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DESDE MAIO DE 1995

Essa é uma pergunta recorrente aos profissio-
nais que atuam na área do direito, afinal, em regra, a 
pensão alimentícia deve ser custeada pelos pais que 
não estão com a guarda regulamentada.

Mas não é surpresa nos dias modernos, que exis-
tam adolescentes grávidas, cuja paternidade é atri-
buída a menores de idade, que por vezes nem sequer 
trabalham, ficando aos avós a responsabilidade fi-
nanceira da criança que está por vir.

Há também casos de pais já adultos que sim-
plesmente desaparecem, fugindo da obrigação ali-
mentar e acabam deixando a responsabilidade da 
arcar com os alimentos para os avós paternos. Por 
terceiro, existem ainda a fatalidade morte, que pode 
transmitir a responsabilidade dos alimentos aos 
avós.

Desta forma, podemos dizer que essa responsa-
bilidade dos avós de arcar com a os alimentos aos 
seus netos é realizada de maneira complementar e 
subsidiária, ou seja, quando os pais que são os deve-
dores  da obrigação não prestam a pensão alimentí-
cia para o alimentando por alguma das razões acima 
elencadas, os avós devem ser chamados para cum-
prir com a obrigação alimentar.

Ainda pode recair a obrigação alimentar sobre os 
avós na hipótese dos valores  pagos pelos genitores 
serem insuficientes, ocasião em que os avós poderão 
ser chamados para complementar a pensão.

Para o(a) genitor(a) que estiver com a guarda re-
gulamentada, o dinheiro é investido de forma direta 
porque este(a) já está com a guarda estabelecida.

O posicionamento dos Tribunais Superiores é 
que os avós só serão chamados para complementar 
os alimentos aos netos quando for comprovado que 
os pais estejam impossibilitados de forma absoluta 
de prestar os alimentos.

 A jurisprudência atual vem decidindo no senti-
do de que a ação deve ser ajuizada em face dos avós 
paternos e maternos e os juízes tem entendido dessa 
maneira.

Esta a obrigação advém do princípio da solida-
riedade familiar que impõe aos pais o dever de as-
sistência aos filhos, e na ausência destes, a obrigação 
poderá ser transmitida aos avós, visto que a respon-
sabilidade dos avós é subsidiaria e não solidaria.

ACERCA DA PENSÃO 
ALIMENTÍCIA

 Os avós tem o dever 
de contribuir?

Na semana passada a comissão especial que ana-
lisa a proposta de mudanças na legislação brasileira 
sobre agrotóxicos aprovou o parecer do relator, depu-
tado Luiz Nishimori (PR-PR). Foram 18 votos a favor 
e 9 contrários ao texto principal.

O relator apresentou substitutivo ao Projeto de Lei 
6299/02 e 29 apensados. O relatório rechaça a pala-
vra agrotóxicos, adota o termo pesticida e prevê que 
esses produtos possam ser liberados pelo Ministério 
da Agricultura mesmo se outros órgãos reguladores, 
como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não tiverem 
concluído análises sobre os eventuais riscos.

O texto favorece o uso indiscriminado de agrotó-
xicos, entre eles, de substâncias que podem ser can-
cerígenas e que são proibidas no Brasil. A decisão ig-
norou o apelo de diversas organizações da sociedade 
civil, como Greenpeace, Organizações das Nações 
Unidas (ONU), Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANVISA), Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 
e Instituto Nacional do Câncer (INCA). A expectati-
va dos parlamentares é de que a votação no plenário 
da Câmara ocorra após as eleições.

De acordo com a especialista em Agricultura e 
Alimentação do Greenpeace, Marina Lacôrte: “Este 
pacote vai totalmente na contramão do que a socie-
dade quer. Os membros da Comissão viraram as cos-
tas para a população. Fica muito claro que esses par-
lamentares atendem apenas os interesses da indústria 
de pesticidas e do agronegócio. Vamos continuar mo-
nitorando e pressionando para que o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, coloque os interesses da po-
pulação acima dos interesses econômicos do setor”.

Em 2014 abordei o tema dos agrotóxicos. Na oca-
sião pesquisas apontavam que o Brasil consumia 14 
agrotóxicos proibidos no mundo. Pelo menos 30% 
de 20 alimentos analisados por especialistas não po-
deriam estar na mesa do brasileiro. No ano de 2013, 
foram consumidos um bilhão de litros de agrotóxi-
cos no Brasil – uma cota per capita de 5 litros por 
habitante e movimento de cerca de R$ 8 bilhões no 
ascendente mercado dos venenos.

De acordo com Luis Cláudio Meirelles, pesquisa-
dor em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, 
a falta de clareza nas informações sobre os agrotó-
xicos prejudica a discussão sobre o seu uso. “O uso 
do agrotóxico é um problema de saúde pública, que 
precisa ser enfrentado e que está afetando a vida das 
futuras gerações”.

Há 10 anos o Brasil se tornou o maior consumi-
dor de agrotóxico do mundo e a maioria dos pro-
dutos utilizados por aqui já são proibidos em países 
europeus e norte americanos. Segundo a Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), 70% dos 
alimentos in natura consumidos no País estão conta-
minados por algum agrotóxico. Recentemente o Ins-
tituto Nacional do Câncer, INCA, concluiu um estu-
do inédito no País, que investiga a relação entre o uso 
de agrotóxicos e o surgimento de um tipo de câncer 
no sangue, cuja prevalência tem crescido nos últimos 
anos no mundo.

Ao mesmo tempo em que o Brasil comemora 
os resultados positivos da economia com a pujança 
do agronegócio batendo recordes em produção, um 
dado relevante não é mencionado: a saúde do brasi-
leiro está em risco, pois o país é o maior importador 
de agrotóxico do mundo.

Diante disso, o ditado popular que diz ‘saúde é 
o que interessa’ perde a validade, pois o importante 
mesmo são os significativos números gerados pelo 
agronegócio a economia e aos latifundiários.

“Disse-lhes mais: Eis que vos tenho dado todas 
as ervas que produzem semente, as quais se 

acham sobre a face de toda a terra, bem como 
todas as árvores em que há fruto que dá semente; 

ser-vos-ão para mantimento”. Gênesis 1:29

***

Veneno nosso 
de cada dia!

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Os fofoqueiros são, na sua 
maioria, pessoas mentirosas e 
sem caráter, sempre e sempre 
dispostas a semear intrigas e 
a prejudicar outras pessoas".

“A coragem não é ausência do medo, mas sim 
uma boa gestão do medo” – Rudolph Giuliani 

Capital Nacional da Seda
O deputado federal Rubens Bueno (foto) protocolou 
esta semana o Projeto de Lei nº 10.512/2018 que confe-
re ao município de Nova Esperança o título de Capital 
Nacional da Seda. A fundamentação se dá pelo fato da 
cidade ser a maior produtora de casulos verdes do Bra-
sil. Desde 2016, por meio da Lei estadual nº 18.840 é considerada a 
Capital da Seda do Estado do Paraná. “A concessão do título nacional 
de Capital da Seda se reveste de enorme relevância para a história e a 
cultura de Nova Esperança”, enfatizou Bueno.  A cidade produz mais de 
328 mil quilos de casulos verdes por safra. Com estes números se con-
figura como a maior produtora de seda da América Latina. “O fio da 
seda produzido em Nova Esperança prima pela alta qualidade da pro-
dução quando comparado ao de outros países. Cumpre lembrar que a 
sericicultura se constitui em uma atividade economicamente rentável, 
socialmente justa e ecologicamente correta, uma vez que não requer a 
aplicação de qualquer tipo de agrotóxico”, concluiu o deputado federal 
Rubens Bueno. 

Pioneirismo na sericicultura
Acreditando que uma agricultura forte faz uma cidade ainda mais for-
te, o ex-prefeito José Ercílio Kreling (foto), que gover-
nou Nova Esperança por dois mandatos: 1973 à 1977 
e 1989 à 1992, trouxe para Nova Esperança a serici-
cultura, (bicho da seda). A cidade chegou a ter 1.600 
barracões gerando mais de 8.500 empregos diretos e 
indiretos, transformando o município em Capital Na-
cional da Seda. Agora o título será justamente formali-
zado por meio do Projeto de Lei apresentado pelo parlamentar Rubens 
Bueno, conforme acima descrito. Em tempo: História não se conta pela 
metade!

Jogos da Juventude
Na sexta-feira, 13 de julho às 20 horas acontecerá no Ginásio de es-
portes Capelão  a solenidade de abertura da etapa regional divisão 
B do 31º Jogos da Juventude do Paraná. Mais uma vez a cidade vai 
sediar uma importante competição e deve repetir o sucesso que foi 
a realização da fase macrorregional dos Jogos Escolares. Desta vez 
aproximadamente 1700 atletas estarão no município durante os dias 
de disputas. A valorosa equipe da Secretaria de Esportes do municí-
pio já está ultimando os detalhes e o sucesso deverá se repetir. 

Visitas
No último sábado (30) o Deputado Federal e ex-ministro da Saúde 
Ricardo Barros e sua filha, a Deputada Estadual Maria Victória es-
tiveram em Nova Esperança e foram recepcionados no gabinete do 
prefeito Moacir Olivatti. Diante de um público numeroso Olivatti 
expôs, por meio de um telão as principais medidas adotadas por seu 
governo. Fim dos alugueis, registro de ponto, suspensão de horas 
extras, readequação dos prédios próprios, instauração de perícia mé-
dica além do controle e compartilhamento de veículos.

Números
Também foram expostos no telão os recursos provenientes de emen-
das parlamentares  destinados aos municípios. Ricardo Barros e Tião 
Medeiros, respectivamente deputados federal e estadual foram os 
que mais ajudaram a cidade. Barros com R$3 milhões e Tião com 
R$2,5 milhões em emendas. Ao expor os números ficam democra-
ticamente demonstrados quais os parlamentares que efetivamente 
tem contribuído para a cidade.  O povo se cansou de gente que vinha 
para cá fazer politicagem e em nada contribuía para a coletividade.  
Outros deputados também seguiram a lista de recursos via emendas. 
Rubens Bueno, Nishimori, Edmar Arruda, Ênio Verri (federais), Dr. 
Batista, Maria Victória, Tiago Amaral, Cobra Repórter (estaduais) 
dentre outros seguem a lista na proporção do que enviaram para o 
município. 
Acompanhe os números:
Recursos provenientes de emendas parlamentares (federal) – va-
lores aproximados
* Ricardo Barros – R$3 milhões
* Rubens Bueno – R$ 1 milhão
* Nishimori – R$1 milhão
* Edmar Arruda – R$1 milhão
* Ênio Verri – R$1 milhão
* Francischini – R$500 mil
* Evandro Roman – R$500 mil
Outros – Cerca de R$2 milhões 
Recursos provenientes de emendas parlamentares (estadual) va-
lores aproximados
• Tião Medeiros - R$2,5 milhões
• Dr. Batista - R$1 milhão
• Maria Victória – R$1 milhão
• Tiago Amaral – R$1 milhão
• Cobra Reporter – R$500 mil
• Felipe Francischini – R$500 mil
• Romanelli – R$200 mil
• Evandro Jr. – R$100 mil
• Outros – R$1,2 milhão 

Crueldade
Esta semana uma jovem senhora esteve na redação do Jornal e rela-
tou que seu cãozinho, da raça Pinscher foi covardemente atropelado 
propositalmente. Ela relatou que o cachorrinho, que já teve câncer 
e estava se recuperando, gostava de passear e que segundo relatos, 
uma pessoa ao ver o animalzinho simplesmente vociferou palavrões 
e teria então jogado o carro pra cima do cãozinho que, indefeso, su-
cumbiu diante de tamanha maldade. Ela disse que medidas já estão 
sendo tomadas no sentido de identificar o autor. A abertura de um 
boletim de ocorrência será feita e, uma vez comprovada a autoria, o 
responsável pela crueldade terá que responder criminalmente pelo 
ato. 

