes erosões, poças de 
água e caixas de captação de 
agua assoreadas.

6. Estrada Any: Pontos 
da estrada com transito res-
trito e caixas de captação de 
agua assoreadas.

7. Estrada Gafanhoto: 
Grandes erosões e caixas de 
captação de agua assoreadas.

8. Estrada Jacareí: Pon-
tos com erosões e caixas de 
captação de agua assoreadas.

9. Estrada Peroba: Ero-
sões, poças de água e caixas 
de captação de água assorea-
das.

10. Estrada Divisora: 
Grandes erosões e caixas de 
captação de água assoreadas.

11. Estrada Santa Clara: 
Transito restrito devido aos 
atoleiros e caixas de captação 
de agua assoreadas.

Estradas a recuperar com 
um trecho aproximado de 
45.000 metros.

Valor estimado para a re-
cuperação: R$ 2.500.000,00 
(dois milhões e quinhentos 
mil reais).

PONTES:
1. Ponte da Estrada 

Santa Maria: Necessitando de 
reparos na tubulação sobre o 
córrego Fanfa.

2. Ponte da Estrada 
Mandassaia: Necessitando de 

reparos no aterro; conhecida 
como Ponte do Cachoeirão, 
sob o Ribeirão Jacareí.

3. Ponte Estrada Santa 
Leonor: Necessitando de re-
paros em toda a estrutura, sob 
o Ribeirão São Francisco.

4. Ponte Estrada Favo-
reto: Necessitando de reparos 
em toda a estrutura, sob o Rio 
Agua do Peroba.

5. Ponte Vila Rural Per-
severança: Destruída em par-
te, necessita de aterro, sob o 
Rio Agua do Cedro.

6. Ponte Estrada Nacio-
nal: Necessitando de reparos 
em toda a estrutura, sob o Rio 
Agua do Cedro.

7. Ponte Estrada Pero-
binha 1: Necessita reparos, 
sob o Rio Anhumai.

8. Ponte Estrada Pero-
binha 2: Necessita reparos, 
sob o Rio Anhumai.

9. Ponte Estrada Fanfa: 
Necessitando de reparos em 
toda a estrutura, sob o Ribei-
rão São Francisco .

10. Ponte Estrada Any: 
Destruída, sob o Córrego 
Any.

Valor estimado para a re-
cuperação: R$ 2.500.000,00 
(dois milhões e quinhentos 
mil reais).

CULTURA AFETADA:
Cultura da Mandioca – 

Foram atingidos cerca de 30% 
das propriedades, com erosão 
em um total estimado de 10% 
de perca na produção, além 
dos prejuízos causados por 
erosões, voçorocas e destrui-
ção de carreadores.

Pastagem – Foram atingi-
dos cerca de 20% da área, com 
erosões e voçorocas.

Valor estimado para a 

recuperação: R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais).

DANOS AMBIENTAIS:
Danos ao meio ambiente 

com destruição de mata ci-
liar, assoreamento de nascen-
tes e represas e ainda erosões 
e voçorocas, com danos esti-
mados em aproximadamente 

R$ 800.000,00 (oitocentos mil 
reais).

Perca de bombas d’água e 
rodão para o abastecimento 
de agua nas propriedades de 
aproximadamente 35 agri-
cultores, com danos estima-
dos em aproximadamente 
450.000,00 (quatrocentos e 
cinquenta mil reais).

Será necessário refazer 
carreadores, represas e cur-
vas de nível em 30% das pro-
priedades, necessitando de 
aproximadamente 800 horas 
maquina.

Valor estimado para a re-
cuperação: R$ 1.250.000,00 
(Um milhão duzentos e cin-
quenta mil reais).

Diversas pontes precisarão ser refeitas ou serem 
submetidas a reparos para garantir a eficiência 

de uma travessia segura para a população. 