***

* Alex Fernandes França é Administrador de Empresas, Teólogo, Acadêmico 
de História, Pós graduando em Docência do Ensino Superior, membro da 
Associação dos Cronistas do Estado do Paraná alem de redator do Jornal 
Noroeste, onde escreve semanalmente.
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Opinião do Blog
Quanto custa manter 54 de-

putados estaduais tudo pago por 
você?

Gazeta do Povo, importante 
órgão de comunicação do Paraná, 
divulgou recentemente os  custos 
dos deputados estaduais, faltando 
seis meses para o término da atual 
legislatura. Como se sabe, as ativi-
dades do parlamentar  vão além 
daquelas inerentes ao processo de 
apresentação, aprovação e fisca-
lização das Leis. O deputado é o 
representante da sociedade e sua 
permanência junto aos seus elei-
tores  constitui  fase importante 
de seu trabalho, seja para buscar 
nas suas bases de representação as 
demandas sociais, seja para levar 
a estas os resultados do exercício 
do seu mandato, pelas prestações 
de contas das  suas ações. Cada 
deputado recebe hoje um salário 
de R$ 25,3 mil. Além do salário, 
cada deputado tem direito a gastar 
todos os meses, R$ 31,5 mil para 
pagar combustível, passagens, alu-
guel de veículos, escritório e resi-
dência em Curitiba, hospedagem, 
alimentação, telefone, correio, etc. 
E ainda cada deputado poderá 
contratar até 23 funcionários em 
cargos comissionados, gastando 
uma média mensal de R$ 100 mil 
pagos pelo orçamento da Assem-
bleia Legislativa.  As notas fiscais 
de cada gasto são apresentadas 
à Assembleia Legislativa que as 
confere e reembolsa no mês se-
guinte. Como se vê, muitas dessas 
despesas poderiam ser feitas por 
qualquer cidadão no dia a dia, 
sem necessidade do Estado pagar.  
Segundo calculo feito por técni-
cos daquele jornal, cada deputa-
do, além dos salários, recebe em 
média  cerca de  R$ 1.000 mil por 
dia para custear despesas.  Vale a 

pena ressaltar que essas despesas   
se referem ao período de fevereiro 
de 2015 e abril de 2018. É um gas-
to muito elevado. Evidentemente, 
que para esta coluna, não estão 
incluídos aqui as mais diferente 
comissões que os parlamentares 
podem receber por atuações em 
seus mandatos.

Excesso de gordura abdomi-
nal causa riscos cardíacos!

O que  iremos abordar aqui, 
é praticamente de conhecimento 
de todas as pessoas, mas sempre é 
bom lembrar que a gordura abdo-
minal compromete a saúde quan-
do a medida da cintura das mulhe-
res ultrapassa 88 cm, e nos homens 
102 cm. Quando isso acontecer, é 
necessário ficar em alerta e pro-
curar reduzir  essas medidas por 
meio de dietas e exercícios físicos. 
O acúmulo de gordura abdominal, 
é  considerado um dos importantes 
marcadores de doenças cardiovas-
culares como o Infarto Agudo do 
Miocárdio, Acidente  Vascular Ce-
rebral (AVC). Vale a pena ressaltar 
que a concentração de gordura ab-
dominal, favorece a proliferação de 
células que produzem substâncias 
inflamatórias que se alojam nos 
vasos sangüíneos. O excesso de 
gordura circulante, acaba provo-
cando  placas de gorduras que se 
formam no interior dos vasos, di-
ficultando a passagem do sangue, 
podendo ocasionar as doenças 
cardiovasculares. O aumento de 
gordura abdominal está associado  
com níveis altos de triglicérides,  
baixos níveis do colesterol bom 
(HDL), resistência à ação da in-
sulina e conseqüente elevação dos 
níveis de açúcar no sangue (dia-
betes). Está também associada ao 
aumento da hipertensão arterial 
e viscosidade do sangue. Existem 

dois tipos de gordura abdominal: 
1) a gordura subcutânea, que está 
a frente dos músculos abdominais 
(é a chamada"barriga de cerveja"); 
2) a gordura perivisceral, que se 
acumula entre as alças intestinais e 
órgãos internos como o fígado, in-
testino, etc., sendo a mais perigosa. 
As pessoas obesas ou com sobre-
pesos, mesmo sem risco metabó-
lico de diabetes, colesterol elevado 
e hipertensão arterial, apresentam 
riscos de morte súbita, prematura, 
quando comparadas as de peso 
ideal.  A Associação Brasileira de 
Cardiologista dá algumas dicas  
para o controle da obesidade e da 
gordura abdominal: a) Adote hábi-
tos de  vida mais saudáveis; b) Pra-
tique atividade física com freqüên-
cia ( cerca de 30 minutos diários 
); c)Dê preferência para gorduras 
trans e saturadas; d) Diminua a 
ingestão de açúcares; e) Consulte o 
seu médico periodicamente e faça 
exames complementares.

Privatizações somente com o 
aval do Congresso Nacional!

Sempre com a mesma histó-
ria de equilibrar as contas públi-
cas, mas sai ano e entra ano e tal 
equilíbrio nunca acontece, che-
gou a vez do presidente Michel 
Temer, assim como  já aconteceu 
no governo Fernando Henrique 
Cardoso, fazer as privatizações de 
inúmeras empresas públicas para 
cobrir os rombos de nosso dese-
quilíbrio financeiro. Uma liminar 
no Supremo Tribunal Federal foi 
defendida pelo ministro Ricardo 
Lewandowski  de que  as vendas 
de ações de empresas públicas, so-
ciedades de economia mista ou de 
suas subsidiárias ou controladas 
só podem ser feitas com autoriza-
ção do Congresso Nacional e pré-
via licitação. Para o ministro, toda 
a empresa pública criada terá que 
ter o amparo da Constituição Fe-
deral (Artigo 37) e ao Controle do 
Congresso Nacional (Artigo 49, X, 
no caso de empresas pertencentes  
à União). Além disso, o orçamen-
to de investimentos das estatais 
federais devem estar previstos no 
orçamento geral  da União (Arti-
go 165  parágrafo 5, da Constitui-

ENTRELINHAS
***Brasil, que venha a Bélgica. Confira os palpites dos torcedores na edição deste jornal***Manuel Lopez Obrador, 
é o novo presidente eleito do México. Representante da coligação de esquerda, Obrador vai se espelhar no trabalho que 
Lula fez no Brasil. Desigualdade social, será o grande desafio do presidente. ***Ao completar 66 anos, a atriz Vera Fischer 
diz já ter abortado várias vezes e se arrepende de ter sustentado dois ex-maridos.***Seis meses após a reforma da lei 
trabalhista, o desemprego  aumentou, conforme  previsão dos sindicatos, além do aumento da informalidade.***"Muitas 
vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos." 
(Nelson Rodrigues, escritor, jornalista, romancista, dramaturgo.-1.912-1980). "Penalti é tão importante que quem deveria 
bater é o presidente do clube." (Neném Prancha, roupeiro, massagista e chamado  de filósofo do futebol. 1906-1976).

ção Federal).   Os objetivos de tais 
decisão, são para que haja uma 
maior fiscalização e controle de 
bens públicos que são privatizados  
(vendidos, trocados ou leiloados) 
pelo governo federal, governo es-
tadual e governo municipal. A li-
minar de Lewandowski  veio num 
momento muito importante para 
o país quando o presidente já es-
tava até com leilão marcado para 
vender diversas subsidiárias da 
Eletrobrás.

Coisas do Cotidiano
• Cada deputado do Paraná 

custa cerca de R$155 mil mensais. 
Multiplique  este valor pelo total de 
deputados (54), você saberá quan-
to nós, trouxas, pagamos mensal-
mente a estes parasitas;

• A maioria dos eleitores que 
decidiram anular ou votar em 
branco nas eleições de outubro 
próximo é por decepção, desilusão, 
desencanto, desconfiança, frustra-
ção, descrença. São sentimentos da 
maioria dos eleitores que desiludi-
dos com a política, querem boico-
tar as eleições. Segundo Datafolha, 
em recente pesquisa, um em cada 
quatro eleitores (23%) votarão  em 
branco ou nulo. Infelizmente, não 
vejo nada de sério nas eleições des-
te ano, afirma a maioria; 

• O atleta do basquetebol ame-
ricano, LeBrom James, ex atleta do 
Cleveland Cavaliers, 33, acaba de 
assinar contrato por quatro anos 
com o Los Angeles Lakers. Le-
Brom vai receber US$154 milhões 
de dólares, o equivalente a R$595,9 
milhões de reais. Ou seja, cerca de 
R$ 13 milhões de reais mensais; 

• Jogadores como Kane (Ingla-
terra), Cavani (Uruguai), Philipe 
Coutinho (Brasil), Mbappé (Fran-

ça),  Thiago  Silva (Brasil),  estão 
brilhando no mundial 2018, na 
Rússia;

• As 12 crianças e um técnico 
estão presos em uma caverna na 
Tailândia.  O mundo acompanha 
com ansiedade o resgate dessas 
crianças;

• Ministro Dias Toffoli man-
dou soltar José Dirceu sem o uso 
de tornozeleira. O juiz Sérgio 
Moro havia decretado a prisão de  
José Dirceu por mais de 30 anos.  
Ao que parece, vai longe esse de-
sentendimento entre Moro e o 
STF.

Asma na Criança
A asma é um distúrbio pul-

monar inflamatório recorrente no 
qual certos estimulantes (fatores 
desencadeantes) inflamam as vias 
respiratórios e fazem com que elas 
se estreitem temporariamente, 
o que resulta dificuldade respi-
ratória. Fatores Desencadeantes 
- Infecções virais (resfriado ou 
gripe), mudança de temperatura, 
fumaça, perfumes, pólen, mofo, 
ácaro, poeira, partículas de inse-
tos, pelos de animais, substâncias 
químicas como tintas, detergen-
tes, desinfetantes, alimentos como 
ovo, leite de vaca, soja, amendoim, 
trigo, peixe, camarão e outros 
crustáceos, conservantes,  saladas  
e frutas secas, etc.  Fatores de Ris-
co - Infecções Virais, Exposição à 
Alergenos, Fatores Hereditários e 
Pré-Natais. Quando o pai ou mãe 
tem asma, as possibilidades do fi-
lho desenvolver asma é de 25%. Se 
o casal tiver asma, o filho tem 50% 
de possibilidades de desenvolver  
a doença.  Criança de mãe muito 
jovem, ou mãe que não teve uma 
boa alimentação, ou ainda criança 

que não amamentou ou amamen-
tou pouco, prematuro ou de baixo 
peso, tem  amplas possibilidades 
de desenvolver a asma. Sintomas - 
Dificuldade em respirar, sudorese,  
tosse freqüente, sibilos e chiado de 
peito, respiração encurtada, con-
gestão no peito, fadiga constante, 
dor no peito, principalmente em 
crianças menores, Quando esses 
sintomas são exacerbados, pode-
remos ter casos de Emergência 
por Asma. Diagnóstico - O diag-
nóstico de asma infantil é mais 
clínico, principalmente antes dos 
seis anos.  Depois dos seis anos, 
podem ser acrescentados os exa-
mes como Função Pulmonar, 
Espirometria, Exames Adicionais 
como  Imagens, Gasometria, labo-
ratoriais. Tratamento - Prevenção 
e controle constituem a chave para 
impedir que o ataque de asma co-
mece. Evite o chamado gatilho. 
Tomar todos os cuidados com as 
diversas causas da doença. Traves-
seiro alto ao deitar, evite tempe-
raturas baixas, animais (cachorro, 
gato, etc.), evite cheiros, mantenha 
a higiene, evite obesidade, evite os 
alergenos, pratique esporte (pre-
ferencialmente natação). Quanto 
ao uso de medicamentos, eles  são 
vários, dependendo do estágio e 
de como a doença se apresenta. 
Temos os chamados brancodilata-
dores, em forma de comprimidos, 
xaropes, gts., spray, pó, corticóides 
(nos mais variados tipos), adre-
nalina,  inalações,  modificadores 
de leucotrienos (montelucaste, 
por exemplo, que interfere na in-
flamação dos pulmões), vitamina 
D. Prevenção - Além de todos os 
cuidados  já  mencionados, há ain-
da as vacinas antialérgicas que são 
aplicadas  após testes alérgicos.

Copa do Mundo
O Brasil só enfrentou a Bélgica 

em Copas do Mundo uma 
única vez. E foi na campanha 

do pentacampeonato em 2002

Brasil escalado para enfrentar 
a Bélgica logo mais às 15 horas

Tite confirma equipe titular contra a Bélgica: Alisson, 
Fágner, Miranda, Thiago Silva e Marcelo; Fernandinho, 

Paulinho e P. Coutinho, Willian, Neymar e Jesus
Com Marcelo de volta 

à lateral esquerda e 
Fernandinho no lu-

gar do suspenso Casemiro, 
o técnico da Seleção Brasi-
leira, Tite, adiantou a esca-
lação da equipe titular que 
vai a campo contra a Bélgi-
ca hoje,  sexta-feira (6), em 
duelo válido pelas quartas 
de final da Copa do Mundo 
Rússia 2018. 

Alisson, Fágner, Thiago 
Silva, Miranda e Marcelo; 
Fernandinho, Paulinho e 
Philippe Coutinho; Wil-
lian, Neymar Jr e Gabriel 
Jesus. 

– Conversei com o Mar-
celo e o Filipe Luís. O Mar-
celo saiu por um problema 
clínico e não voltou no jogo 
seguinte por um problema 
físico, só poderia jogar de 
45 a 60 minutos. O Filipe 
Luís jogou muito nos dois 
jogos, competem os dois, 
deixam a cabeça do homem 
um trevo. E por critério 
volta o Marcelo – afirmou o 
treinador.

Para o jogo contra a 
Bélgica, Tite escolheu o za-
gueiro Miranda para ser o Fernandinho está confirmado na vaga do suspenso Casemiro

Créditos: Lucas Figueiredo/CBF
capitão da equipe. Um dos 
mais experientes do grupo, 
o camisa 3 volta a receber 
a braçadeira nesta Copa do 
Mundo. Contra a Sérvia, 
na terceira rodada da fase 
de grupos, Miranda fez sua 
estreia com a função em 
Mundiais. Com o chamado 
de agora, o zagueiro acu-
mula cinco oportunidades 
dentro do rodízio proposto 
por Tite desde que assumiu 
a equipe. 

– A seleção brasileira 
está acostumada e tem res-
ponsabilidade de jogar em 
alto nível. Sabemos das di-
ficuldades do jogo porque 
a Bélgica exige ainda mais 
concentração, da nossa ca-
pacidade técnica. É um ad-
versário muito forte. Vamos 
entrar atentos, sabendo que 
para vencer um grande ad-
versário temos que fazer o 
melhor – disse o defensor.

O Brasil só enfrentou a 
Bélgica em Copas do Mun-
do uma única vez. E foi na 
campanha do pentacam-
peonato em 2002. Naquele 
jogo, o Brasil venceu por 2 
a 0, com gols de Ronaldo 
e Rivaldo. Mas, nesta edi-
ção, os "Diabos Vermelhos" 
mostram que têm uma 
grande equipe, com uma 
geração de jogadores mui-
to técnicos e qualificados. 
Não à toa, a Bélgica detém 
o melhor ataque do Mun-
dial, com 12 gols marcados. 

– O poder criativo da 
Bélgica é muito forte, a qua-
lidade, vai ser um grande 
jogo. São duas equipes que 
primam por um futebol bo-
nito, cada um com suas ca-
racterísticas. A Bélgica tem 
valores individuais de qua-
lidade, um grande técnico, 
uma grande campanha. Vai 
ser um grande jogo – res-
saltou Tite.

Brasil e Bélgica dispu-
tam uma vaga na semifinal 
da Copa do Mundo nesta 
sexta-feira (6) na Arena 
Kazan às 15h (horário de 
Brasília). www.cbf.com.br
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Alejandro Benavides Catalan é o novo 
Presidente do Observatório Social

Cadastro online aproxima famílias 
paranaenses do sonho da casa própria

O chileno, radicado há 18 anos em Nova Esperança, foi eleito, 
na última terça-feira (03). Ele sucede Angela Contin Jordão, que 
continua no Observatório Social, desta vez como vice-presidente

Novo sistema adotado pela Cohapar reduz custos e torna processo de 
inscrição mais simples, rápido e integrado. Agora, qualquer cidadão 

pode se inscrever em programas em qualquer local com acesso à internet

BIÊNIO 2018/2020

O Observatório Social 
de Nova Esperança 
(ONESP) está sob 

nova presidência. Foi esco-
lhido por unanimidade, por 
meio de votação secreta, o em-
presário Alejandro Benavides 
Catalan que juntamente com 
sua nova diretoria vai dirigir 
os destinos da entidade para o 
próximo biênio 2018/2020.  

Em entrevista ao Jornal 
Noroeste ele destacou: “Di-
rigir a entidade é um grande 
desafio. Vamos continuar pri-
mando pelo trabalho técnico, 
sem partidarismos, dando 
sequencia ao uso de uma me-
todologia de monitoramento 
das compras públicas em nível 
municipal, desde a publica-
ção do edital de licitação até 
o acompanhamento da entre-
ga do produto ou serviço, de 
modo a agir preventivamente 
no controle social dos gastos 
públicos”, enfatizou Benavi-
des. 

De acordo com Angela 
Contin Jordão, que dirigiu 
a entidade nos últimos dois 
anos, “o Observatório Social 
é  o espaço para as pessoas 
exercerem sua cidadania e 
contribuir com a cidade, tra-

Com o intuito de moder-
nizar o sistema de ca-
dastramento de famílias 

para a implantação de novos 
empreendimentos, a Cohapar 
lançou recentemente um siste-
ma que permite aos cidadãos 
realizarem a sua inscrição de 
forma digital. A partir de ago-
ra, os interessados em adquirir 
uma casa própria podem fazer 
todo o processo de qualquer lu-
gar através de um computador, 
celular ou outros dispositivos 
eletrônicos conectados a inter-
net.

Até então, as pessoas de-
viam comparecer pessoalmen-
te às prefeituras ou em atendi-
mentos com datas específicas 
feitos pelas equipes regionais 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Foto: José Antônio Costa

A Bélgica, embora te-
nha chegado, e com 
grande destaque, às 

quartas de final na Copa do 
Mundo de 2014, historica-
mente, não se classificou em 
muitos mundiais – esteve 
fora da competição de 2006 
e 2010 por exemplo. Entre-
tanto, a geração que veste 
a camisa da Bélgica para o 
mundial de 2018 é de gran-
de peso – e valor! A seleção 
Belga nunca conquistou um 
título mundial.

DIÁRIAS: O QUE É LEGAL 
NEM SEMPRE É ÉTICO

É muito importante ficar 
enraizado em nossas mentes 
e por isso sempre estamos ba-
tendo nesta tecla, que muitas 
são as formas de gastar o di-
nheiro público e a escolha está 
nas mãos dos nossos gestores, 
que são eleitos por nós.

Essas escolhas no momen-
to de decidir a respeito do or-
çamento público e de fazer as 
leis, podem estar dentro da 
legalidade, ou seja, não confli-
tar com nosso Ordenamento 
Jurídico ou nossa Constituição 
Federal, que é a lei máxima do 
país. Porém, mesmo legal, po-
dem não ser éticas ou justas.

Temos que compreender 
que a Lei, depois de promul-
gada, tem repercussão geral, 
seja no âmbito da União, de 
cada Estado da federação ou 
de cada Município, de acor-
do com as suas competências. 
Por isso, ainda que observan-
do suas competências e limi-
tações territoriais, a Lei deve 
sempre visar o Bem Comum 
e não atender a grupos de pes-
soas.

Nessa seara, a Lei Orça-
mentária, assim com as leis 
que instituem e aprovam gas-
tos públicos, devem sempre ter 
o objetivo de alcançar melho-

rias na vida do cidadão, que é o 
financiador de toda a máquina 
estatal. Otimizar os recursos 
públicos e aplica-los em locais 
que promovam a desigualdade 
social e o bem estar dos cida-
dãos é dever dos nossos gesto-
res.

Existem leis que são cons-
titucionais, porém não são jus-
tas e gastos públicos que são 
legais, porém não são éticos.

Um exemplo muito claro 
de gasto público que é legal 
mas não é ético, sãos as “diá-
rias” pagas aos políticos e aos 
funcionários públicos, quando 
precisam viajar para tratar de 
assuntos de interesse do muni-
cípio. Por certo que os mesmos 
não devem financiar com re-
cursos próprios a viagem que 
será no interesse da adminis-
tração, ou seja, da população, 
mas a forma como é feita é que 
não se mostra ética.

Em vários municípios bra-
sileiros, inclusive no nosso, são 
pagas diárias em valor fixo, no 
caso de Nova Esperança, o va-
lor é de R$450,00 na Câmara 
Municipal e no Executivo va-
ria de R$350,00 a R$750,00. 

Esses valores financiam gastos 
com estadia, alimentação e 
transporte interno, sendo que 
o transporte de viagem é um 
gasto a parte.

Quem aprova o pagamento 
dessas diárias é o prefeito no 
caso do Executivo e o Presi-
dente da Câmara no caso do 
Legislativo, porém, sempre 
observando a necessidade da 
viagem e se o resultado virá 
em benefício da cidade. E 
existem requisitos legais que 
devem ser cumpridos, entre 
eles, constar de forma clara 
no Portal da Transparência os 
valores pagos e o objetivo da 
viagem. Se não cumpridos os 
requisitos o pagamento é ilegal 
e deve retornar ao erário.

Porém, a falta de ética está 
na forma como é feito o paga-
mento, pois o usuário da diá-
ria, gastando ou não o valor 
da diária, recebe o pagamento 
integralmente.