Prefeito Miro Santana, 
acompanhado do 

Secretário de Viação 
e Obras Mário 

Sérgio dos Santos 
(Rosa), vistoriaram 
toda a área rural do 

município

Fotos: Hauney C. Malacrida
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO 

QUIMISA S/A, CNPJ 43.683.069/0004-12, torna público que requereu ao 
IAP, a renovação de sua Licença de Instalação para a atividade de 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS E 
PETROQUÍMICOS (ARMAZENAGEM, FRACIONAMENTO E 
TRANSPORTE) a ser implantada na Rodovia BR 376, KM 130, LOTE nº 
139/141-B, NOVA ESPERANÇA/PR – GLEBA PATRIMÔNIO NOVA 
ESPERANÇA. 
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A demagogia da 
violência e a violência 

da demagogia

ARTIGO

O projeto do “Estatuto de Controle de Armas de Fogo”, que 
revoga o Estatuto do Desarmamento e flexibiliza restrições para 
a posse e o porte, não tem nada a ver com a proteção da vida 
humana.

Sua perspectiva de aprovação deve ser compreendida no 
contexto de fragilidade institucional do país e do oportunismo 
de setores do mercado. Não se trata de discutir segurança públi-
ca ou direito à autodefesa: trata-se apenas de negócios. Não é à 
toa que dados oficiais do TSE indicam a doação de valor próxi-
mo a R$?3 milhões a candidatos e comitês partidários, apenas 
nas últimas eleições, por parte de grandes empresas do ramo.

É por isso que espanta a facilidade pela qual tantos embar-
cam com ingenuidade no discurso sedutor segundo o qual todo 
“cidadão de bem”, diante da ineficiência do Estado, tem o direito 
de andar armado para se defender dos “bandidos”.

Apenas demagogia, incapaz de se sustentar em suas próprias 
premissas. A distinção entre “bandidos” e “cidadãos de bem” 
não passa de retórica vazia: atiradores em shoppings e escolas, 
por exemplo, eram todos “cidadãos de bem” até fazerem o que 
fizeram. Ou “bandido” seria quem tem inquéritos policiais ou 
processos criminais em andamento? Pois uma das alterações 
propostas derruba a restrição ao porte de armas hoje existente 
justamente para esses casos! É evidente que o princípio da pre-
sunção de inocência deve ser defendido sempre, mas é impossí-
vel não se estarrecer com a incoerência entre o discurso e o que 
o projeto propõe. Esperemos que a presunção de inocência seja 
lembrada também na hora de atirar contra o próximo a quem 
defino como ameaça, e não sirva apenas como regra de ouro 
para vender mais armas e munições.

É comprovado que boa parte dos homicídios decorre de 
atos impulsivos, sem premeditação, desdobramentos infelizes 
e trágicos de brigas de bar, no trânsito ou em casa. O debate 
honesto deverá admitir, nesse sentido, que a redução da dispo-
nibilidade e do número de armas de fogo em circulação é direta-
mente associada à redução das mortes violentas. Se continuam 
a circular nas mãos de organizações criminosas, o que se há de 
fazer é combater o tráfico de armas e suas causas, valorizando 
e buscando um novo papel à polícia dentro da democracia. 
Transformar as relações sociais em um permanente faroeste em 
potencial não é a medida mais inteligente, muito menos eficaz.

Legítima defesa não é um direito em abstrato, mas sim uma 
situação muito específica que autoriza o sujeito a agir com vio-
lência no caso de injusta agressão atual ou iminente, e apenas 
na medida necessária para tanto. Pressupor que devemos sair às 
ruas prontos para, a qualquer momento, agir em legítima defesa 
significa dizer que há uma ameaça em cada esquina, em cada 
vizinho, em cada cidadão: é o sepultamento da cidade, do espa-
ço público, da cidadania, em prol de uma sociedade fundada no 
medo e em uma filosofia pseudo “anarcoliberal” de radicaliza-
ção do individualismo.

A primeira arma aos 21 anos, presente para o filho. Cin-
quenta balas por mês, até nove armas em casa. Ocorre que não 
há salvação para a segurança pública sem o resgate do espaço 
público e de políticas que valorizem a convivência e a coexistên-
cia. A banalização da violência significa a vitória desta última, 
não seu combate. Como canta O Rappa, afinal, também morre 
quem atira.

André Giamberardino, professor da Universidade Positivo e 
da UFPR, é defensor público no estado do Paraná.

Por: André Giamberardino