O que seria justo e ético, 
seria o pagamento de “ressar-
cimento de despesas”, consi-
derando um teto máximo. Ou 
seja, aquilo que o agente pú-
blico gasta é ressarcido, com a 

comprovação dos gastos atra-
vés de notas fiscais.

Da forma como é feito 
hoje, se o agente público gas-
ta com estadia, alimentação e 
transporte o valor de R$300,00 
para estar um dia em Curi-
tiba, ele fica com R$150,00, 
sem que retorne esse valor aos 
cofres públicos e não precisa 
comprovar com notas fiscais 
os gastos realizados. Então 
perguntamos, isso é ético?

Muitas vezes o agente pú-
blico tem parentes ou amigos 
na capital e sequer dorme em 
hotel, outras vezes, comparti-
lha o mesmo quarto de hotel 
com outro colega que viajou 
com a mesma finalidade, mas 
mesmo assim cada um recebe 
a totalidade do valor da diária.

Conhecendo essa realida-
de, quando estava havendo a 
última campanha eleitoral em 
Nova Esperança, o ONESP 
pediu aos candidatos a verea-
dor que assinassem um Termo 
de Compromisso com vários 
itens a serem observados caso 
fossem vitoriosos e a maioria 
dos nossos vereadores elei-
tos assinou esse documento. 

Entre os itens, está que o ve-
reador irá empreender esfor-
ços para aprovar uma lei que 
acabe com as “diárias” e crie 
o “ressarcimento de despesas” 
com a comprovação dos gas-
tos.

Assim, o ONESP vem a 
público, pedir que os vereado-
res apresentem Projeto de Lei 
nesse intento, já que a maioria 
assinou o Termo de Compro-
misso, se comprometendo 
com essa mudança.

É justo que os munícipes 
paguem apenas pelas despesas 
realizadas, dentro de um teto 
razoável de gastos, já que não 
podemos admitir extravagan-
cias com o dinheiro público, 
ainda mais quando estamos 
num município pobre, que é 
administrado com parcos re-
cursos. 

Temos que mudar a visão 
de como administramos o 
dinheiro público e observar 
rigorosamente os princípios 
norteadores da Administra-
ção Pública, eis que além da 
Legalidade, Impessoalidade e 
Publicidade, estão a Moralida-
de e a Eficiência.

Membros do Observatório 
Social de Nova Esperança 

para o próximo biênio: 
CONSELHO ADMINISTRATIVO:
Presidente: Alejandro Eduardo Rolando Francisco 
Benavides Catalan 
Vice-presidente para Assuntos Administrativos-fi-
nanceiros: Angela Cristina Contin Jordão 
Vice-presidente para Assuntos Institucionais e de 
Alianças: Dayana Albuquerque Martins 
Vice-presidente para Assuntos de Produtos e Meto-
dologia: Jayme Martins de Camargo
Vice-presidente para Assuntos de Controle Social:  
Lilian Renata de Almeida Turcato

 CONSELHO FISCAL:
Titulares: Analice Martins Rocha Vicentini, Silvia 
Coelho Veiga e Maria de Lurdes Riquete Preteli.

SUPLENTES: 
Weverton Silva Dias, Rodrigo Streleski Picoli e Ruy 
Bomfim.

balhando por melhorias junto 
à gestão pública municipal, 
por meio de uma metodologia 
consolidada, que está fazendo 
a diferença em mais de 100 ci-
dades no Brasil.  Profissionais, 
estudantes e cidadãos comuns, 
que não sejam fornecedores 
da Prefeitura,  poderão acom-
panhar, de forma sistemática, 
organizada e preventiva, as 
ações da administração públi-
ca e ajudar na monitoração de 
políticas públicas, instituídas 
para os moradores de Nova 
Esperança”. 

“Profissionais contábeis 
voluntários podem contribuir 
muito para o Observatório 
Social”, complementou Alejan-
dro. 

ATUAÇÃO FORTE
“Nos dois primeiros anos 

de ONESP atuamos de forma 
intensa a fim de fortalecer e 
tornar conhecida esta entida-
de, que é extremamente impor-
tante para nossa cidade, tanto 
na fiscalização dos atos da 
Administração Pública, como 
na educação fiscal e conscien-

“Dirigir a entidade é um grande desafio. Vamos continuar pri-
mando pelo trabalho técnico e sem partidarismos”, disse o 
novo Presidente do Observatório Social de Nova Esperança, 
Alejandro Benevides Catalan

tização do que é cidadania. 
Foi muito gratificante estar à 
frente desse valoroso trabalho 
e poder contar com um grupo 
de voluntários que doaram seu 
tempo e conhecimento pelo 
bem da nossa população. Só 
tenho a agradecer e dizer que 
continuaremos atuantes e a 

cada dia mais fortes. Desejo 
sucesso ao novo presidente, 
pois sei da sua capacidade e 
comprometimento”, finalizou 
a ex-presidente, que vai ocupar 
o cargo de vice na nova direto-
ria, Angela Contin Jordão. 

Atualmente a Rede Obser-
vatório Social do Brasil (OSB) 

está presente em mais de 100 
cidades brasileiras, espalha-
das por 19 Estados. O ONESP 

funciona na sede da Associa-
ção Comercial de Nova Espe-
rança.

da Cohapar nos municípios. 
Com a mudança, o processo se 
torna mais democrático e pode 
ser feito de qualquer lugar e em 
qualquer horário.

COMO FUNCIONA?
Para participar dos progra-

mas habitacionais do Governo 
do Estado, os cidadãos devem 
realizar uma pré-inscrição 
em www.cohapar.pr.gov.br/
cadastro. Assim que houver 
disponibilidade de novos em-
preendimentos, as famílias já 
cadastradas que se enquadrem 

nos critérios do projeto serão 
chamadas para participar do 
processo seletivo.

Em caso de mudança de en-
dereço, telefone ou qualquer in-
formação relacionada à renda, 
composição familiar ou outros 
dados pertinentes, as alterações 

também podem ser feitas em 
tempo real diretamente do sis-
tema.

NÃO TENHO ACESSO 
A INTERNET, O QUE EU 
FAÇO?

Em Nova Esperança, as fa-

mílias interessadas em realizar 
o cadastro e que não possuem 
acesso a internet devem procu-
rar a Secretaria de Assistência 
Social ou Prefeitura às terças-
-feiras no período entre as 13 e 
17 horas. ASCOM Cohapar / 
ASCOM-PMNE
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Município está providenciando ampliação do 
Cemitério que há anos enfrenta a falta de espaço

Terrenos que fazem fundos com o atual cemitério estão sendo 
adquiridos por meio de permuta com a AABB. A área de 20,344 mil m²., 
que incluem  dois campos de futebol possibilitará o prolongamento do 

cemitério. Rua Bom Retiro será fechada, unindo o antigo e novo espaço

NOVA ESPERANÇA

Inaugurado em março 
de 1972, portanto há 46 
anos, o Cemitério Muni-

cipal de Nova Esperança está 
completamente tomado pelos 
milhares de jazigos, restando 
apenas uma pequena faixa de 
terra na parte dos fundos que 
dá acesso à Rua Bom Retiro. 
O desgaste natural causado 
pela perda de um ente que-
rido é aumentado quando da 
busca por um local disponí-
vel para sepultar um familiar 
ou amigo.

A falta de espaço para a 
construção de novos túmulos 
no Cemitério Municipal, que 
tanto preocupa a população 
de Nova Esperança está com 
os dias contados. Ao assumir 
o município, o prefeito Moa-
cir Olivatti teve que lidar com 
este assunto indigesto, que 
vinha se arrastando há anos.

 Para resolver o impasse, 
problema este conhecido há 
pelo menos 10 anos, a Pre-
feitura prospectava construir 
um novo cemitério em ou-
tra região, porém após uma 
intensa negociação com a 
diretoria da AABB resolveu-
-se então, até por questão de 
comodidade e praticidade, 
aproveitar a grande  área da 
Associação que faz fundos 
com o atual cemitério. Desta 
forma seriam ampliados seus 
limites geográficos, possibili-
tando a construção de novos 
túmulos. Em troca a AABB 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

deve ficar com outros terre-
nos cedidos pela prefeitura 
para a construção de sua sede 
campestre. 

O Secretário da Adminis-
tração, Dalberto Toná expli-
ca que o cemitério atual não 
atenderia a demanda sequer 
até o fim deste ano. “Vamos 
interditar a rua Bom Retiro, 
que corta o atual cemitério 
do novo terreno, desta for-

ma poderemos unir ambos. 
Vamos licitar a padronização 
do novo cemitério, de forma 
a otimizar ainda mais a sua 
capacidade”, frisou. 

SEM DESLOCAMEN-
TO:

Se um novo cemitério ti-
vesse que ser construído em 
outro local, distante do atual, 
geraria além dos trâmites bu-

rocráticos e questões ambien-
tais, incômodo aos visitantes 
que precisariam se deslocar 
para dois locais distintos.  

Segundo informações 
colhidas junto ao Departa-
mento de Cemitério,  305 
túmulos estão em condições 
de total abandono o que le-
vou o município a proeder o 
recadastramento dos jazigos. 
Até o momento 3200 túmu-

los foram recadastrados, além 
de 1100 pedidos de segunda 
via dos títulos de aforamento 
perpétuo. O sistema de ca-
dastro e identificação dos tú-
mulos passou por reformula-
ção, possibilitando traçar um 
raio x de cada situação que se 
apresenta. 

O cemitério atual possui 
40.100 mil m². Somado ao 
novo terreno de 20,344 mil 

m², ampliará em mais de 50% 
sua área que, aliada a novos 
conceitos e formas da cons-
trução dos jazigos, garantirá 
no mínimo mais 50 anos de 
“vida útil”.   

“Estima-se que até o fim 
do ano o novo terreno já esta-
rá unido ao cemitério, ou seja, 
ambos serão um só”, finalizou 
O Secretário da Administra-
ção Dalberto Toná. 

Limite entre o atual cemitério, que está completamente lotado e o terreno (ao fundo) que permitirá 
sua ampliação. Rua bom Retiro, que os divide, será interditada, unificando ambos

“Vamos licitar a padronização do novo cemitério, de forma a oti-
mizar ainda mais a sua capacidade. Trabalhamos para resolver 
este problema que se arrastava há anos”, frisou o Secretário da 
Administração, Dalberto Toná

Fotos: Alex Fernandes França

Fotos: Hauney C. Malacrida

O Brasil vence a Bélgica e avança 
à semifinal da Copa do Mundo?
Reportagem saiu às ruas e ouviu a opinião dos torcedores que 
apostam na vitória diante da seleção dos “Diabos Vermelhos”

JN PERGUNTA ? ??

“O Brasil vai ganhar de 1x0, gol do Roberto Firmino. Vai entrar 
no segundo tempo e fará o gol. O que mais quero é ver o Brasil 

novamente campeão mundial de futebol” - Jamil Barbosa

“Vamos ganhar por 
1x0 da Bélgica, gol 

do Neymar. O Brasil 
passa pela Bélgica, 

já quanto a ser 
campeão ainda tenho 

minhas dúvidas” – 
Irineu Razente

“Com a saída da 
Argentina e da 

Alemanha que para 
mim eram as favoritas 

ao título, passando 
pela Bélgica, seremos 
campeões mundiais. 

Vamos vencer a 
Bélgica por 2x0, gols 

de Neymar e William” 
- Carlos Leal

“Com certeza o Brasil vai 
ganhar da Bélgica. Arrisco 
que será de 2 ou 3 a 0, 
gols de Neymar e Gabriel 
Jesus, que vai desencantar e 
marcar o seu.  Quanto a ser 
campeão, vai depender muito 
do nosso adversário na fase 
semifinal. Se encarar a França, 
queira sim ou não tem 
derrubado o Brasil. Será um 
grande desafio jogar contra 
os franceses, mas temos 
possibilidades de vitória 
diante deles” – Marcelo 
Martins da Silva

A Bélgica, embora te-
nha chegado, e com 
grande destaque, às 

quartas de final na Copa do 
Mundo de 2014, historica-
mente, não se classificou em 
muitos mundiais – esteve 
fora da competição de 2006 
e 2010 por exemplo. Entre-
tanto, a geração que veste 
a camisa da Bélgica para o 
mundial de 2018 é de gran-
de peso – e valor! A seleção 
Belga nunca conquistou um 
título mundial.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com
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Depois do estardalha-
ço feito por Vingadores – 
Guerra Infinita, chegou aos 
cinemas o mais novo filme 
da Marvel. Com certeza, 
Homem-Formiga e a Vespa 
é uma estreia que vem com 
muito peso pois traz a possi-
bilidade de oferecer respos-
tas aos fãs do último filme. 
Se você estiver esperando 
por isso, não se engane, esse 
filme se dá ao luxo de não 
acrescentar muitas novida-
des ao filme anterior, algo 
que o torna uma obra ain-
da mais interessante. Tudo 
sobre Homem-Formiga e 
a Vespa você fica sabendo 
aqui, na Coluna Sétima Arte.

Acredito que a primeira 
informação a ser dada so-
bre esse filme é que ele não 
se passa logo após os eventos 
desencadeados por Thanos 
em Vingadores - Guerra In-
finita, mas sim antes disso, 
contando a história de Scott 
Lang após sua decisão de 
ajudar o Capitão América 
no filme Capitão América – 
Guerra Civil. Dessa forma, 
você pode ficar bem tranqui-
lo, que o filme não exibe nem 

o peso e nem a dramaticida-
de dos eventos pós Thanos. 

Isso é interessante, pois 
após dois filmes extrema-
mente pesados e dramáti-
cos (Pantera Negra e Vin-
gadores – Guerra Infinita), 
a Marvel aposta suas fichas 
num filme leve, divertido e 
completamente família. Isso 
indica que o estúdio desen-
volveu uma estratégia clara 
para não sobrecarregar seu 
público com filmes de he-
róis. Ele está alternando gê-
neros e incluindo seus heróis 
como protagonistas, de for-
ma a manter sempre vivo o 
interesse dos expectadores. 
Por exemplo, Capitão Amé-
rica – Guerra Civil era um 
filme político, já Guardiões 
da Galáxia Vol. II tinha ca-
racterísticas de ficção cientí-
fica, Thor: Ragnarok foi de-
claradamente uma comédia 
e agora, Homem-Formiga e 
a Vespa enriquecem o Uni-
verso Cinematográfico da 
Marvel com um tipo muito 
peculiar de comédia român-
tica, em muitos pontos mais 
comédia do que romance.

O filme não se preocupa 

em trazer grandes inovações, 
levando à risca o ditado, 
“não se mexe em time que 
está ganhando”, isso porque o 
primeiro filme, Homem-For-
miga, de 2015, foi um gran-
de sucesso de público e de 
crítica, levando a infindável 
multidão de fãs da Marvel à 
loucura com um protagonis-
ta tão, ou mais, carismático 
do que o próprio Homem de 
Ferro. O Scott Lang de Paul 
Rudd é o herói mais humano 
do Universo Cinematográfi-
co da Marvel, ele se dá ao di-
reito de não ser um gênio, de 
não ser rico, de não ser certi-
nho, ou seja, ele é o homem 
comum com superpoderes, 
algo que cria uma empatia 
natural no público e que faz 
de Homem-Formiga um ver-
dadeiro sucesso.

Méritos ao diretor Peyton 
Reed que consegue fazer um 

mix de humor, com romance 
e sensacionais cenas de ação, 
criando não apenas uma obra 
agradável de se ver mas com 
um escape cômico na medi-
da certa. O diretor foi capaz 
de transformar uma história 
previsível em algo imprevisí-
vel, fazendo com que o públi-
co realmente se surpreenda. 

Mas, convenhamos, o 
filme não é só elogios, se o 
diretor acerta em cheio, o 
mesmo não se pode falar do 
roteiro, que por sua vez, traz 
algumas falhas, talvez isso 
seja o resultado de uma obra 
coletiva, pois o roteiro de 
Homem-Formiga e a Vespa 
contou com um time de cin-
co roteiristas, que acabaram 
perdendo a mão em alguns 
aspectos da trama, no caso a 
vilania. 

Os vilões desse filme são 
vilões clássicos, movidos 
pelo doce sabor da vingança, 
algo bastante ultrapassado, 
pois os dois últimos vilões 
da Marvel foram de longe os 
mais complexos dos últimos 
tempos (estou me referindo 
a Killmonger e Thanos). Mas 
acredite, isso não desmerece 
a obra como um todo e o fil-
me é excelente.

Outro aspecto que deve 
ser visto com bons olhos é 
o elenco, composto por Paul 
Rudd, melhor do que nunca 
em seu papel de protagonis-
ta, Evangeline Lilly, que dá 

um verdadeiro show como 
Vespa, Michael Douglas que 
confere peso e brilhantismo 
ao filme e uma adição espe-
cial, Michelle Pfeiffer, que 
mais uma vez demonstra ao 
mundo porque foi considera-
da uma das melhores atrizes 
dos anos 1990. É uma alegria 
ver que Hollywood não virou 
as costas para Pfeiffer e que 
a trouxe de volta em grande 
estilo.

Falando em anos 1990, se 
você foi um expectador aten-
to ao primeiro filme, perce-
beu que o recurso utilizado 
para rejuvenescer Michael 
Douglas foi surpreendente, 
essa mesma técnica está de 
volta para mostrar a juven-
tude, não apenas do dr. Hank 
Pym, de Michael Douglas, 
mas também de Janet Van 
Dyne, interpretada por Mi-
chelle Pfeifer, fazendo com 
que os fãs mais nostálgicos 
enlouqueçam.

Vamos à trama! Com já 
dito o Filme começa após 
Guerra Civil, por isso, logo 
depois de ter ajudado o Ca-
pitão América na batalha 
contra o Homem de Ferro na 
Alemanha, Scott Lang é con-
denado a dois anos de prisão 
domiciliar, por ter quebrado 
o Tratado de Sokovia. Diante 
desta situação, ele foi obriga-
do a se aposentar tempora-
riamente do posto de super-
-herói. Restando apenas três 

dias para o término deste 
prazo, ele tem um estranho 
sonho com Janet Van Dyne, 
que desapareceu 30 anos 
atrás ao entrar no mundo 
quântico em um ato de he-
roísmo. Ao procurar o dr. 
Hank Pym e sua filha Hope 
em busca de explicações, 
Scott é rapidamente coop-
tado pela dupla para que 
possa ajudá-los em sua nova 
missão: construir um túnel 
quântico, com o objetivo de 
resgatar Janet de seu limbo. 

Por que ver esse filme? 
Porque é divertido, porque 
é leve, porque tem ares de 
filme da sessão da tarde dos 
anos 1990. Você vai se sur-
preender com a relação de 
Scott Lang com sua filha, 
mostrando algo diferente 
dos demais filmes, que é o 
que os heróis fazem em suas 
horas vagas. Além disso, a 
presença de Michael Peña e 
sua forma hilária de narrar 
os fatos são um show à par-
te. Por fim, como de costu-
me, fique atento, pois o filme 
tem duas cenas pós-créditos. 
Uma que realmente vale a 
pena e vai deixar você pra lá 
de surpreso (se você espera 
algo sobre Guerra Infinita, 
essa é sua hora) e outra que 
é apenas uma piada e no fi-
nal vai te deixar com muita 
raiva por ter esperado tanto 
tempo apenas por aquilo (ri-
sos). Boa sessão!

Cruzadas da História
das Copas Nº 04

Por: Rumilson Castro

Horizontais
1- Laszlo (?), autor de 3 gols na goleada da 
Hungria sobre El Salvador (10x1), na Copa 
de 1982.
5- Capitão do Brasil na conquista da 
Copa/58.
7- Cidade da região Vêneto, anfitriã do jogo 
Espanha x Bélgica 2x1 na Copa/90.
8- Autor do gol colombiano contra Senegal 
1x0 na Copa/2018.
10- Claude Le (?), técnico francês coman-
dante de Camarões na Copa/98.
12- Gyula (?), goleiro da Hungria na 
Copa/1954.
15- País do árbitro Janny Sikazwe, presente 
na direção do jogo Bélgica x Panamá 3x0 
na Copa/18.
16- Zagueiro e médico do Brasil na 
Copa/1938.
17- (?) Herberger, técnico da Alemanha na 
conquista da Copa/1954.
20- Fez o 3º gol colombiano na vitória 
diante da Polônia 3x0 na Copa/2014.
21- Único jogador uruguaio a disputar qua-
tro Copas do Mundo: 1962/66/70/74.
23- Campeão mundial como jogador e 
como técnico em edições diferentes pela 
Alemanha.
24- Autor do 2º gol da seleção ganesa con-
tra a Alemanha 2x2 na Copa de 2014.
25- Autor do 2º gol da Argentina contra a 
Nigéria 2x1 na Copa/18.
26- Denominação do lobo, mascote da 
Copa/18.

27- Autor do gol da Nigéria na derrota 
diante da Argentina 2x1 na Copa/18.

Verticais
2- Carlos (?), volante colombiano expulso 
contra o Japão na Copa/18.
3- Reserva de Castilho no Fluminense e na 
Copa/1954.
4- Cidade anfitriã da partida Rússia x Tuní-
sia 2x0 na Copa/02.
5- Michel (?), lateral-esquerdo do Brasil na 
Copa/2010.
6- Autor do 1º gol espanhol contra Marro-
cos 2x2 na Copa/18.
8- País de Koman Coulibaly, árbitro do jogo 
Eslovênia x Estados Unidos 2x2 na Copa/10.
9- El Hadji (?), auxiliar de árbitro senegalês 
presente no jogo Uruguai x Rússia 3x0 na 
Copa/18.
11- 3º adversário do Brasil na Copa/2018.
12- Mauro (?), zagueiro do Brasil nas Copas 
de 1986/90.
13- País, cuja seleção foi dirigida por Bora 
Milutinovic na Copa/02.
14- '(?) Arena', palco do jogo Uruguai x 
Rússia 3x0 na Copa/18.
18- Fez o 1º gol do Brasil contra a Sérvia 
2x0 na Copa/2018.
19- Marco (?), autor do 1º gol da Azurra 
contra a Argentina 2x1 na Copa/1982.
20- País, cuja seleção foi dirigida por Tony 
Waiters na Copa/1986.
22- Atleta do Corinthians, suplente de Nil-
ton Santos na Copa/1958.

SOLUÇÃO
Horizontais
1- Kiss; 5- Bellini; 7- Verona; 8- Mina; 10- Roy; 12- Grosics; 
15- Zâmbia; 16- Nariz; 17- Sepp; 20- Cuadrado; 21- Pedro 
Rocha; 23- Beckenbauer; 24- Gyan; 25- Rojo; 26- Zabivaca; 

27- Moses.
Verticais
2- Sánchez; 3- Veludo; 4- Kobe; 5- Bastos; 6- Isco; 8- Mali; 
9- Samba; 12- Galvão; 13- Sérvia; 14- China; 14- Cosmos; 18- 
Paulinho; 19- Tardelli; 20- Canadá; 22- Oreco.

Há alguns anos venho desenvolvendo uma 
teoria a qual denominei “Exercício dos COs”, 
que, resumidamente, consiste na incessante 
análise e busca do entendimento sobre como 
tudo atua de forma Conectada na sociedade 
atual. A partir do exercício da Colaboração, 
Cooperação, Compreensão, Correlação, entre 
tantos outros Conexões, é possível enxergar o 
poder da Coletividade na busca por resultados 
Compatíveis ao padrão de vida sustentável al-
mejado na Agenda 2030 da ONU. 

Em exercícios com meus alunos de mes-
trado, já chegamos a identificar 100 Combi-
nações de palavras que servem como exem-
plo dessa Constância. É exatamente por isso 
que, em tempos de Cocriações e Coworking, 
o educador não pode jamais ser absolutista. 
Juntamente com a globalização e o fácil acesso 
à informação, a sala de aula tomou dimensões 
extraordinárias, e o Conhecimento passou a 
ser resultado da soma de cada indivíduo e da 
multiplicação dos saberes em um exercício de 
troca que põe em prática o Compartilhamento 
e a Co-construção.

Por isso, acompanhar o ritmo desse admirá-
vel mundo novo exige movimentação. Em pri-
meiro ponto, é preciso olhar para si, entender 
seu papel Colaborativo e protagonista, refletir 
sobre o autoconhecimento para, a partir deste 
propósito, fortalecer as relações e a Coletivida-
de.  Contar somente para o que está Consagra-
do nos livros já não é mais suficiente, o movi-
mento que a escola precisa está fora da sala de 
aula.

A atuação externa da escola e seu poder de 
articulação com outros segmentos são soluções 
que Contribuem diretamente para a qualidade 
do corpo docente, aprimorando sua visão de 
mundo, por meio do desenvolvimento do inte-
lecto e atualização de práticas. Da mesma for-
ma, o movimento Contrário, de trazer diferen-
tes atores da sociedade para dentro da escola, é 
igualmente positivo. 

Abrir espaço para que as empresas apre-
sentem seus desafios e resultados traz à tona a 
aplicabilidade daquilo que é discutido em sala. 
Ou seja, essa troca atua como uma via de mão 
dupla que Compartilha o mesmo destino: uma 
educação integrada com visão de futuro. A par-
tir disso, é possível entender por que a gestão 
sustentável prevê não somente o mapeamento 
dos stakeholders, mas o entendimento claro de 
quem são essas pessoas/organizações que estão 
no círculo de atuação da instituição e qual o 

verdadeiro potencial dessas relações.
Atualmente, no âmbito profissional, associo 

as funções de Presidente de escola de negócios, 
Coordenador do Comitê de Sustentabilidade 
Empresarial da Associação Comercial do Para-
ná, Presidente do Instituto Mundo do Trabalho 
e membro do Comitê de Cidadania Empresa-
rial. Isso somado à minha trajetória em empre-
sas estatais da área de saneamento e energia são 
fatores que ampliam minha rede de contatos 
empresariais, e já geraram grandes possibili-
dades de parcerias e projetos que beneficiaram 
tanto a formação do corpo docente da institui-
ção que presido, quanto proporcionaram opor-
tunidades de aprendizado para meus alunos.

Em minha visão, uma escola de negócios 
pressupõe um bom relacionamento com o mer-
cado de modo a Contribuir para a formação de 
líderes capacitados para lidar com os desafios 
empresariais. Assim, essa troca entre academia 
e empresa no ISAE é permanente e um de nos-
sos diferenciais. Há menos de um ano, em um 
evento da ONU em Nova York, tive a oportu-
nidade de discursar sobre a necessidade de se 
repensar, reinventar e recriar as escolas e seus 
métodos em prol da educação do futuro. Na 
ocasião defendi o quanto é preciso revermos 
nosso senso de propósito, de criatividade, de 
responsabilidade, de Coletividade e de oportu-
nidade.

Ao atuar em parceria com os stakeholders, 
a organização deve ter como objetivo buscar 
instituições com potencial para aumentar o 
papel da escola, investindo em fatores como: 
sua capacidade de articulação e mobilização 
social; sua habilidade na realização de grandes 
eventos; sua dedicação para a produção de pes-
quisas que buscam melhores resultados para o 
mercado; e, principalmente, sua competência 
na geração de conhecimento para a sociedade.

A academia moderna precisa de professo-
res que saibam navegar entre a teoria e práti-
cas de mercado, mostrando novos referenciais 
e diferenciais. É por isso que discutir temas 
transversais como inovações pedagógicas, 
economia compartilhada e desenvolvimento 
urbano faz todo o sentido para a educação do 
futuro. Deixar que a escola alce voos para além 
das salas de aula é uma forma de Construir, 
Conectar, Contribuir para atuar em prol de 
uma educação multifacetada que enxerga além 
das questões básicas, sendo Corajosa o bastan-
te para encontrar soluções frente aos desafios 
globais.

*Norman de Paula Arruda Filho é Presidente do ISAE – Escola de Negócios, conveniado à Fundação Getulio Vargas, 
professor do Mestrado em Governança e Sustentabilidade do ISAE/FGV, e Coordenador do Comitê de Sustentabilidade 
Empresarial da Associação Comercial do Paraná (ACP).

O “exercício dos COs” para 
uma educação do futuro

*Norman de Paula Arruda Filho

ARTIGO
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Prefeitura de Alto Paraná reforça 
fiscalização e vai multar quem 

jogar lixo clandestinamente

Receita libera segunda-feira consulta 
a 2º lote de restituição do IR

MULTA R$ 3,5 MIL

ECONOMIA

No intuito de impedir 
que “lixões clandes-
tinos” se aglomerem 

pelas ruas e calçadas da cida-
de, a prefeitura de Alto Para-
ná vai intensificar a fiscaliza-
ção do descarte irregular de 
resíduos. A multa pode che-
gar a R$ 3.564,40.

A reportagem esteve no 
município na terça-feira, 03, 
e flagrou o descarte irregu-
lar de resíduos no entorno 
do antigo lixão (ao lado do 
cemitério municipal), zona 
rural.

O local que funcionava 
como antigo lixão foi lacra-
do no mês passado. A prefei-
tura cercou o espaço e colo-
cou placas de advertência de 
proibido jogar lixo.

O prefeito Miro Santa-
na avaliou a decisão. “Um 
enorme problema da nossa 
cidade foi resolvido defini-
tivamente. Fizemos nossa 
parte e fechamos o lixão. 
Agora cabe ao cidadão fazer 
a parte dele e não jogar mais 
lixo naquele local”, explicou 
o prefeito.

Miro classificou a atitude 
de fechar o lixão como me-
dida “ecologicamente cor-
reta”, e foi possível após a 
inauguração da Cooperativa 
de Trabalho de Catadores de 
Alto Paraná (Cooperalto). A 
nova sede da Cooperativa, 
que abriga 11 trabalhadores, 
teve investimento superior a 
R$ 500 mil.

LIXO CLANDESTINO

A partir das 9h da pró-
xima segunda-feira 
(9), estará disponível 

para consulta o segundo lote 
de restituição do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Fí-
sica (IRPF) 2018. Esse lote 
também contempla restitui-
ções residuais dos exercícios 
de 2008 a 2017.

O crédito bancário para 
3.360.917 contribuintes será 
realizado no dia 16 de julho, 
totalizando o valor de R$ 5 
bilhões. Desse total, R$ 1,625 
bilhão são destinados a con-
tribuintes com preferência: 
3.358 contribuintes idosos 
acima de 80 anos, 49.796 
contribuintes entre 60 e 79 
anos, 7.159 contribuintes 

com alguma deficiência fí-
sica ou mental ou moléstia 
grave e 1.120.771 contri-
buintes cuja maior fonte de 
renda seja o magistério.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuin-
te deverá acessar a página 
da Receita na internet , ou 
ligar para o Receitafone, pelo 
número 146. Na consulta à 
página da Receita, serviço e-
-CAC, é possível verificar o 
extrato da declaração e ver 
se há inconsistências de da-
dos identificadas pelo pro-
cessamento. Nesta hipótese, 
o contribuinte pode fazer a 
autorregularização, median-
te entrega de declaração re-
tificadora.

A Receita disponibili-
za, ainda, aplicativos para 
tablets e smartphones para 
consulta às declarações do 
IRPF e situação cadastral 
no CPF. Com ele é possível 
consultar diretamente nas 
bases da Receita Federal in-
formações sobre liberação 
das restituições do IRPF e 
a situação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

A restituição ficará dis-
ponível no banco durante 
um ano. Se o contribuin-
te não fizer o resgate nesse 
prazo, deverá fazer reque-
rimento por meio da Inter-
net, mediante o Formulário 
Eletrônico - Pedido de Pa-
gamento de Restituição, ou 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Fotos: Hauney C. Malacrida

“Multa para quem jogar lixo pode chegar a R$ 3.564,40”, alertou Rodrigo Pistor, agente de meio 
ambiente de Alto Paraná

Lixo irregular contribui para a proliferação de insetos como o mosquito da dengue, além de animais peçonhentos e diversos vetores de doenças.

Mesmo desativado há 11 
anos, o antigo lixão ainda era 
um problema. Alto Paraná 
integra o Consórcio Inter-
municipal Caiuá – Ambien-
tal (CICA), e destina corre-
tamente ao aterro sanitário 
todo lixo produzido pela po-

pulação.
Porém algumas pessoas 

insistem no péssimo hábito 
de jogar lixo em via pública. 
Desde o encerramento defi-
nitivo do lixão, teve início o 
processo de recuperação am-
biental, com recomposição e 

Lei Complementar 05/2011 - 
Código de Posturas

Art.96. É proibido fazer a limpeza do interior dos prédios, 
dos lotes, das glebas e dos veículos para a via pública, bem 
como despejar ou atirar papéis, reclames ou quaisquer detri-
tos em logradouros públicos ou em propriedades privadas.

Art.100. É expressamente proibido depositar nas vias e lo-
gradouros públicos os entulhos provenientes de demolições, 
restos de materiais de construções, galhos e outros resíduos, 
salvo quando depositados em caçambas ou similares, cujas 
características sejam aprovadas pelo órgão competente do 
Poder Executivo Municipal.

Art.103. É proibido lançar ou enterrar, nos logradouros 
públicos, em lotes ou glebas vazias ou áreas de preservação 
permanente, lixo de qualquer origem, entulhos, cadáveres 
de animais ou qualquer material incômodo, nocivo ou peri-
goso à população.

A multa é de 05 (cinco) a 20 (vinte) Unidade de Referên-
cia do Município - URM, o valor da URM é de R$ 178,22, 
a multa pode chegar a R$ 3.564,40.

semeadura de vegetação. Em 
janeiro do ano passado um 
grupo de voluntários plantou 
diversas árvores no local.

Ocorre que, apesar dos 
esforços das autoridades mu-
nicipais, parte da população 
ainda está usando da antiga 
área do Lixão, depositando 
resíduos de toda espécie de 

forma clandestina.
 De acordo com o agente 

de meio ambiente, Rodrigo 
Pistor, “a Prefeitura Munici-
pal realiza a coleta de resíduo 
doméstico três vezes por se-
mana, e resíduo reciclável 
duas vezes por semana, não 
existe explicação para o des-
carte irregular”, alertou.

Cabe a população a cons-
cientização de que não vale a 
pena correr o risco de sofrer 
as penalidades da Lei com a 
deposição clandestina.

As denúncias devem ser 
feitas pelo telefone 3447-
1122 (Prefeitura de Alto Pa-
raná – Rodrigo/ Agente de 
Meio Ambiente).

diretamente no e-CAC, no 
serviço Extrato do Proces-
samento da DIRPF.

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá contatar pessoal-
mente qualquer agência do 
Banco do Brasil ou ligar 

para a Central de Atendi-
mento por meio do telefone 
4004-0001 (capitais), 0800-
729-0001 (demais localida-
des) e 0800-729-0088 (tele-
fone especial exclusivo para 
deficientes auditivos) para 
agendar o crédito em conta 

corrente ou poupança, em 
seu nome, em qualquer ban-
co. Agência Brasil

Os montantes de resti-
tuição para cada exercício, e 
a respectiva taxa Selic apli-
cada, podem ser acompa-
nhados na tabela a seguir:
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Social
Osvaldo Vidual

Pessoas queridas de nossa sociedade...
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JUNTOS NA LUTA CONTRA O DESPERDÍCIO! TRABALHO JORNAL MURAL
TEMA: PRODUZINDO UMA NOTÍCIA A PARTIR DE CONTOS DE FADA

O desperdício de água tem 
sido um fator gerador  determi-
nante de alguns problemas am-
bientais que o mundo vem en-
frentando nas últimas décadas.

A escola, como agente de 
mudança, tem a função de 
conscientizar o maior número 
de pessoas quanto ao consumo 
consciente da água, afinal, ações 
de desperdício da água aconte-
cem todos os dias.

Após leitura de textos sobre 
a importância da água e seu uso 
consciente, os alunos confec-
cionaram cartazes que foram 
posteriormente distribuídos no 
pátio da escola com a finalidade 
de conscientizar a comunidade 
escolar na utilização e consumo 
da mesma. Fizeram também 
um caça palavras envolvendo 
palavras relacionadas ao tema.

Encontre, no diagrama as 
palavras relacionadas com o 
consumo e desperdício cons-
ciente da água.

Esse trabalho foi proposto com o 
objetivo de levar os alunos perceberem 
que uma história pode ser contada por 
meio de diversas formas (filme, contos 
de fadas, notícia de jornal, etc) e que 
existem diferentes pontos de vista para 
uma mesma história/fato. Dessa forma, 
buscamos despertar o senso crítico do 
aluno enquanto leitor, sendo esta critici-
dade aprofundada na leitura de contos e 
em um trabalho com  o gênero “notícia 
de jornal”.

O trabalho foi  realizado em grupo. 
No primeiro momento, distribuímos 
um conto para cada grupo fazer a lei-
tura. Em seguida, formular a notícia e 
fazer a ilustração da mesma. Fizeram a 
apresentação lendo o conto e depois a 
notícia produzida. O trabalho foi expos-
to no mural da escola.

Os contos trabalhados foram:
1 – O leão e o ratinho
2 – O lobo e a cabra
3 – O parto da montanha
4 – O lobo e a cegonha
5 – A raposa e o corvo
6 – A menina do leite
Produção do grupo 5 “A raposa e o 

corvo”

Alunos: 5º ano B
Bianca, Brian, Bruno, Carolayne, Gabriel, Giovana, João Manoel, João Vitor, Lara, Laura, Lucas, Maria Cláudia, Maria Eduarda, 
Maria Luiza, Mariana, Matheus, Pablo, Rafael, Richard, Sarah, Yan, Ytalo, Eduardo e Flavia.

Alunos: 5º ano A
Ana Clara Pereira Romão
Antônio César P. de Santana
Bárbara Pimentel de Car-
valho
Bianca Alves Olimpio
Breno Cassimiro da Silva
Cesar Gabriel Paulo

Emilly Kauane Melo dos 
Santos
Eric Henrique da Silva 
Ribeiro
Guilherme de Souza Alda
Heitor Gabriel Negri
José Gabriel do Carmo da 
Silva

Júlia Souza Correia
Kaio Eduardo Silva Rosendo
Kauã Moura Passareli da 
Silva
Lucas Gabriel do Bem 
Bezerra
Luiz Henrique Herminio 
Silva

Marcos Adriano C. da Silva
Maria Izabela da Silva 
Pereira
Pablo Vinícius da Silva Reis
Ruan Cavallini Silva Canonio
Victor da Silva Santos
Viviane Silva dos Santos
Wilson Aparecido dos Santos 

Notícia: “A raposa perigosa”
No dia 20/12/2018, às 12 h, uma ra-

posa muito esperta enganou o corvo no 
sítio Sto. Antônio. Com muitos elogios 
falsos, a raposa conseguiu roubar o quei-
jo do corvo com facilidade.

Moral: Cuidado com quem muito 
elogia.

Visa escolhe Maringá para implementar 
o programa Cidades do Futuro

Cidade foi escolhida por ser um importante centro 
regional de desenvolvimento. Aumento do uso do 

pagamento eletrônico no município pode gerar um 
benefício líquido de mais de R$ 1,1 bilhão* por ano.

Maringá passa a ser 
uma Cidade do 
Futuro, ou melhor, 

foi escolhida para ser o palco 
de uma série de iniciativas 
voltadas ao aumento do uso 
do cartão e potencialização 
dos benefícios do pagamen-
to eletrônico tais como se-
gurança, maior formaliza-
ção da economia, eficiência 
e conveniência. Trata-se do 
mais novo programa da Visa 
criado em conjunto com 
parceiros e clientes, como 
emissores, credenciadores e 
estabelecimentos comerciais, 
para incentivar o uso dos 
meios eletrônicos de paga-
mento em locais onde ainda 
predomina o uso do dinheiro 
em papel, buscando o desen-
volvimento local.

Em Maringá, seguindo 
a metodologia do estudo da 
Visa "Cidades sem dinheiro 
em espécie: Compreendendo 
os benefícios dos pagamen-
tos digitais", os benefícios 
de uma maior utilização dos 
pagamentos eletrônicos se-
riam transformadores e tota-
lizariam quase R$ 1,1 bilhão* 
por ano, divididos em:

- R$ 79.8 milhões para os 
consumidores, consideran-
do, entre outros, a economia 
de tempo entre transações 
bancárias e no varejo, além 
de redução de crimes relacio-
nados ao dinheiro em papel;

- R$ 528.2 milhões para 
os estabelecimentos comer-
ciais, incluindo, entre outros, 
a economia de tempo duran-

te o processamento de paga-
mentos, aumento de receita 
por vendas decorrentes de 
uma maior base de clientes, 
tanto nas lojas físicas quanto 
no ambiente online;

- E, por fim, R$ 501 mi-
lhões para o governo, entre 
outros, com o aumento das 
receitas fiscais, do crescimen-
to econômico, redução de 
custos operacionais.

Além disso, o mesmo es-
tudo prevê que, até 2032, os 
impactos estimados a longo 
prazo em Maringá resultantes 
de alguns benefícios diretos 
seriam o incremento adicio-
nal de 1,7% em empregos, 
decorrentes da intensificação 
da atividade econômica, 2,4% 
de aumento extra nos salários 
e um crescimento de 0,7% no 
PIB, além do que seria espe-
rado, gerados pela eficiência 
com o uso de pagamentos 
digitais, resultando em um 
incremento adicional de 1,6% 
em produtividade.

"Maringá foi escolhida por 
ser um importante centro re-
gional de desenvolvimento, 
com forte interesse em ino-
vação, tecnologia e empreen-
dedorismo. Enxergamos um 
grande potencial no muni-

cípio e queremos, por meio 
do Cidades do Futuro, levar 
a população de Maringá, aos 
estabelecimentos comerciais 
e ao governo, mais seguran-
ça, educação financeira, ino-
vação e, com isso, mais qua-
lidade de vida", conta Tiago 
Moherdaui, diretor executivo 
de Estratégia da Visa do Bra-
sil. 

Com o programa Cidades 
do Futuro, Visa e parceiros 

irão promover uma série de 
atividades em Maringá, tais 
como:

- Peça teatral sobre educa-
ção financeira 'Amor À Vista' 
para a comunidade, voltada 
para os jovens com ensina-
mentos sobre como gerenciar 
o dinheiro, evitar dívidas e se 
organizar financeiramente.

- Hackathon, evento em 
formato de competição para 
engajar o ecossistema de ino-

vação. Terá como objetivo 
buscar soluções para reduzir 
o dinheiro circulante em pa-
pel moeda na cidade.

- Inclusão de uma ONG 
da cidade ao programa Visa 
Causas - projeto no qual a 
Visa faz uma doação a cada 
pagamento realizado com 
cartão cadastrado para a ins-
tituição ou para a causa que o 
portador escolher.

- 'Festa Cashless' na cidade 

de Cafeara em parceria com 
Sicredi, para inclusão finan-
ceira da população e para 
desmitificar o pagamento ele-
trônico.

- Campanha educacional 
com clientes do Banco do 
Brasil e Bradesco, trazendo 
mensagens que reforçam os 
benefícios do pagamento ele-
trônico para a cidade, para a 
população e estabelecimentos 
comerciais.

- Apoio a entrada de solu-
ções digitais como a VocêQ-
Pad - aplicativo que possi-
bilita o pedido e pagamento 
in-app – facilitando o paga-
mento de compras nos shop-
pings e nas universidades da 
cidade.

"Entramos em Maringá 
com uma extensa campanha 
reforçando os benefícios do 
pagamento eletrônico e para 
apresentar o programa Ci-
dades do Futuro. Isso é só o 
começo. Ao longo dos próxi-
mos meses iremos apresentar 
novas ações na cidade. Esta-
mos muito atentos à impor-
tância de deixar um legado 
para a população e, por isso, 
esperamos investir tanto em 
educação como em projetos 
que desenvolvam os paga-
mentos eletrônicos nos trans-
portes públicos e no cenário 
tecnológico da região", com-
pleta Moherdaui. (*cotação 
do dolar R$3,80)

Fonte: 
Trevo Comunicação 

Estratégica
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Brasil: um país 
prioritariamente 

rodoviário

O transporte rodoviário é o principal meio para o 
deslocamento de cargas dentro do país. Apesar dos 
investimentos em outros modais, esse meio ainda 

é o responsável por quase 63% de tudo que é transportado 
no Brasil, atrás vem o ferroviário com 21,7%, o arquaviá-
rio com 11,7%, o dutoviário com 3,8% e por último o aéreo 
com apenas 0,1%. Diante da última greve dos caminhonei-
ros – a qual parou o país e gerou uma das maiores crises 
de abastecimentos dos últimos anos – a discussão sobre os 
modelos logísticos adotados pelo governo voltam à tona. 

Para a Mariana Canto, advogada especialista em logís-
tica do departamento Societário do escritório Andersen 
Ballão, o modal rodoviário possui características próprias 
que são bastante determinantes para a sua posição de des-
taque na matriz de transporte de cargas do Brasil. “Estudos 
apresentados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da (IPEA), mostram que no Brasil, só o modal ferroviário 
se mostra competitivo em relação à rodovia em se tratando 
de volumes de carga a partir de 350 mil toneladas mensais”, 
explica.

Além disso, o transporte rodoviário é versátil e isso se 
revela na flexibilidade de rotas, nos volumes transportados 
e até mesmo na forma de embalagem dos produtos trans-
portados. Essas características fazem com que o modal ro-
doviário seja o único capaz de atender determinadas cargas 
e cadeias logísticas. “Veja, até mesmo as concessionárias de 
ferrovia precisam das rodovias para interligar determinados 
trechos com os terminais ferroviários e é essa intermoda-
lidade que muitas vezes viabiliza a utilização da ferrovia”, 
avalia Mariana. 

O modal rodoviário, sem dúvida, é um grande aliado 
nos processos logísticos. Porém ele traz graves consequên-
cias, segundo a especialista. O desgaste nas rodovias e nos 
veículos, o aumento do consumo de combustíveis e dos gas-
tos com saúde por acidentes aumentam os custos de vida de 
uma maneira geral e isso penaliza a todos. Adicionalmente, 
a preferência pelo modal rodoviário anda na contramão 
do desenvolvimento sustentável, além de congestionar o 
trânsito nas grandes cidades em razão da deficiência de 
contornos intermunicipais, é também o que mais polui. 
Para transportar 100 contêineres de carga são necessários 
100 caminhões, que emitem 73 toneladas de CO². A mes-
ma quantidade de carga demanda apenas duas locomotivas, 
que emitem apenas cinco toneladas de CO² para o mesmo 
resultado. 

 Para finalizar a especialista lembra que esse é um pro-
cesso lento, que requer investimento, estudos adequados e 
muito trabalho. “É bem verdade que estes são projetos de 
longa maturação e não basta apenas investir, é preciso saber 
tomar decisões estratégias, como o emprego de materiais 
que ainda que demandem maior investimento inicial, ge-
ram menos custos de manutenção e menos reparos no fu-
turo, investir mais tempo e dinheiro em projetos para evitar 
aditivos contratuais e processos infindáveis de reequilíbrio 
econômico-financeiro de contratos. Precisamos desenvol-
ver projetos sólidos de longo prazo na área de infraestrutu-
ra, além de compreender a segurança jurídica e as políticas 
públicas como pilares do desenvolvimento. As reformas 
legislativas e a consciência da necessidade de controle da 
corrupção são certamente grandes aliados para atingirmos 
essas condições”.  

Bruna Bozza – Assessora de Imprensa
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Embraer e Boeing fazem 
parceria de US$ 4,7 bi 

para aviação comercial

Nova ponte do Rio Ivaí será 
liberada ao tráfego nesta sexta

Nota Paraná chega a R$ 1 bilhão 
liberado aos participantes

A Embraer e a Boeing 
anunciaram  esta se-
mana que vão formar 

uma  joint venture  que vai 
abarcar todos os negócios e 
serviços de aviação comer-
cial da empresa brasileira. A 
companhia norte-americana 
vai pagar US$ 3,8 bilhões 
para  ter  80% de controle da 
nova operação, estimada em 
um valor total de US$ 4,7 bi-
lhões. A fabricante brasilei-
ra terá 20% da parceria.

A expectativa é que a tran-
sação seja concluída em um 
prazo de 12 a 18 meses, sendo 
finalizada até o final de 2019. 
As empresas precisam acer-
tar os detalhes operacionais 
e financeiros do negócio, que 
deve ainda passar por apro-
vação dos acionistas e dos ór-
gãos reguladores.

O governo federal decidiu 
que só vai analisar o negó-
cio após outubro, quando já 
estiver definido o novo pre-
sidente da República. Entre 
outras questões, a   precau-
ção visa evitar que a parceria 
Embraer-Boeing seja motivo 

de polêmica durante a cam-
panha eleitoral. A União, que 
esta semana deu o sinal ver-
de para que as duas empresas 
divulgassem o comunicado 
de fato relevante, é quem dá 
a palavra final sobre o negó-
cio porque manteve em seu 
poder, com o processo da 
privatização da Embraer em 
1994, a chamada golden sha-
re (ação de ouro).

Com a parceria concre-
tizada, a  joint venture  de 
aviação comercial será li-
derada por uma equipe de 
executivos sediada no Brasil. 
A Boeing  terá, no entanto, o 
controle operacional e gestão 
da nova empresa. A partir da 
fusão das operações das duas 
companhias na linha comer-
cial, poderão ser oferecidas 
ao mercado aeronaves de 
passageiros com capacidade 
de 70 a mais de 450 assentos.

O acordo prevê ainda a 
criação de uma outra  joint 
venture  voltada para o mer-
cado de defesa. Terá destaque 
nessa linha o avião KC-390, 
modelo para transporte de 

carga e uso militar desenvol-
vido pela Embraer. A área 
da aviação executiva não foi 
mencionada e deve continuar 
sendo desenvolvida exclusi-
vamente pela empresa brasi-
leira, como já havia sido sina-
lizado em um comunicado ao 
mercado divulgado em abril.

AS NEGOCIAÇÕES
Desde o ano passado, as 

duas empresas negociavam 
os termos de uma possível 
fusão das duas companhias. 
O governo brasileiro havia, 
entretanto, rechaçado a pos-
sibilidade da Embraer ser 
adquirida pela companhia 
norte-americana devido 
à  importância estratégica da 
empresa.

A fabricante nacional é 
responsável por desenvolver 
duas linhas de aviões de caça, 
além de participar a transfe-
rência de tecnologia relacio-
nada ao satélite estacionário 
brasileiro. Essas áreas são 
consideradas de grande re-
levância para a soberania do 
país. Agência Brasil

O Departamento de Es-
tradas de Rodagem 
do Paraná (DER-PR) 

informa que a nova ponte do 
Rio Ivaí e a variante da PR-
317, no município de Flores-
ta, no Noroeste do Estado, 
serão liberadas para o tráfego 

de veículos a partir das 13h 
desta sexta-feira (6).

Quem vem de Maringá 
no sentido Campo Mourão 
pela rodovia, deverá pegar a 
variante à direita, logo depois 
da praça de pedágio. A va-
riante tem 10 km e segue até 

a nova ponte do Rio Ivaí, ter-
minando em Ivailândia.

Já quem vem no sentido 
Campo Mourão - Maringá, 
deverá continuar pela PR-
317, passando pela antiga 
ponte do Rio Ivaí.

AEN

O programa Nota Paraná 
atingiu por volta das 10 
horas na quarta-feira 

(4) a histórica marca de R$ 1 
bilhão em valores liberados aos 
participantes. O valor foi re-
gistrado pelo Devolutômetro, 
painel inaugurado há quase um 
ano na Rua Brigadeiro Franco, 
em Curitiba, e inclui créditos e 
prêmios em dinheiro disponi-
bilizados a contribuintes e ins-
tituições sem fins lucrativos de 
todo o Estado.

O Nota Paraná devolve aos 
participantes 30% do Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) reco-
lhido pelos varejistas. Todos os 
meses são sorteados 250 mil 
prêmios em dinheiro - até agora 
foram distribuídos 7,75 milhões 
de prêmio.  

Já são quase 2,2 milhões de 
consumidores e 1.182 entidades 
cadastradas no programa, cria-
do para estimular a cidadania 
fiscal e combater a sonegação. 
“Está provado nestes 35 meses 
de programa que o objetivo está 
sendo atingido e que motiva-
ção não falta para pedir o do-
cumento fiscal nas compras de 
varejo”, diz a coordenadora do 
Nota Paraná, Marta Gambini. 
Ela acrescenta que o programa 
mudou o comportamento dos 
consumidores, que passaram a 
pedir documento fiscal na hora 
da compra.

"O consumidor pode tran-
quilamente pedir o CPF na 
nota, pois as informações são 

Divulgação/Agência Brasil

Foto: Arnaldo Alves / ANPr

A liberação será a partir das 13 horas

A marca foi registrada pelo Devolutômetro, painel inaugurado 
há quase um ano, em Curitiba, e inclui créditos e prêmios em 
dinheiro disponibilizados a contribuintes e instituições sem 
fins lucrativos de todo o Estado. Já são quase 2,2 milhões de 
consumidores e 1.182 entidades cadastradas no programa.

usadas apenas para o cálculo do 
crédito. O programa não fiscali-
za consumidores e sim as empre-
sas que deixam de emitir a nota 
fiscal. Se fosse para fiscalizar o 
consumidor, não precisaria criar 
o programa de cidadania fiscal 
e devolver R$ 1 bilhão de reais. 
A competência para fiscalizar 
a renda é Receita Federal e não 
da Receita Estadual. Compete a 
Receita Estadual fiscalizar o re-
colhimento do ICMS."

Além de beneficiar as pes-
soas que pedem "CPF na nota", 
já foram destinados R$ 78,6 mi-
lhões para instituições sem fins 
lucrativos das áreas de assistên-
cia social, saúde, defesa e pro-
teção animal, esporte e cultura, 
que recebem doações de notas 
fiscais.  

A quantidade de pessoas 
atendidas por esses recursos do 
Nota Paraná passa dos 8 milhões, 
de acordo com as instituições. Já 
o número de animais acolhidos 
por organizações de proteção 
animal beneficiada pelo progra-
ma chega a 31 mil. Os dados são 
informados pelas próprias ins-

tituições durante a prestação de 
contas dos recursos utilizados.  

CADASTRO - Para se ca-
dastrar no Nota Paraná basta 
acessar o site www.notaparana.
pr.gov.br, clicar na opção “ca-
dastre-se” e preencher os dados 
pessoais, como CPF, data de nas-
cimento, nome completo, CEP 
e endereço para criação da se-
nha pessoal. Para participar dos 
sorteios é preciso fazer adesão 
no site. Toda primeira compra 
realizada no mês gera um bilhe-
te ao participante do programa 
para os sorteios mensais, inde-
pendentemente do valor gasto. 
Depois, cada R$ 50 em notas fis-
cais dá direito a um novo bilhete, 
com validade apenas para o sor-
teio do seu respectivo período. 
Até junho, já foram premiados 
7,75 milhões de bilhetes nos 31 
sorteios realizados. 

Os valores dos prêmios dos 
sorteios e os créditos devolvi-
dos poderão ser utilizados para 
abatimento do valor do IPVA 
ou para depósito em conta ban-
cária do premiado. Os prêmios 

mensais são de R$ 50 mil, R$ 
30 mil, R$ 20 mil, R$ 1 mil, R$ 
250, R$ 50, R$ 20 e R$ 10. Nos 
sorteios especiais, realizados em 
meses com datas comemorativas 
(maio, junho, agosto, outubro e 
dezembro) o valor dos três prê-
mios principais é multiplicado 
por quatro, chegando a R$ 200 
mil, R$ 120 mil e R$ 80 mil.

AEN


